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บทที่ 1
บทนา

บทที่ 1
บทนา
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา ตัง้ อยู่ท่ี หมู่ท่ี 1 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบลเชิงทะเล เจ้าของโครงการ คือ บริษทั อาณา เชิงทะเล จากัด สานักงานแห่งใหญ่
ตัง้ อยู่เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ชัน้ ที่ 6 ห้องเลขที่ 610 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุ ง เทพมหานคร กรรมการของบริษั ท มี 3 คน ตามรายชื่อ ดัง ต่ อ ไปนี้ 1. นายอดิศ ร วิเ วกานนท์
2. นายชัยวัฒน์ ตันติววิ ฒ
ั น์ 3. นายถกล บุญพจนสุนทร จานวนหรือชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริษทั ได้
คือ กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ ร่วมกัน และประทับตราสาคัญบริษทั

1.1

ความเป็ นมาของโครงการ

โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา ตัง้ อยู่ท่ี หมู่ท่ี 1 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ซึ่งจังหวัด ภู เก็ตเป็ น ศู น ย์กลางการท่ อ งเที่ยวทางทะเลที่ม ีช่อื เสียงในระดับ โลก มีแหล่งท่ อ งเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเทีย่ วมากมายหลายประเภท อีกทัง้ จานวนนักท่องเทีย่ วในจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดังนัน้ โครงการจึงได้เลือกที่ดนิ ดังกล่าวมาทาการพัฒนา
พืน้ ทีใ่ ห้ใช้ประโยชน์เป็ นโรงแรม ซึง่ เป็ นการตอบสนองความต้องการและเพิม่ ทางเลือกให้กบั นักท่องเทีย่ ว

1.2

วัตถุประสงค์ในการดาเนิ นการโครงการ

สภาพปั จจุบนั เป็ นพื้นที่ราบ สาหรับการใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ บริเวณใกล้เคียงโดยรอบส่วนใหญ่ใช้
ประโยชน์ เป็ น พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ เป็ น พื้นที่ป่าละเมาะ/ไม้พุ่ม พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่พาณิชยกรรม
และพืน้ ทีร่ าชการ ศาสนสถาน สถานศึกษา สาหรับพืน้ ทีบ่ ริการท่องเที่ยวจะมีกระจายในระยะห่างออกไป
โดยโครงการมีการดาเนินการสอดคล้องตาม
1) กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ซึ่งได้กาหนดที่ดนิ
ประเภทที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่ นน้ อย (สีเหลือง) บริ เวณหมายเลข 1.21
2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุม้ ครองสิง่ แวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 จัดอยูใ่ น บริ เวณที่ 8 ซึ่งโครงการมีการใช้
ประโยชน์ท่ดี นิ เป็ นเป็ นโรงแรม จัดเป็ นการใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ เพื่อการท่องเที่ยว มีพ้ืนที่ว่างร้อยละ 56.61
ของแปลงทีด่ นิ ที่ยน่ื ขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร และการใช้ประโยชน์ท่ดี นิ ของโครงการไม่ได้อยู่ในข้อห้าม
การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ตามทีก่ ฎกระทรวงกาหนด
โครงการมีการใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ เป็ น โรงแรม ความสูงของอาคารเมื่อวัดจากพื้นดินถึงส่วนที่สูง
ทีส่ ุดของอาคาร มีระดับความสูง 22.80 เมตร มีทว่ี า่ งอันปราศจากสิง่ ปกคลุมร้อยละ 56.61 ของแปลงทีด่ นิ
ทีย่ น่ื ขออนุ ญาตก่อสร้างอาคารและการใช้ประโยชน์ท่ดี นิ ของโครงการไม่ได้อยู่ในข้อห้ามการใช้ประโยชน์
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บทที่ 1
บทนา

ที่ด ิน ตามที่กฎกระทรวงก าหนด ดังนั น้ โครงการจึงได้เลือ กที่ด ิน ดังกล่าวมาท าการพัฒ นาพื้น ที่ให้ใช้
ประโยชน์เป็ นโรงแรม ซึง่ เป็ นการตอบสนองความต้องการและเพิม่ ทางเลือกให้กบั ผูท้ ม่ี องหาทีอ่ าศัย

1.3

การประเมิ นทางเลือกในการดาเนิ นการ

ในการเลือกที่ตงั ้ โครงการและวิธกี ารดาเนินโครงการที่เหมาะสม จะพิจารณาจากพื้นที่โครงการ
วิธกี ารดาเนินโครงการและองค์ประกอบทางด้านสิง่ แวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบจาก
โครงการ โดยคานึงถึงความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ในการดาเนินโครงการ
ลักษณะโครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา ภายในประกอบด้วย อาคาร ค.ส.ล. สูง 7 ชัน้ จานวน
1 อาคาร มีห้องพัก รวมทัง้ สิ้น 95 ห้อ งพัก ความสูงของอาคารเมื่อวัด จากพื้นดิน ถึงส่วนที่สูงที่สุด ของ
อาคาร มีระดับ ความสู ง เท่ ากับ 22.80 เมตร ภายในโครงการมีระบบสาธารณู ป โภคอย่างครบครัน
หลักเกณฑ์ในการเลือกทีต่ งั ้ โครงการและวิธกี ารดาเนินโครงการอาศัยหลักเกณฑ์ต่างๆ แสดงดัง ตารางที่
1-1
ตารางที่ 1-1 หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตงั ้ และวิ ธีการดาเนิ นโครงการ
หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตงั ้ และวิ ธีดาเนิ นโครงการ

ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์

สภาพภูมิประเทศ โ ค ร ง ก า ร ต้ อ ง ก า ร พื้ น ที่ ที่ มี
สภาพแวดล้อมทีด่ ี เหมาะสาหรับการ
และธรณี วิทยา
อยู่ อ าศัย จึง มีค วามส าคัญ ต่ อ การ
เลือกทีต่ งั ้ โครงการทาให้โครงการเกิด
ความน่ าสนใจขึน้ มีการเปิ ดมุมมองให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ
ที่ตงั ้ และสามารถมองเห็นกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงเพื่อ ทาให้
เกิ ด ความ รู้ สึ ก ต้ อ งการอยู่ อ าศั ย
ส าหรับ สภาพทางธรณี วิท ยาต้ อ งมี
ความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคาร

โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา ตัง้ อยู่ท่ี หมู่ท่ี 1 ตาบลเชิง
ทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อยู่ในพื้นที่เทศบาลตาบลเชิง
ทะเล ส าหรับ สภาพทั ว่ ไปของพื้ น ที่ แ ละอาณาเขตติ ด ต่ อ
ใกล้เคียงโดยรอบโครงการ โดยทิศเหนื อติดกับ ที่ดินว่างเปล่า
บุค คลอื่น ทิศใต้ติด กับ พื้น ที่เจ้าของเดียวกัน (รอการพัฒ นา)
และถนนภาระจายอมกว้าง ประมาณ 8.00 เมตร สภาพปั จจุบนั
เป็ นส่วนหนึ่งของถนนลากูน ทิศตะวันออกติดกับ อาคาร คสล.
ชัน้ เดียว และถนนส่วนบุ คคล และอาคาร คสล. ชัน้ เดียว ซึ่ง
สภาพแวดล้อมโดยรอบเหมาะแก่การพักผ่อน
โครงการได้ด าเนิ น การเจาะเก็บ ตัว อย่ า งดิน ภายในพื้น ที่
โครงการจ านวน 2 หลุ ม ลัก ษณะภู ม ิ ป ระเทศบริเวณที่เจาะ
สารวจเป็ นพื้นที่ราบ จากการเจาะทดสอบดินสามารถวิเคราะห์
และแบ่งชัน้ ดินได้เป็ น 2 ชัน้ ดังนี้
ชัน้ ที่ 1 ชัน้ ทรายหลวมและดินเหนี ยวอ่อน จากผิวดินลงไป
จนถึงความลึกประมาณ 13 - 14 เมตร เป็ นทรายละเอียด สีเทา
และจากนัน้ ลงไปจนถึงความลึกประมาณ 19 - 20 เมตร จะเป็ น
ดิน เหนี ย ว สีเทา จัด อยู่ใน group symbol SM, SP-SW, CHSC มีค่าความหนาแน่ นอยู่ในช่วง loose to medium & soft to
stiff หมายถึง เป็ นทรายหลวมและดินเหนียวอ่อน
ชัน้ ที่ 2 ชัน้ ดินตะกอนปนทรายแข็ง จากความลึกประมาณ 19
- 20 เมตร ลงไปจนสิน้ สุดการเจาะทีช่ นั ้ หินผุทค่ี วามลึกประมาณ
27 - 27.50 เมตร จะเป็ นดิน ตะกอนปนทรายแข็ง สีเทา หรือ
เรียกว่าชัน้ หินแกรนิตผุพงั (weathered granite) สีเทา
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ตารางที่ 1-1 หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตงั ้ และวิ ธีการดาเนิ นโครงการ
หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตงั ้ และวิ ธีดาเนิ นโครงการ
สภาพภูมิประเทศ
และธรณี วิทยา
(ต่อ)

สภาพภูมิอากาศ

ส ภ าพ ภู มิ อ าก าศ ข อ ง พื้ น ที่
โครงการมีทิศทางลมที่เหมาะสม
และสามารถถ่ ายเทอากาศได้ดี
เหมาะส าหรับ การอยู่ อ าศัย ไม่
ส่ ง ผ ล ก ระท บ ต่ อ ชุ ม ช น แล ะ
สิง่ แวดล้อมใกล้เคียง

ความสะดวกใน
การเข้าถึง

พืน้ ที่ตงั ้ โครงการควรจะเข้าถึงได้
สะดวก และมีค วามชัด เจนอยู่
ใก ล้ กั บ เส้ น ท างค ม น าค ม ที่
เชื่อ มต่ อ กับถนนหลัก และถนน
สายรองในบริเวณที่ตงั ้ โครงการ
และเป็ น ปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญ ของ
การตัด สิน ใจในการอยู่อ าศัย ใน
โครงการ
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ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
จัด อยู่ใน group symbol MH, ML-SM มีค่าความแน่ น อยู่ในช่ วง
hard หมายถึง เป็ นดินแข็งถึงแข็งมาก
จากการทดสอบคุณ สมบัติของดินพบว่า ตัง้ แต่ผิวดินลงไป
จนถึงความลึกประมาณ 19 - 20 เมตร พืน้ ดินเป็ นทรายหลวมและ
ดินเหนียวอ่อน มีเสถียรภาพต่ ามาก จึงไม่เหมาะที่จะใช้ฐานราก
แผ่ ร ับ น้ า หนั ก บรรทุ ก ของฐานรากอาคาร สมควรใช้ ฐ านราก
เสาเข็ม โดยให้ปลายเข็มหยั ่งอยู่ในชัน้ ดินแข็งที่ความลึกประมาณ
21 - 25 เมตร
ลมส่วนใหญ่เป็ นลมตะวันออก (พฤศจิกายน-มีนาคม) และลม
ตะวันตก (เมษายน-ตุลาคม) ผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลม
ต่ อ อาคารข้า งเคีย งเพีย งเล็ก น้ อ ย และเกิด เป็ นช่ ว งเวลาสัน้ ๆ
ประกอบกับ ทิศทางลมจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีก ทัง้
การออกแบบการวางตัวอาคารของโครงการได้มกี ารเว้นระยะห่าง
ระยะร่นเพียงพอ ไม่มกี ารก่อสร้างตัวอาคารชิดแนวเขตที่ดนิ ทา
ให้เกิดการไหลเวียนของลมได้ดี พร้อ มกันนี้ โครงการยังจัดให้มี
พืน้ ที่สเี ขียวสาหรับปลูกต้นไม้สาหรับเป็ น Green Buffer ซึ่งช่วย
กรองเสียง ฝุ่ นละออง และเพิ่ม ความร่ม รื่นให้แก่ผู้ท่ีอ ยู่อ าศัยใน
โครงการ
การจราจรเข้าสู่โครงการสามารถเดินทางได้สะดวกโดยทาง
รถยนต์ ซึ่ง สามารถเดิน ทางเข้าสู่พ้ืน ที่โครงการได้ 3 เส้น ทาง
ดังนี้
เส้นทางที่ 1 จากอนุ สาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร
มุ่งหน้าไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4025 (ถนนศรีสุนทร)
พบสามแยกไฟแดงให้เลี้ยวขวาบริเวณสามแยกสถานีตารวจภูธร
เชิง ทะเล เข้า สู่ท างหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข 4030 และตรงไป
ประมาณ 500 เมตร จะพบสี่แยกไฟแดงโบ๊ทอเวนิว ให้ตรงเข้าสู่
ถนนลากูน เป็ นระยะทางประมาณ 330 เมตร จะพบสีแ่ ยกบริเวณ
ร้านเบค ให้ตรงไปตามถนนลากูน มุ่งหน้ าสู่ลากูน่า ภู เก็ต เป็ น
ระยะทางประมาณ 70 จะถึงทางเข้าโครงการด้านขวามือ
เส้ น ทางที่ 2 จากสนามบิ น มุ่ ง หน้ า ไปยัง ตัว เมื อ งภู เ ก็ ต
บริเวณแยกถนนเทพกระษัตรีตดั กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
4030 (สี่แยกบ้านเคียน) เลี้ยวขวาตรงไปตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4030 ระยะทางประมาณ 2.2 กิโลเมตร ผ่านโรงเรียน
วัด เทพกระษัต รี จากนั ้น ตรงไปเป็ น ระยะทางประมาณ 2.8
กิโลเมตร จะผ่านโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุต-ิ ก้อง” ตรงไปอีก
เป็ นระยะทางประมาณ 250 เมตร จะพบสีแ่ ยกไฟแดงโบ๊ทอเวนิว

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 1
บทนา

ตารางที่ 1-1 หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตงั ้ และวิ ธีการดาเนิ นโครงการ (ต่อ)
หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตงั ้ และวิ ธีดาเนิ นโครงการ
ความสะดวกใน
การเข้าถึง (ต่อ)

ระบบการขนส่ง ที่ตงั ้ โครงการควรตัง้ อยู่ในพื้น ที่ท่ีม ี
ลั ก ษ ณ ะการสั ญ จรที่ มี คุ ณ ภ าพ
สะดวก ไม่ติดขัด การเข้าถึงได้ง่าย
เพื่อ สะดวกในการขนส่ง ซึ่งจะช่ ว ย
ส่งเสริม ให้โครงการมีผู้อยู่อาศัยเป็ น
จานวนมาก

โครงสร้าง
บริการ
สาธารณะ
พืน้ ฐาน

ระบบสาธารณู ปโภค เป็ นสิง่ อานวย
ความ สะดวกในพื้ น ที่ ท่ี ส าม ารถ
รองรับได้เพียงพอต่อความต้อ งการ
ของโครงการทัง้ ปั จจุบนั และอนาคต
เมื่อชุมชนเกิดการขยายตัวก็สามารถ
อานวยความสะดวกให้กบั โครงการ
พร้อมทัง้ มีสร้างความสะดวกแก่ผเู้ ข้า
มาใช้โครงการ
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ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลากูน เป็ นระยะทางประมาณ 330 เมตร จะ
พบสีแ่ ยกบริเวณร้านเบค ให้ตรงไปตามถนนลากูน มุ่งหน้าสู่ลากู
น่ า ภูเก็ต เป็ นระยะทางประมาณ 70 จะถึงทางเข้าโครงการด้าน
ขวามือ
เส้นทางที่ 3 จากหาดสุรนิ ทร์มงุ่ หน้าสูล่ ากูน่า ภูเก็ต ตรงไป
ตามทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 4025 เป็ นระยะทาง 3.7
กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายบริเวณสามแยกสถานีตารวจภูธรเชิงทะเล
เข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 และตรงไปประมาณ 500
เมตร จะพบสีแ่ ยกไฟแดงโบ๊ทอเวนิว ให้ตรงเข้าสู่ถนนลากูน เป็ น
ระยะทางประมาณ 330 เมตร จะพบสีแ่ ยกบริเวณร้านเบค ให้ตรง
ไปตามถนนลากูน มุ่งหน้าสู่ลากูน่า ภูเก็ต เป็ นระยะทางประมาณ
70 จะถึงทางเข้าโครงการด้านขวามือ
การพัฒ นาพื้นที่โครงการเป็ นโรงแรมอาจส่งกระทบต่อระบบ
การคมนาคมขนส่ ง ต่ อ พื้น ที่ โดยรอบได้ แต่ เมื่อ พิจ ารณาการ
คมนาคมขนส่ ง เพื่ อ เข้ า ถึ ง พื้ น ที่ โ ครงการ พบว่ า การเข้ า ถึ ง
โครงการสามารถเดิน ทางโดยทางรถยนต์ไ ด้อ ย่า งสะดวก ซึ่ง
สามารถเดินทางเข้าสูพ่ น้ื ทีโ่ ครงการได้ 3 เส้นทาง ดังกล่าวข้างต้น
ซึง่ จะเห็นได้วา่ ผูพ้ กั อาศัยมีทางเลือกในการสัญจรเข้า-ออกได้ และ
มีระบบโครงข่ายการจราจรที่ครอบคลุม เชื่อ มต่อ กับที่ต่างๆ ได้
อย่างสะดวก
ถนนสายหลักที่มุ่งหน้าเข้าสู่พน้ื ที่โครงการ คือ ถนนภาระจา
ยอมกว้างประมาณ 8 เมตร (ถนนภาระจายอมดังกล่าวเป็ นส่วน
หนึ่งของถนนลากูน) เป็ นถนนลาดยางแอสฟั ลท์ ออกแบบให้รถวิง่
สวนทางไปกลับ ด้านละ 1 ช่องจราจร ไม่มเี กาะกลาง และถนน
สายบ้ า นป่ าสัก -บ้ า นโคกโตนด เป็ นถนนลาดยางแอสฟั ลท์
ออกแบบให้รถวิง่ สวนทางไปกลับ ด้านละ 1 ช่องจราจร ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร
บริเวณพื้นที่โครงการมีระบบสาธารณู ปโภคพื้นฐาน ซึ่งเป็ น
สิ่ ง อ านวยความสะดวกและเพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ มี
รายละเอียดดังนี้
- น้ าใช้ โครงการจะใช้น้ าประปาจากการประปาส่วนภูมภิ าค
สาขาภูเก็ต และใช้น้ าซื้อจากรถบรรทุกน้ าเอกชนเป็ นแหล่งน้ าใช้
สารอง
- ไฟฟ้ า โครงการขอรับบริการด้านไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าส่วน
ภูมภิ าค สาขาภูเก็ต
- การเก็บขนขยะมูลฝอย โครงการจะประสานเทศบาลตาบล
เชิงทะเลให้มาดาเนินการเก็บขนขยะ
- ระบบสื่อ สาร/โทรศัพ ท์ มีก ารใช้บ ริก ารครอบคลุ ม ทั ่วทัง้
พืน้ ที่

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 1
บทนา

ตารางที่ 1-1 หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตงั ้ และวิ ธีการดาเนิ นโครงการ (ต่อ)
หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตงั ้ และวิ ธีดาเนิ น
โครงการ
โครงสร้างบริการ
สาธารณะ
พืน้ ฐาน
(ต่อ)

การใช้ที่ดิน

ความสอดคล้อง
ตามกฎหมาย
ต่างๆ

ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์

- การบ าบัด น้ าเสีย น้ า เสีย ที่ ผ่ า นการบ าบัด แล้ ว ของ
โครงการมีปริมาณ 82.03 ลูกบาศก์เมตร/วัน ค่า BODออก 20
มิ ล ลิ ก รัม /ลิ ต ร จะเข้ า สู่ ส่ ว นปล่ อ ยน้ าออก ขนาด 23.10
ลูกบาศก์เมตร จากนัน้ จะสูบ ไปใช้รดน้ าต้น ไม้ภ ายในพื้น ที่
โครงการด้วยการรดน้ าแบบท่ อ ซึม ดิน โดยอัตราการซึม น้ า
ของดิน บริเวณพื้น ที่ สีเขีย วของโครงการประมาณ 29.53
ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ าของดินที่ 5 มิลลิเมตร/
ชัว่ โมง) ดัง นั น้ น้ า ส่ว นที่ เหลือ ประมาณ 52.50 ลู ก บาศก์
เมตร/วัน จะปล่อยลงสูท่ ่อระบายน้ าตามแนวถนนภาระจายอม
ก่อนออกสูท่ ่อระบายน้ าสาธารณะต่อไป
ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนาน้ าทิ้งที่ผ่านการบาบัด
แล้วนามารดน้ าต้นไม้ในโครงการได้ 5.91 ลูกบาศก์เมตร/วัน
(20% ของฤดูแล้ง) ดังนั น้ น้ า ส่ว นที่เหลือ ประมาณ 76.12
ลูกบาศก์เมตร/วัน จะปล่อ ยลงสู่ท่ อ ระบายน้ าตามแนวถนน
ภาระจายอม และไหลต่อ ไปตามแนวถนนลากูน ก่อนออกสู่
ท่อระบายน้ าสาธารณะต่อไป
ที่ ต ั ง้ โครงการต้ อ งมี ค วาม
การใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ บริเวณใกล้เคียงโดยรอบส่วนใหญ่
เหมาะสมและสอดคล้อ งกับ ใช้ ป ระโยชน์ เป็ นพื้น ที่ส่ ว นใหญ่ ใช้ ป ระโยชน์ เป็ นพื้น ที่ ป่ า
ก า ร ใช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ดิ น ละเมาะ/ไม้พุ่ม พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่พาณิชยกรรม และพื้นที่
โดยรอบ
ราชการ ศาสนสถาน สถานศึ ก ษา ส าหรับ พื้ น ที่ บ ริก าร
ท่องเที่ยวจะมีกระจายในระยะห่างออกไป ดังนัน้ การดาเนิน
โครงการประกอบกิจ การโรงแรมจึง สอดคล้ อ งกับ การใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ โดยรอบ
การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ต้อง
โครงการตัง้ อยู่ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
สอดคล้องตามผังเมืองรวม
ให้ใช้บ ังคับผังเมือ งรวมจังหวัด ภู เก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับ
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2558 ออกตามความใน
พระราชบัญ ญัติก ารผัง เมือ ง พ.ศ.2518 ซึ่งได้ก าหนดที่ดิน
บริเวณโครงการเป็ นที่ดนิ ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่ นน้อย (สี
เหลือง) บริเวณหมายเลข 1.21
ความสอดคล้องตามข้ อกาหนด : โครงการประกอบ
กิจการประเภทโรงแรม จานวน 95 ห้องพัก ซึ่งจัดเป็ นกิจการ
หลัก มีท่ีว่า งร้อ ยละ 56.61 ของพื้น ที่ โครงการ และการใช้
ประโยชน์ ท่ี ดิ น ของโครงการไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นข้ อ ห้ า มการใช้
ประโยชน์ ท่ีดินตามที่กฎกระทรวงกาหนด นอกจากนี้ พื้นที่
โครงการไม่อ ยู่ ในเขตปฏิรูป ที่ดิน และไม่ ได้อ ยู่ในแนวเขต
อุทยานแห่งชาติ ดังนัน้ การใช้ประโยชน์ท่ดี นิ ของโครงการจึง
สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ตามทีก่ าหนดไว้
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 1
บทนา

ตารางที่ 1-1 หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตงั ้ และวิ ธีการดาเนิ นโครงการ (ต่อ)
หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตงั ้ และวิ ธีดาเนิ น
โครงการ
ความสอดคล้อง ลั ก ษ ณ ะ โ ค ร ง ก า ร ต้ อ ง
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ป ร ะ ก า ศ
ตามกฎหมาย
กระทรวทรัพยากรธรรมชาติ
ต่างๆ
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม เรื่ อ ง
ก า ห น ด เข ต พื้ น ที่ แ ล ะ
ม า ต ร ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง
สิ่งแวดล้อ ม ในบริเวณพื้น ที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560

ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
พืน้ ที่โครงการตัง้ อยู่ บริ เวณที่ 8 ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อ ง กาหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุ้ม ครองสิ่งแวดล้อ ม ในบริเวณจังหวัด ภู เก็ต
พ.ศ. 2560
ความสอดคล้องตามข้อกาหนด : พื้นที่โครงการเป็ น
พื้น ที่ ท่ี ม ีค วามลาดชัน โครงการประกอบกิ จ การประเภท
โรงแรม จานวน 95 ห้องพัก มีพ้นื ที่ว่างปราศจากสิง่ ปกคลุม
ร้อยละ 56.61 ความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่
ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ าที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิง่ ถึงส่วนที่
สูงที่สุดของอาคาร เท่ากับ 22.80 เมตร โครงการไม่ได้อยู่ใน
ข้อ ห้า มกระท าการหรือ ประกอบกิจ กรรมตามที่ ป ระกาศฯ
ก าหนด ดั ง นั ้น การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ของโครงการจึ ง
สอดคล้ อ งตามประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ ฯ
ดังกล่าว

ส าหรับ ทางเลือ กในการพัฒ นาโครงการ ในลัก ษณะที่ ก ารพัฒ นาโครงการมี ผ ลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้อมและสังคมภายนอกโครงการ และผลกระทบจากกิจกรรมภายนอกโครงการต่อการดาเนิน
โครงการ โดยผูอ้ อกแบบมีแนวความคิดโดยพิจารณาจากปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ การสัญจรและจานวนที่
จอดรถ ขนาดพื้น ที่สเี ขียวและพื้น ที่ว่าง โดยผู้ออกแบบได้จดั วางรูป แบบโครงการไว้ 3 แนวทางเลือก
แสดงดังตารางที่ 1-2 โดยโครงการเลือ กแนวทางที่ 1 เนื่ องจากมีท่จี านวนที่จอดรถที่เหมาะสม ถนน
ภายในโครงการที่กว้างรถสามารถวิง่ วนภายในโครงการได้ ลดผลกระทบต่ อผู้ใช้รถและถนนภายนอก
โครงการ ขนาดของพื้นที่ว่างเป็ นไปอย่างเหมาะไม่อยู่ใกล้ข้างเคียงจนเกิน ลดผลกระอาคารใกล้อาคาร
ข้างเคียง และพื้นที่สเี ขียวจัดไว้โดยรอบโครงการ โดยมีแนวคิดที่อยากให้บุคคลภายนอก ที่มองเข้ามา
รูส้ กึ ได้ถงึ ธรรมชาติ และความกลมกลืนกับสภาแวดล้อม ลดผลกระทบด้านทัศนอุจจาด
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ตารางที่ 1-2 แนวทางเลือกในการพัฒนาโครงการ
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1.แนวคิ ดเรื่องการ
สัญจรและที่จอดรถ

จัดทีจ่ อดรถยนต์ได้ 40 คัน ถนนภายในโครงการสามารถวน จัดทีจ่ อดรถยนต์ได้ 41 คัน ถนนภายในโครงการสามารถวนรถได้ จัดที่จอดรถยนต์ได้ 34 คัน ถนนภายในโครงการสามารถวนรถได้ ลด
รถได้ ลดผลกระทบต่อการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ
ลดผลกระทบต่อการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ
ผลกระทบต่อการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ
2.แนวคิ ดเรื่องพืน้ ที่สี
เขียว

1-7
จัดพืน้ ทีส่ เี ขียวไว้รอบโครงการ โดยมีลกั ษณะอาคารตัง้ อยู่ตรง จัดพื้น ที่ส ีเขีย วไว้ด้านข้างของโครงการ พื้น ที่ส ีเขีย วไม่กระจาย จัดพืน้ ทีส่ เี ขียวไว้มมุ ด้านทิศเหนือของโครงการ พืน้ ทีส่ เี ขียวไม่กระจาย
กลาง เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามและกลมกลืนธรรมชาติ เมื่อ รอบโครงการ
รอบโครงการ
บุคคลภายนอกมองเข้าสู่โครงการ
3.พืน้ ที่ว่าง

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

ทุกรูปแบบเว้นระยะห่างจากข้างเคียงได้อย่างเพียงพอเหมาะสม

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

1.4

บทที่ 1
บทนา

เหตุผลและวัตถุประสงค์ของการจัดทารายงาน

1.4.1 เหตุผลของการจัดทารายงาน
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา ลักษณะโครงการภายในประกอบด้วย อาคาร ค.ส.ล. สูง 7 ชัน้
จานวน 1 อาคาร มีหอ้ งพักรวมทัง้ สิน้ 95 ห้องพัก มีพน้ื ทีใ่ ช้สอยของอาคารรวมกัน 5,283.20 ตารางเมตร
และพื้น ที่โครงการตัง้ อยู่ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิง่ แวดล้อม ซึ่งโครงการเข้าข่ายที่ต้องจัดทารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กาหนด
โครงการ กิจ การ หรือ การด าเนิ น การ ซึ่งต้ อ งจัด ท ารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มและ
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม และตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง กาหนดเขตพืน้ ทีแ่ ละมาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม ใน
บริเวณพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ประกอบการขออนุ ญาตก่อสร้างต่อ เทศบาลตาบลเชิงทะเล
ดังนัน้ บริษทั อาณา เชิงทะเล จากัด จึงได้วา่ จ้างบริษทั ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วสิ จากัด ซึง่ เป็ น
นิ ตบิ ุ ค คลที่ข้นึ ทะเบียนเป็ น ผู้มีใบอนุ ญ าตในการจัด ท ารายงานฯ รับ ผิด ชอบในการจัด ท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ เสนอต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม

1.4.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงาน







เพื่อศึกษารายละเอียดโครงการ ขัน้ ตอนการก่อสร้าง และดาเนินการ รวมทัง้ สิง่ อานวย
ความสะดวก และระบบสาธารณู ปโภคของโครงการ ตลอดจนการจัดการผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมจากการก่อสร้าง และดาเนินการ
เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในปั จจุบนั ของพื้นที่โครงการ และพื้นที่โดยรอบที่คาดว่าจะ
ได้รบั ผลกระทบจากโครงการ
เพือ่ ประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีค่ าดว่าจะเกิดจากการก่อสร้างและดาเนินโครงการ
เพื่อเสนอมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทีเ่ กิดจากการก่อสร้าง และ
ดาเนินโครงการ พร้อมทัง้ เสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

1.5

บทที่ 1
บทนา

ขอบเขตการศึกษาและวิ ธีการศึกษา

การจัด ท ารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ มโครงการโรงแรม บลู ม ัง กี้ บางเทา
ประกอบด้วยหัวข้อการศึกษา ตามแนวทางการจัดทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการทีพ่ กั
อาศัย บริการชุมชน และสถานทีพ่ กั ตากอากาศ ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม (2560) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ขัน้ ตอนการศึกษาและและวิธกี ารศึกษา มีรายละเอียดขัน้ ตอนดังนี้








บทน า ประกอบด้ว ย ชื่อ โครงการและเจ้าของโครงการ ความเป็ น มาของโครงการ
วัตถุ ป ระสงค์ในการดาเนิ น การ การประเมิน ทางเลือ กในการด าเนิ นการ เหตุผ ลและ
วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงาน ขอบเขตการศึกษาและวิธกี ารศึกษา และระยะเวลา
การก่อสร้าง เป็ นต้น
รายละเอียดโครงการ ประกอบด้ว ย ที่ตงั ้ โครงการ ประเภทและขนาดของโครงการ
ผังบริเวณโครงการ สถานภาพโครงการ รูปแบบอาคารและสิง่ ก่อสร้าง ข้อกาหนดของ
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง และการตรวจสอบความสอดคล้องในการดาเนินโครงการเบื้องต้น
การบริห ารโครงการ และจ านวนผู้ พ ัก อาศัย เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ใ ช้บ ริก าร และพนั ก ง าน
โครงการ ระบบสาธารณู ป โภค ระบบป้ อ งกัน อัค คีภ ัย การจราจร พื้น ที่ส ีเขียว การ
ดาเนินการช่วงก่อสร้าง เป็ นต้น
สภาพแวดล้อมปั จจุบนั บริเวณพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย การศึกษาสภาพแวดล้อม
ต่ างๆบริเวณพื้น ที่โ ครงการและบริเวณใกล้เคีย ง ที่ค าดว่ าจะได้ รบั ผลกระทบจาก
โครงการ โดยมีหวั ข้อการศึกษา 4 หัวข้อ ได้แก่
o

ทรัพ ยากรกายภาพ ได้แก่ ที่ตงั ้ และสภาพภู ม ิป ระเทศ ทรัพ ยากรดิน ธรณี ว ิท ยา
สภาพภูมอิ ากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ เสียง ทรัพยากรน้ า

o

ทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพบนบก และทรัพยากรชีวภาพในน้ า

o

คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุ ษย์ ได้แก่ การใช้น้ า การจัดการน้ าเสียและสิง่ ปฏิกูล
การระบายน้ า และการป้ องกัน น้ า ท่ ว ม การจัด การมู ล ฝอย พลัง งานและไฟฟ้ า
การจราจร การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ

o

คุ ณ ค่ า คุ ณ ภาพชีว ิต ได้ แ ก่ สัง คมและเศรษฐกิจ การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชน
สาธารณสุข การป้ องกันอัคคีภยั และภัยธรรมชาติ สุนทรียภาพ

การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม ประกอบด้วย ผลกระทบช่วงก่อสร้างและช่วงเปิ ด
ด าเนิ น โครงการทัง้ ที่เป็ นผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้ อ มต่ อ ทรัพ ยากร
สิง่ แวดล้อม หรือคุณ ค่าต่างๆ ให้สอดคล้องตามหัวข้อสภาพแวดล้อมปั จจุบนั บริเวณ
พืน้ ทีโ่ ครงการ ซึง่ มีหลักการประเมินผลกระทบในลักษณะการเปรียบเทียบระหว่างการมี
โครงการและไม่มโี ครงการ ประกอบด้วย
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา



บทที่ 1
บทนา

o

ผลกระทบต่อทรัพยากรกายภาพ ได้แก่ ทรัพยากรดิน ธรณีวทิ ยา สภาพภูมอิ ากาศ
อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ เสียงและความสันสะเทื
่
อน ทรัพยากรน้ า

o

ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ

o

ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุ ษย์ ได้แก่ การใช้น้ า การจัดการน้ าเสีย
และสิง่ ปฏิกูล การระบายน้ าและการป้ องกันน้ าท่วม การจัดการมูลฝอย พลังงานและ
ไฟฟ้ า การจราจร กรสือ่ สาร การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ

o

ผลกระทบต่อคุณค่าคุณภาพชีวติ ได้แก่ ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการมีโครงการ
ต่อคุณภาพชีวติ การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุนทรียภาพ และ
การบดบังทางลม แสงแดด และคลืน่ สัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์

มาตรการป้ อ งกัน และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มและมาตรการติด ตามตรวจสอบ
ประกอบด้วย มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการขัน้ ต่าทีโ่ ครงการต้องจัดให้ม ี

2. กาหนดขอบเขตพืน้ ทีศ่ กึ ษา ประกอบด้วย การศึกษาสภาพแวดล้อมต่างๆ บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ
และภายในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพืน้ ทีโ่ ครงการ
3. ระยะเวลาการศึกษา ประมาณ 3 เดือน แสดงดังตารางที่ 1-3
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 1
บทนา

ตารางที่ 1-3 แผนการศึกษาและจัดทารายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการโรงแรม
บลูมงั กี้ บางเทา
กิ จกรรมหลักในการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ช่วงเวลา
เดือนที่ 1
เดือนที่ 2
เดือนที่ 3
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. การศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิ จ และสังคม
1.1 การวางแผนกิจกรรมการศึกษา
ประกอบด้วย ชื่อ โครงการและเจ้าของโครงการ ความเป็ น มา
ของโครงการวัต ถุ ป ระสงค์ข องการจัด ท ารายงาน เหตุ ผ ล และ
ข้อ พิจ ารณาในการตัด สิน ใจเลือ กพื้น ที่โครงการ สถานภาพการ
นาเสนอโครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขต และวิธกี าร
ศึกษา และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ
1.2 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ
ประกอบด้วย สถานที่ตงั ้ โครงการ ประเภทโครงการและรูปแบบ
อาคาร รายละเอียดการใช้พ้นื ที่โครงการ สภาพความลาดชันของ
พื้ น ที่ จ าน วน ผู้ อ ยู่ อ าศั ย ใน โค รงก าร ราย ล ะเอี ย ด ระบ บ
สาธารณู ป โภคช่ วงเปิ ดดาเนิ นการ รายละเอียดช่วงก่ อ สร้าง และ
มาตรการสาคัญทีด่ าเนินการในช่วงก่อสร้าง
1.3 รวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมแิ ละเก็บตัวอย่างคุณภาพภาคสนาม
1.4 การศึกษาสภาพแวดล้อ มต่างๆบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณ
ใกล้เคียง ทีค่ าดว่าจะได้รบั ผลกระทบจากโครงการ
1.5 ประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อ มของโครงการ ประกอบด้วย การ
กลั ่นกรองผลกระทบ เกณฑ์การประเมินผลกระทบ การประเมินผล
กระทบ และสรุ ป ระดับ ของผลกระทบ ทัง้ ในระยะก่ อ สร้า งและ
ดาเนินการ
1.6 มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อ ม และมาตรการ
ติด ตามตรวจสอบ ประกอบด้วย การเสนอมาตรการป้ อ งกัน และ
แก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบ ทัง้ ในระยะก่อสร้าง
และระยะดาเนินการ
2. การประชาสัมพันธ์โครงการและการมีสว่ นร่วมของประชาชน
2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ
2.2 สารวจความคิดเห็น ครัง้ ที่ 1
2.3 สรุปผลการสารวจความคิดเห็น ครัง้ ที่ 1
2.4 สารวจความคิดเห็น ครัง้ ที่ 2
2.5 สรุปผลการสารวจความคิดเห็น ครัง้ ที่ 2
3. จัดทารูปเล่มรายงานฯ
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1.6

บทที่ 1
บทนา

ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ

โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา เป็ นโครงการทีก่ ่อสร้างขึน้ ใหม่ ตัง้ อยูบ่ นบางส่วนของหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3ก.) เลขที่ 1011เลขทีด่ นิ 225 มีขนาดเนื้อทีต่ ามโฉนดรวม 1-0-56.0825 ไร่
หรือคิดเป็ น 1,824.33 ตารางเมตร มีระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 15 เดือน นับจากได้รบั อนุ ญาต
จากหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1-4

1.7

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องโครงการ ซึง่ เป็ นเงือ่ นไข หรือข้อกาหนดทีโ่ ครงการต้องปฏิบตั ติ าม แสดงดัง
ตารางที่ 1-5
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ตารางที่ 1-4 แผนงานก่อสร้างของโครงการ
โรงแรม บลูมังกี- บางเทา
ตําบล เช งิ ทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

Project :
ที1ตงั - โครงการ :

เดือน
สัป ดาห์
งานสํารวจและปั กผังบริเวณ
งานเสาเข็ม
งานฐานราก
งานถังนํ-าคอนกรีต
- 1
งานโครงสร ้างพื-นชัน
- 2
งานโครงสร ้างพื-นชัน
- 3
งานโครงสร ้างพื-นชัน
- 4
งานโครงสร ้างพื-นชัน
- 5
งานโครงสร ้างพื-นชัน
- 6
งานโครงสร ้างพื-นชัน
- 7
งานโครงสร ้างพื-นชัน
งานโครงสร ้างสระว่ายนํ-า
งานโครงสร ้างหลังคา
- 2 เดินท่อไฟชัน
- 2 ท่อประปาชัน
งานก่อผนังชัน
- 3 เดินท่อไฟชัน
- 3 ท่อประปาชัน
งานก่อผนังชัน
- 4 เดินท่อไฟชัน
- 4 ท่อประปาชัน
งานก่อผนังชัน
- 5 เดินท่อไฟชัน
- 5 ท่อประปาชัน
งานก่อผนังชัน
- 6 เดินท่อไฟชัน
- 6 ท่อประปาชัน
งานก่อผนังชัน
- 7 เดินท่อไฟชัน
- 7 ท่อประปาชัน
งานก่อผนังชัน
งานก่อผนังชัน 1 เดินท่อไฟชัน 1 ท่อประปาชัน
- 2
งานฉาบผนังชัน
- 3
งานฉาบผนังชัน
- 4
งานฉาบผนังชัน
- 5
งานฉาบผนังชัน
- 6
งานฉาบผนังชัน
- 7
งานฉาบผนังชัน
- 1
งานฉาบผนังชัน
- 2
งานร ้อยสายไฟฟ้ า ชัน
- 3
งานร ้อยสายไฟฟ้ า ชัน
- 4
งานร ้อยสายไฟฟ้ า ชัน
- 5
งานร ้อยสายไฟฟ้ า ชัน
- 6
งานร ้อยสายไฟฟ้ า ชัน
- 7
งานร ้อยสายไฟฟ้ า ชัน
- 1
งานร ้อยสายไฟฟ้ า ชัน
- 2
งานฝ้ าชัน
- 3
งานฝ้ าชัน
- 4
งานฝ้ าชัน
- 5
งานฝ้ าชัน
- 6
งานฝ้ าชัน
- 7
งานฝ้ าชัน
- 1
งานฝ้ าชัน
- 2
งานปูพื-นชัน
- 3
งานปูพื-นชัน
- 4
งานปูพื-นชัน
- 5
งานปูพื-นชัน
- 6
งานปูพื-นชัน
- 7
งานปูพื-นชัน
- 1
งานปูพื-นชัน
- 2
งานปูกระเบื-องห ้องนํ-า ชัน
- 3
งานปูกระเบื-องห ้องนํ-า ชัน
- 4
งานปูกระเบื-องห ้องนํ-า ชัน
- 5
งานปูกระเบื-องห ้องนํ-า ชัน
- 6
งานปูกระเบื-องห ้องนํ-า ชัน
- 7
งานปูกระเบื-องห ้องนํ-า ชัน
- 1
งานปูกระเบื-องห ้องนํ-า ชัน
ั- 2
งานติดตัง- อุป กรณ์ไฟฟ้ า และ สุขภัณฑ์ช น
ั- 3
งานติดตัง- อุป กรณ์ไฟฟ้ า และ สุขภัณฑ์ช น
ั- 4
งานติดตัง- อุป กรณ์ไฟฟ้ า และ สุขภัณฑ์ช น
ั- 5
งานติดตัง- อุป กรณ์ไฟฟ้ า และ สุขภัณฑ์ช น
- 6
งานติดตัง- อุป กรณ์ไฟฟ้ า และ สุขภัณฑ์ช ัน
ั- 7
งานติดตัง- อุป กรณ์ไฟฟ้ า และ สุขภัณฑ์ช น
ั- 1
งานติดตัง- อุป กรณ์ไฟฟ้ า และ สุขภัณฑ์ช น
ั- 2
งานเฟอร์นเิ จอร์ช น
ั- 3
งานเฟอร์นเิ จอร์ช น
ั- 4
งานเฟอร์นเิ จอร์ช น
ั- 5
งานเฟอร์นเิ จอร์ช น
- 6
งานเฟอร์นเิ จอร์ช ัน
ั- 7
งานเฟอร์นเิ จอร์ช น
ั- 1
งานเฟอร์นเิ จอร์ช น
งานสวน และปูกระเบื-องสระว่ายนํ-า
เก็บ งาน

1
1

2

2
3

4

1

2

3
3

4

1

2

4
3

4

1

2

5
3

4

1

2

6
3

4

1

2

7
3

4

1

2

8
3

4

1

2

9
3

4

1

2

10
3

4

1

2

11
3

4

1

2

12
3

4

1

2

13
3

4

1

2

14
3

4

1

2

15
3

4

1

2

3

4

2
3
4
5
6
7
1
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ตารางที่ 1-5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
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ลาดับที่

กฎหมาย

รายละเอียดกฎหมาย

ความเกี่ยวข้องกับโครงการ

หน่ วยงานที่ใช้บงั คับกฎหมาย

1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 รวมแก้ไขเพิ่มเติ มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
1

2

1-14
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ประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง ก าหนดเขตพื้ น ที่ แ ละ
มาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม ในบริเวณพืน้ ที่
จังหวัดภู เก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่ม เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล้อม เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร
ระเบี ย บปฏิ บ ั ติ แ ละแนวทางในการจัด ท า
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อ มเบื้อ งต้น และ
รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม ใน
เขตพื้นที่คุ้มครองสิง่ แวดล้อม บริเวณจังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ. 2561
ประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อ ม เรื่อ ง ก าหนดโครงการ กิจ การ
หรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการ
ป ระ เมิ น ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อ นไขในการจัดท า
รายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม
(ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเมื่ อ วัน ที่ 4
มกราคม 2562)

การก าหนดเขตพื้น ที่แ ละมาตรการคุ้ม ครอง
สิ่ ง แวดล้ อ ม ในบริ เ วณ พื้ น ที่ จ ัง หวัด ภู เ ก็ ต
รวมทัง้ ข้อกาหนดประเภทโครงการหรือกิจการ
ที่ต้ อ งจัด ท ารายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบ
สิง่ แวดล้อม
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร ระเบียบปฏิบตั แิ ละ
แนวท างในการจั ด ท ารายงานผลกระท บ
สิง่ แวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ ม ในเขตพื้น ที่คุ้ม ครอง
สิง่ แวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ.
2561

โครงการต้อ งปฏิบ ัติตามมาตรการคุ้ม ครองสิ่งแวดล้อ ม
ตามที่ ก ฎหมายก าหนด รวมทั ้ง จัด ท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตาบลเชิงทะเล)

โครงการเข้ า ข่ า ยที่ ต้ อ งจัด ท ารายงานการวิเ คราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม โดยเสนอรายงานในขัน้ ตอนการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตาบลเชิงทะเล)

กาหนดโครงการ กิจการ หรือ การดาเนิ นการ โครงการเข้า ข่ า ยที่ ต้ อ งจัด ท ารายงานการประเมิน ผล
ซึ่ง ต้อ งจัด ท ารายงานการประเมิน ผลกระทบ กระทบสิง่ แวดล้อม โดยเสนอรายงานในขัน้ ตอนการขอ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และหลั ก เกณ ฑ์ วิ ธี ก าร และ อนุญาตก่อสร้างอาคาร
เงื่อ นไขในการจัด ท ารายงานการประเมิน ผล
กระทบสิง่ แวดล้อม

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตาบลเชิงทะเล)

ตารางที่ 1-5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ต่อ)
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ลาดับที่

กฎหมาย

1.4

ประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อ ม เรื่อ ง ก าหนดโครงการ กิจ การ
หรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการ
ป ระ เมิ น ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อ นไขในการจัดท า
รายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563)
มาตรฐานคุณภาพอากาศ
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อ มแห่งชาติ
ฉ บั บ ที่ 10 (พ .ศ . 2538) เรื่ อ ง ก าห น ด
ม าต รฐาน ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ าพ อ าก าศ ใน
บรรยากาศทั ่วไป

1.6

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อ มแห่งชาติ
ฉ บั บ ที่ 24 (พ .ศ . 2547) เรื่ อ ง ก าห น ด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั ่วไป

1.7

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อ มแห่งชาติ
ฉ บั บ ที่ 28 (พ .ศ . 2550) เรื่ อ ง ก าห น ด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั ่วไป

1-15

1.5

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายละเอียดกฎหมาย

ความเกี่ยวข้องกับโครงการ

หน่ วยงานที่ใช้บงั คับกฎหมาย

กาหนดโครงการ กิจการ หรือ การดาเนิ นการ ซึ่งต้อ งจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธีก าร และเงื่อ นไขในการจัด ท ารายงานการประเมิน ผล
กระทบสิง่ แวดล้อม

โครงการเข้าข่ายที่ต้องจัดทารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม โดยเสนอ
ราย งาน ใน ขั ้น ต อ น การข ออ นุ ญ าต
ก่อสร้างอาคาร

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตาบลเชิงทะเล)

ความหมายของเครื่อ งวัด อากาศ ค่ า ก๊ า ซในบรรยากาศ
โดยทั ่วไป การค านวณค่า ความเข้ม ข้น ของก๊ าซ ค่าสารใน
บ ร ร ย า ก า ศ โ ด ย ทั ่ ว ไ ป ก า ร วั ด ค่ า เฉ ลี่ ย ข อ ง ก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ในเวลา 24 ชั ่วโมง การหาค่าเฉลี่ยของ
ฝุ่ นละออง และการวัดค่าเฉลีย่ ของตะกั ่ว
ความหมายของเครื่อ งวัด อากาศ ค่ า ก๊ า ซในบรรยากาศ
โดยทั ่วไป การค านวณค่า ความเข้ม ข้น ของก๊ าซ ค่าสารใน
บรรยากาศโดยทั ่วไป การหาค่าเฉลี่ยของฝุ่ นละออง และการ
วัดค่าเฉลีย่ ของตะกั ่ว
ความหมายของเครื่อ งวัด อากาศ ค่ า ก๊ า ซในบรรยากาศ
โดยทั ่วไป การค านวณค่า ความเข้ม ข้น ของก๊ าซ ค่าสารใน
บ ร ร ย า ก า ศ โ ด ย ทั ่ ว ไ ป ก า ร วั ด ค่ า เฉ ลี่ ย ข อ ง ก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ในเวลา 24 ชั ่วโมง การหาค่าเฉลี่ยของ
ฝุ่ นละออง และการวัดค่าเฉลีย่ ของตะกั ่ว

โครงการต้ อ งควบคุ ม ให้ เ ป็ นไปตาม
มาตรฐานคุณ ภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั ่วไป

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตาบลเชิงทะเล)

โครงการต้ อ งควบคุ ม ให้ เ ป็ นไปตาม
มาตรฐานคุณ ภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั ่วไป

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตาบลเชิงทะเล)

โครงการต้ อ งควบคุ ม ให้ เ ป็ นไปตาม
มาตรฐานคุณ ภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั ่วไป

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตาบลเชิงทะเล)

ตารางที่ 1-5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ต่อ)
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ลาดับที่

กฎหมาย

1.8

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อ มแห่งชาติ
ฉ บั บ ที่ 33 (พ .ศ . 2552) เรื่ อ ง ก าห น ด
มาตรฐานค่ า ก๊ า ซไนโตรเจนไดออกไซด์ใ น
บรรยากาศทั ่วไป

รายละเอียดกฎหมาย

ความเกี่ยวข้องกับโครงการ

ก าหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศ ของค่ า เฉลี่ ย ของก๊ า ซ โครงการต้ อ งควบคุ ม ให้ เป็ นไปตาม
ไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั ่วไป การคานวณค่า มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ความเข้ ม ข้ น ของก๊ า ซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศ โดยทั ่วไป
โดยทั ่วไป และการวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ใน
เวลา 1 ชั ่วโมง

หน่ วยงานที่ใช้บงั คับกฎหมาย
หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตาบลเชิงทะเล)

มาตรฐานระดับเสียง
1.9

1.10

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อ มแห่งชาติ กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั ่วไป การตรวจวัดระดับเสียง
ฉ บั บ ที่ 15 (พ .ศ . 2540) เรื่ อ ง ก า ห น ด โดยทั ่วไป และการคานวณค่าระดับเสียง
มาตรฐานเสียงระดับเสียงโดยทั ่วไป
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อ มแห่งชาติ กาหนดมาตรฐานระดับเสียงรบกวน
ฉบับ ที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อ ง ค่าระดับ เสีย ง
รบกวน

1-16

มาตรฐานความสั ่นสะเทือน
1.11 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อ มแห่งชาติ กาหนดมาตรฐานความสั ่นสะเทือนเพื่อป้ องกันผลกระทบต่อ
ฉ บั บ ที่ 37 (พ .ศ . 2553) เรื่ อ ง ก า ห น ด อาคาร
มาตรฐานความสั น่ สะเทื อ นเพื่ อป้ องกั น
ผลกระทบต่ออาคาร

โครงการต้ อ งควบคุ ม ให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั ่วไป

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตาบลเชิงทะเล)

โครงการต้ อ งควบคุ ม ให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานระดับเสียงรบกวน

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตาบลเชิงทะเล)

ก าหนดประเภทอาคาร มาตรฐาน
ความสั ่นสะเทือนเพื่อป้ องกันผลกระทบ
ต่ อ อาคาร หลั ก เกณ ฑ์ และวิ ธี ก าร
ตรวจวัดความสั ่นสะเทือน

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตาบลเชิงทะเล)

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

ตารางที่ 1-5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ต่อ)
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ลาดับที่

กฎหมาย

1-17

มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้ ง
1.12 ประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทของอาคาร
เป็ นแหล่งก าเนิ ด มลพิษ ที่จะต้อ งถู ก ควบคุม
การปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือ
ออกสูส่ งิ่ แวดล้อม
1.13 ประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อ ม เรื่อ ง ก าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด
1.14 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
แบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทาบันทึก
รายละเอียด และรายงานสรุป ผลการท างาน
ของระบบบาบัดน้ าเสีย พ.ศ. 2555

รายละเอียดกฎหมาย

ความเกี่ยวข้องกับโครงการ

หน่ วยงานที่ใช้บงั คับกฎหมาย

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

กาหนดประเภทของอาคารเป็ นแหล่งกาเนิดมลพิษที่จะต้องถูก โครงการต้องควบคุมการปล่อยน้ าเสีย
ควบคุ ม การปล่ อ ยน้ า เสีย ลงสู่ แ หล่ ง น้ า สาธารณะหรือ ออกสู่ ลงสู่ แ หล่ ง น้ าสาธารณ ะหรื อ ออกสู่
สิง่ แวดล้อม
สิง่ แวดล้อมให้เป็ นไปตามมาตรฐาน

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตาบลเชิงทะเล)

ก าหนดมาตรฐานควบคุ ม การระบายน้ า ทิ้ ง จากอาคารบาง โครงการต้องควบคุมการระบายน้ าทิ้ง
ประเภทและบางขนาด
จากอาคารของโครงการตามมาตรฐาน

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตาบลเชิงทะเล)

การจัดเก็บสถิตขิ อ้ มูลและรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าที่
ผ่านการบาบัดน้ าเสียให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของมาตรา 80
วรรคสอง แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ส่ ง เสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งบัญญัตใิ ห้การเก็บสถิตแิ ละ
ข้อ มูล การจัด ท าบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ
ทางานของระบบบาบัดน้ าเสีย ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง เรื่อ ง ก าหนดหลัก เกณฑ์
วิธีก าร และแบบการเก็ บ สถิ ติ แ ละข้ อ มู ล การจัด ท าบั น ทึ ก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทางานของระบบบาบัดน้ า
เสีย พ.ศ. 2555

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตาบลเชิงทะเล)

โครงการได้ ร ะบายน้ า เสีย ที่ ผ่ า นการ
บาบัดแล้วออกสูท่ ่อระบายน้ าสาธารณะ
โครงการจะต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่ง
แสดงผลการทางานของระบบบาบัดน้ า
เสี ย ในแต่ ล ะวั น และจั ด ท าบั น ทึ ก
รายละเอียดดังกล่าวเก็บไว้ท่ีโครงการ
เป็ น ระยะเวลาสองปี นับ แต่ วนั ที่มีก าร
เก็ บ สถิ ติ แ ละข้ อ มู ล นั ้ น นอกจากนี้
โครงการจะต้องเสนอรายงานดังกล่าว
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็ นประจาทุ ก
เดือน

ตารางที่ 1-5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ต่อ)
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ลาดับที่

กฎหมาย

รายละเอียดกฎหมาย

ความเกี่ยวข้องกับโครงการ

หน่ วยงานที่ใช้บงั คับกฎหมาย

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

1-18

กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยแผนผังจาแนกประเภทการใช้ประโยชน์
พ.ศ. 2554
ที่ดนิ และคมนาคมขนส่ง ข้อกาหนดและข้อห้ามการใช้
2.2
กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ประโยชน์ทด่ี นิ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2.3
กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
2.4
กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมือ งรวมจังหวัดภูเก็ต
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมแก้ไขเพิ่มเติ มถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
3.1
กฎกระทรวง ฉบับ ที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตาม การก าหนดจ านวนและขนาดที่ จ อดรถ ที่ ก ลับ รถ
ความในพระราชบัญ ญั ติ ค วบคุ ม การก่ อ สร้า ง ทางเข้าออกรถยนต์ และปากทางเข้าออกรถยนต์
อาคาร พุทธศักราช 2479 รวมแก้ไขเพิม่ เติมโดย
กฎกระทรวงฉบับ ที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
3.2
กฎกระทรวงฉบับ ที่ 44 (พ.ศ. 2538) รวมแก้ไ ข การกาหนดระบบระบายน้ า ระบบบาบัดน้ าเสีย
เพิม่ เติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) มาตรฐานคุณภาพน้ าทิง้ จากอาคาร และการกาจัดขยะ
มูลฝอย และสิง่ ปฏิกูล

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

3.3

กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)

โครงการต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดผังเมือง
รวมจัง หวัด ภู เก็ ต และการใช้ ป ระโยชน์
โครงการต้ อ งไม่ ข ั ด ต่ อ ข้ อ ห้ า มการใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ ตามทีก่ ฎกระทรวงกาหนด

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตาบลเชิงทะเล)

โครงการต้องจัดจานวนและขนาดที่จอดรถ
ที่ก ลับ รถ ทางเข้า ออกรถยนต์ และปาก
ทางเข้าออกรถยนต์ เป็ นไปตามมาตรฐาน
ตามทีก่ ฎกระทรวงกาหนด

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตาบลเชิงทะเล)

โครงการจัด ระบบบ าบัด น้ าเสีย รองรับ น้ า
เสียจากอาคารของโครงการ น้ าที่ผ่านการ
บาบัดแล้วจะมีคุณ ภาพน้ าทิ้ง เป็ นไปตาม
มาตรฐานตามทีก่ ฎกระทรวงกาหนด
การก าหนดให้อ าคารที่ม ีสภาพหรือ มีก ารใช้ท่ีอ าจไม่ โครงการมีการติดตัง้ ระบบป้ องกันอัคคีภ ยั
ปลอดภั ย จากอั ค คี ภ ั ย ให้ ม ี ร ะบบความปลอดภั ย ตามทีก่ ฎกระทรวงกาหนด
เกี่ยวกับอัคคีภ ยั โดยเจ้าพนักงานท้อ งถิ่นมีอานาจสั ่ง
การ

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตาบลเชิงทะเล)
หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตาบลเชิงทะเล)

ตารางที่ 1-5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ต่อ)
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ลาดับที่

กฎหมาย

รายละเอียดกฎหมาย

3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมแก้ไขเพิ่มเติ มถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 (ต่อ)
3.4
กฎกระทรวง ฉบับ ที่ 55 (พ.ศ. 2543) รวมแก้ไข การกาหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน เนื้ อ ที่ท่ีตงั ้
เพิม่ เติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2546) ของอาคาร ระดับเนื้ อที่ของที่ว่างภายนอกอาคารหรือ
ก ฎ ก ระท รว ง ฉ บั บ ที่ 66 (พ .ศ . 2559) แ ล ะ แนวอาคารและระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคาร
กฎกระทรวงฉบับที่ 68 (พ.ศ. 2563)
หรือเขตที่ดนิ ของผูอ้ ่นื หรือระหว่างอาคารกับถนน ทาง
เท้าหรือทีส่ าธารณะ

ความเกี่ยวข้องกับโครงการ

1-19

โครงการมีล ักษณะ แบบ รูป ทรง สัดส่ว น
เนื้อที่ท่ตี งั ้ ของอาคาร ระดับเนื้อทีข่ องที่ว่าง
ภายนอกอาคารหรือแนวอาคารและระยะ
หรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขต
ที่ดนิ ของผู้อ่นื หรือระหว่างอาคารกับถนน
ทางเท้ า หรือ ที่ ส าธารณะ เป็ นไปตามที่
กฎกระทรวงกาหนด
3.5
กฎกะทรวงก าหนดสิ่ง อ านวยความสะดวกใน กาหนดส่วนของอาคารที่สร้างขึ้นและอุปกรณ์ อ นั เป็ น โครงการต้องจัดให้มสี งิ่ อานวยความสะดวก
อาคาร สาหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา ส่ว นประกอบของอาคารที่ ติด หรือ ตัง้ อยู่ ภ ายในและ สาหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา
พ.ศ.2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
ภายนอกอาคาร เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการใช้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข สาหรับอาคาร
อาคารสาหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา
แต่ละประเภทตามทีก่ ฎกระทรวงกาหนด
4. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
4.1
กฎกระทรวง กาหนดประเภทและหลักเกณฑ์การ กาหนดสถานที่พ กั ที่ไม่เป็ น โรงแรมและประเภทของ โครงการต้ อ งปฏิบ ัติต ามหลัก เกณฑ์ แ ละ
ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551
โรงแรม หลัก เกณฑ์ แ ละเงื่อ นไขส าหรับ โรงแรมทุ ก เงื่อ นไข ส าหรับ โรงแรมแต่ ล ะประเภท
ประเภท และโรงแรมแต่ละประเภท
ตามทีก่ ฎกระทรวงกาหนด
ทีม่ า : รวบรวมโดย บริษทั ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วสิ จากัด, 2564

หน่ วยงานที่ใช้บงั คับกฎหมาย
หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตาบลเชิงทะเล)

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตาบลเชิงทะเล)

หน่วยงานท้องถิน่
(เทศบาลตาบลเชิงทะเล)

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ
2.1

ที่ตงั ้ โครงการ

2.1.1 แผนที่ตงั ้ โครงการ
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา ตัง้ อยู่ท่ี หมู่ท่ี 1 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบลเชิงทะเล ตาแหน่งทีต่ งั ้ โครงการ แสดงดังรูปที่ 2-1
การเข้าถึงพื้นที่โครงการจากถนนสายหลักสามารถเดินทางได้สะดวกโดยทางรถยนต์ ซึ่งเข้าสู่
พืน้ ทีโ่ ครงการได้ 3 เส้นทาง (รูปที่ 2-2) ดังนี้
การจราจรเข้าสูพ่ น้ื ทีโ่ ครงการสามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถยนต์ ได้ 3 เส้นทาง ดังนี้
เส้นทางที่ 1 จากอนุ ส าวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุน ทร มุ่งหน้ าไปตามทางหลวงแผ่น ดิน
หมายเลข 4025 (ถนนศรีสุนทร) พบสามแยกไฟแดงให้เลีย้ วขวาบริเวณสามแยกสถานีตารวจภูธรเชิงทะเล
เข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 และตรงไปประมาณ 500 เมตร จะพบสี่แยกไฟแดงโบ๊ ทอเวนิว
ให้ตรงเข้าสู่ถนนลากูน (ถนนส่วนบุคคล) เป็ นระยะทางประมาณ 330 เมตร จะพบสีแ่ ยกบริเวณร้านเบค
ให้ตรงไปตามถนนลากู น (ถนนส่วนบุ ค คล) มุ่งหน้ าสู่ล ากูน่ า ภู เก็ต เป็ น ระยะทางประมาณ 70 จะถึง
ทางเข้าโครงการด้านขวามือ
เส้นทางที่ 2 จากสนามบินมุ่งหน้ าไปยังตัวเมืองภูเก็ต บริเวณแยกถนนเทพกระษัตรีตดั กับ ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (สีแ่ ยกบ้านเคียน) เลี้ยวขวาตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030
ระยะทางประมาณ 2.2 กิโลเมตร ผ่านโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี จากนัน้ ตรงไปเป็ นระยะทางประมาณ 2.8
กิโลเมตร จะผ่านโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุต-ิ ก้อง” ตรงไปอีกเป็ นระยะทางประมาณ 250 เมตร จะพบ
สีแ่ ยกไฟแดงโบ๊ทอเวนิว ให้เลีย้ วขวาเข้าสูถ่ นนลากูน (ถนนส่วนบุคคล) เป็ นระยะทางประมาณ 330 เมตร
จะพบสี่แยกบริเวณร้านเบค ให้ตรงไปตามถนนลากูน (ถนนส่วนบุ ค คล) มุ่งหน้ าสู่ล ากู น่ า ภู เก็ต เป็ น
ระยะทางประมาณ 70 จะถึงทางเข้าโครงการด้านขวามือ
เส้นทางที่ 3 จากหาดสุรนิ ทร์มงุ่ หน้าสู่ลากูน่า ภูเก็ต ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4025
เป็ นระยะทาง 3.7 กิโลเมตร ให้เลีย้ วซ้ายบริเวณสามแยกสถานีตารวจภูธรเชิงทะเล เข้าสูท่ างหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4030 และตรงไปประมาณ 500 เมตร จะพบสีแ่ ยกไฟแดงโบ๊ทอเวนิว ให้ตรงเข้าสู่ถนนลากูน
(ถนนส่วนบุคคล) เป็ นระยะทางประมาณ 330 เมตร จะพบสีแ่ ยกบริเวณร้านเบค ให้ตรงไปตามถนนลากูน
(ถนนส่วนบุคคล) มุ่งหน้ าสู่ลากูน่า ภูเก็ต เป็ นระยะทางประมาณ 70 จะถึงทางเข้าโครงการด้านขวามือ
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แนวถนนภาระจายอม

ที่ตงั ้ โครงการ

ถนนภาระจายอมกว้างประมาณ 8.00 เมตร
2

2-2

2

1

3

แนวถนนภาระจายอม

ถนนภาระจายอมกว้างประมาณ 8.00 เมตร
3

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

โครงการประเภทโรงแรม
ตัง้ อยูท่ ่ี หมูท่ ่ี 1 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ติดกับถนนภาระจายอมกว้างประมาณ 8.00 เมตร
มีความสอดคล้องตามผัง เมืองรวมจัง หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพืน้ ทีแ่ ละมาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม ในบริเวณพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560

รูปที่ 2-1 ที่ตงั ้ โครงการ
ทีม่ า : ปรับปรุงจาก http://www.google.co.th/maps และการสารวจภาคสนาม, พฤศจิกายน 2564

ถนนสายบ้านป่ าสัก-บ้านโคกโตนด
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สัญลักษณ์
เส้นทางที่ 1
เส้นทางที่ 2
เส้นทางที่ 3

รูปที่ 2-2 การจราจรเข้าสู่พื้นที่โครงการ
ทีม่ า : ปรับปรุงจาก https://www.google.co.th/maps และการสารวจภาคสนาม, พฤศจิกายน 2564

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.1.2 เอกสารแสดงกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน
พื้น ที่โครงการตัง้ อยู่บ นบางส่ว นของหนังสือ รับ รองการท าประโยชน์ (น.ส.3ก.) เลขที่ 1011
เลขทีด่ นิ 225 ขนาดเนื้อทีด่ นิ ทัง้ หมด 50-3-57 ไร่ หรือคิดเป็ น 81,428 ตารางเมตร โดยทีด่ นิ ดังกล่าวเป็ น
กรรมสิทธิของ
์ บริษทั เชิงทะเลพัฒนา จากัด
บริษทั อาณา เชิงทะเล จากัด ได้ทาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดนิ กับบริษทั เชิ งทะเลพัฒนา จากัด
โดยจะซื้อที่ดนิ บางส่วนของหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3ก.) เลขที่ 1011 เลขที่ดนิ 225 เป็ น
ขนาดเนื้ อ ที่ 1-3-55.76 ไร่ หรือ คิด เป็ น 3,023.04 ตารางเมตร (สัญ ญาจะซื้ อ จะขายที่ ด ิน แสดงใน
ภาคผนวก ข-1) ทัง้ นี้บริษัท อาณา เชิงทะเล จากัด จะนาพื้นที่บ างส่วนที่ได้ทาสัญญาจะซื้อจะขาย มา
พัฒนาเป็ นโครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา คิดเป็ นขนาดพืน้ ที่ 1-0-56.0825 ไร่ หรือคิดเป็ น 1,824.33
ตารางเมตร
ส าหรับ ทางที่จ ะเข้าสู่ พ้ืน ที่ โครงการจากถนนลากู น จะผ่ านถนนภาระจ ายอมกว้างประมาณ
8.00 เมตร ถนนภาระจ ายอมนี้ ส ภาพปั จจุ บ ั น เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของถนนลากู น และเชื่อ มต่ อ กับ ถนน
สายบ้านป่ าสัก-บ้านโคกโตนด ซึง่ ถนนลากูนเป็ นถนนส่วนบุคคล โดยสภาพปั จจุบนั เป็ นถนนทีป่ ระชาชน
ทัวไปสามารถใช้
่
สญ
ั จรร่วมกันได้ ถนนภาระจายอมตัง้ อยูบ่ นบางส่วนของหนังสือรับรองการทาประโยชน์
(น.ส.3ก.) เลขที่ 1011 เลขที่ดนิ 225 โดยเมื่อมีการแบ่งแยกที่ดนิ และโอนกรรมสิทธิที์ ่ดนิ ครบถ้วนแล้ว
บริษัท เชิงทะเลพัฒ นา จากัด ตกลงยิน ยอมที่จะจดภาระจ ายอมให้ พ้นื ที่โครงการซึ่งจะเป็ น ที่ดนิ ของ
บริษทั อาณา เชิงทะเล จากัด สาหรับใช้เป็ นทางเข้า -ออก และวางระบบสาธารณู ปโภค ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาจะซือ้ จะขาย ข้อ 11 (สัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ แสดงในภาคผนวก ข-1)
ผังแสดงพื้น ที่โครงการและถนนภาระจ ายอม แสดงดัง รูป ที่ 2-3 เอกสารสิท ธิท์ ่ีด ิน แสดงใน
ภาคผนวก ข-1

2.2

ประเภทและขนาดของโครงการ

โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม1 จัดเป็ นโรงแรม
ประเภทที่ 22 ตามกฎกระทรวง กาหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551
ภายในโครงการประกอบด้วย อาคาร ค.ส.ล. สูง 7 ชัน้ จานวน 1 อาคาร มีหอ้ งพักรวมทัง้ สิน้ 95 ห้องพัก
โดยแต่ละชัน้ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
ชัน้ ที่ 1 ประกอบด้วย ห้องแม่บ้าน ห้องเก็บของ ห้องไฟฟ้ า ห้องฝ่ ายอาคาร ห้องพักขยะรวม
ทางเดินรถและทีจ่ อดรถ

1

โรงแรม หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็ นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม (กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออก
ตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522)
โรงแรม หมายความถึงสถานที่พ ัก ที่จดั ตัง้ ขึ้นโดยมีวตั ถุ ป ระสงค์ในทางธุ รกิจเพื่อให้บริก ารที่พ ักชัวคราวส
่
าหรับคนเดินทางหรือบุ คคลอื่ นใด โดยมี
ค่าตอบแทน ทัง้ นี้ ไม่รวมถึง 1) สถานที่พ ักที่จดั ตัง้ ขึ้นเพื่อให้บริการที่พ ักชัวคราว
่
ซึ่งดาเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่ วยงานอื่น ของรัฐ หรือ เพื่อ การกุ ศ ล หรือการศึก ษา ทัง้ นี้ โดยมิใช่เป็ นการหาผลก าไร หรือรายได้ม าแบ่ งปั น กัน 2) สถานที่พ ัก ที่จ ัด ตัง้ ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พกั อาศัย โดยคิดค่าบริการเป็ นรายเดือนขึน้ ไปเท่านัน้ 3) สถานที่พกั อื่นใดตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (พระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ.2547)
2 โรงแรมประเภท 2 หมายความว่า โรงแรมทีใ่ ห้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานทีส
่ าหรับบริการอาหารหรือสถานทีส่ าหรับประกอบอาหาร
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รูปที่ 2-3 ผังแสดงพืน้ ทีโ่ ครงการและถนนภาระจํายอม

2-5

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ชัน้ ที่ 2 ประกอบด้วย ห้องพัก จานวน 17 ห้องพัก (ห้องพักผูพ้ กิ าร 1 ห้อง) โถงทางเดิน บันได
ลิฟต์ ห้องพนักงาน สานักงาน ห้องแม่บา้ น และห้องอาหาร
ชัน้ ที่ 3 ประกอบด้วย ห้องพัก จานวน 20 ห้องพัก (ห้องพักผูพ้ กิ าร 1 ห้อง) โถงทางเดิน บันได
ลิฟต์ และห้องเก็บของแม่บา้ น
ชัน้ ที่ 4-5 แต่ละชัน้ ประกอบด้วย ห้องพัก จานวน 19 ห้องพัก (ห้องพักผูพ้ กิ าร 1 ห้อง) มีจานวน
20 ห้องนอน โถงทางเดิน บันได ลิฟต์ และห้องเก็บของแม่บา้ น
ชัน้ ที่ 6 ประกอบด้วย ห้องพัก จานวน 20 ห้องพัก (ห้องพักผูพ้ กิ าร 1 ห้อง) โถงทางเดิน บันได
ลิฟต์ และห้องเก็บของแม่บา้ น
ชัน้ ที่ 7 ประกอบด้วย โถงทางเดิน บัน ได ลิฟ ต์ ครัว ห้อ งอาหาร ห้อ งแม่ บ้ าน ห้อ งเก็บ ของ
แม่บา้ น ห้องซักรีด ห้องแม่บา้ น GYM ห้อง KID CLUB โถงนังเล่
่ น ห้องล๊อกเกอร์ และสระว่ายน้ า
ทัง้ นี้ โครงการจัดให้มที จ่ี อดรถยนต์ภายในโครงการ จานวน 40 คัน (รวมทีจ่ อดรถผูพ้ กิ าร 2 คัน)
ถนน และพืน้ ทีส่ เี ขียว ผังบริเวณของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2-4 และแบบแปลนพืน้ แปลนหลังคา รูปด้าน
และรูปตัดของอาคาร แสดงในภาคผนวก ก-1

2.3

ผังบริ เวณ (Lay out)

โครงการได้แสดงการใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ ภายในโครงการ ตาแหน่ งที่ตงั ้ ของอาคารและกิจกรรม
ทัง้ หมด ในผังบริเวณโครงการ แสดงดังรูปที่ 2-4
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2-7

รูปที่ 2-4 ผังบริเวณโครงการ

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

2.4

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

สถานภาพโครงการ

สภาพทัวไปของพื
่
น้ ทีแ่ ละอาณาเขตติดต่อใกล้เคียงโดยรอบโครงการ แสดงดังรูปที่ 2-5 และรูปที่
2-6 ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ทิ ศเหนื อ

ติดกับ ทีด่ นิ ว่างเปล่าบุคคลอื่น

ทิ ศใต้

ติดกับ พืน้ ทีเ่ จ้าของเดียวกัน (รอการพัฒนา) และถนนภาระจายอมกว้าง
ประมาณ 8.00 เมตร สภาพปั จ จุ บ ัน เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของถนนลากู น
(ถนนส่วนบุคคล)

ทิ ศตะวันออก ติดกับ อาคาร คสล. ชัน้ เดียว
ทิ ศตะวันตก

2.5

ติดกับ ถนนส่วนบุคคล และอาคาร คสล. ชัน้ เดียว

รูปแบบอาคารและสิ่ งก่อสร้าง

2.5.1 รูปแบบอาคาร
รูปแบบอาคารของโครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา มีรายละเอียดดังนี้
1) ลักษณะของตัวอาคาร
ลักษณะของตัวอาคารจะวางรูปทรงอาคารเป็ นไปตามรูปร่างของแปลงที่ดนิ โดยรูปแบบอาคาร
เป็ นสถาปั ตยกรรมร่วมสมัยแบบใหม่เรียบง่ายทันสมัย เน้นประโยชน์ใช้สอย และการบารุงรักษาได้สะดวก
ทาให้ผู้พกั อาศัยได้รบั ความเป็ นส่วนตัว ไม่แออัด มีการระบายอากาศที่ด ี นอกจากนี้ ยังจัดให้มพี ้นื ที่ส ี
เขียวบริเวณพื้นทีว่ ่าง ซึ่งจะช่วยเพิม่ ความร่มรื่นของพื้นทีแ่ ละช่วยลดความกระด้างของโครงสร้างอาคาร
และลดผลกระทบต่อทัศนียภาพของผูส้ ญ
ั จรไปมาได้อกี ด้วย
2) วัสดุของตัวอาคาร
ผนังภายนอกของอาคารเป็ นผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ มีการออกแบบอาคารให้มสี ีน้ าตาลและเทา
เป็ นหลัก มีบางส่วนเป็ นกระจก Float สีเขียวใส ผนังระเบียงห้องพักมีชอ่ งเปิ ดบานกระจกกรอบอลูมเิ นียม
สีเข้มทีม่ คี วามแข็งแรง ทนทาน สาหรับวัสดุหลักของโครงการ คือ คอนกรีต กระจก และอลูมเิ นียม ซึง่ เป็ น
วัสดุทห่ี าได้ทวไปและขนย้
ั่
ายได้งา่ ย
3) การจัดภูมิสถาปัตยกรรม
การจัดภูมสิ ถาปั ตยกรรมมีทงั ้ ส่วนที่เป็ นภูมทิ ศั น์แข็ง (Hardscape) และภูมทิ ศั น์นุ่ม (Softscape)
โดยแนวคิดการจัด ภูมิสถาปั ตยกรรมในส่วนของ Hardscape โดยส่วนใหญ่ เป็ นการตกแต่งพื้นผิวของ
ทางเดินบริเวณอาคาร ส่วนแนวคิดการจัดภูมสิ ถาปั ตยกรรมในส่วนของ Softscape นัน้ เน้ นการตกแต่ง
โดยปลูกไม้ยนื ต้นและไม้พุ่ม รวมทัง้ รักษาไม้ยนื ต้นเดิมเพือ่ เพิม่ ความร่มรืน่ ของพืน้ ที่ ช่วยลดความกระด้าง
ของโครงสร้างอาคาร ต้นไม้จะช่วยลดทอนสัดส่วนของอาคาร และลดผลกระทบต่อทัศ นียภาพของผูส้ ญ
ั จร
ไปมาได้อกี ด้วย ภาพจาลองโครงการ แสดงดังรูปที่ 2-7
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ
N


2

3
1

4

1

2

3

4

ทางเข้า-ออกโครงการ
แนวถนนภาระจายอม
ถนนลากูน (ถนนส่วนบุคคล)

พืน้ ที่ โครงการอยุ่ด้านหลังอาคารชัน้ เดียว

รูปที่ 2-5 สภาพทัวไปของพื
่
้นที่โครงการ
ทีม่ า : การสารวจภาคสนาม, พฤศจิกายน 2564
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ
N


N
W
E
S

N

S

แนวถนนภาระจายอม
พืน้ ที่ โครงการ
ทิ ศเหนื อ : ที่ดินว่างเปล่า
พืน้ ที่โครงการอยู่ด้านหลังอาคารชัน้ เดียว

ทิ ศใต้ : ถนนภาระจายอมกว้างประมาณ 8.00 เมตร

W

E

อาคาร คสล. ชัน้ เดียว ที่ ติดโครงการ
ถนนส่วนบุคคล
พืน้ ที่ โครงการ
ทิ ศตะวันออก : อาคาร คสล. ชัน้ เดียว บุคคลอื่น

ทิ ศตะวันตก : ถนนส่วนบุคคล
และอาคาร คสล. ชัน้ เดียว

รูปที่ 2-6 สภาพทัวไปของอาณาเขตติ
่
ดต่อใกล้เคียงโดยรอบโครงการ
ทีม่ า : การสารวจภาคสนาม, พฤศจิกายน 2564
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

รูปที่ 2-7 ภาพจาลองโครงการ
ทีม่ า : บริษทั อาณา เชิงทะเล จากัด

2.5.2 ความสูงของอาคาร
การวัดความสูงของอาคารภายในโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
1. การวัดความสูงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
เขตพื้น ที่และมาตรการคุ้มครองสิง่ แวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 กล่าวคือ การวัด
ความสูงของอาคารในพื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และ
บริเวณที่ 8 ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) กรณีทไ่ี ม่มกี ารปรับระดับพืน้ ดินหรือมีการปรับระดับพืน้ ดินต่ากว่าถนนสาธารณะในบริเวณ
ทีก่ ่อสร้าง ให้วดั จากระดับพืน้ ดินทีก่ ่อสร้าง
(2) กรณี ท่ีมีก ารปรับ ระดับ พื้น ดิน เท่ ากับ หรือ สูง กว่าถนนสาธารณะ ให้ว ดั จากระดับ ถนน
สาธารณะ
(3) กรณีท่มี หี อ้ งใต้ดนิ ซึง่ ค่าระดับเป็ นลบ ให้วดั จากระดับพื้นดินทีก่ ่อสร้างตาม (1) หรือระดับ
ถนนสาธารณะตาม (2) แล้วแต่กรณี
(4) กรณีทพ่ี น้ื ดินเป็ นเชิงลาด ให้วดั จากระดับพื้นดินทีก่ ่อสร้าง ณ จุดทีต่ ่าทีส่ ุดของอาคารหลัง
นัน้
การวัด ความสูงของอาคารให้วดั จากระดับ ตามวรรคหนึ่ งขึ้น ไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุด ของ
อาคาร สาหรับอาคารทรงจัวหรื
่ อปั น้ หยาให้วดั ถึงยอดผนังของชัน้ สูงสุด
สาหรับการวัดความสูงของอาคาร โครงการเข้าข่าย ข้อ (1) ดังนัน้ ความสูงของอาคาร เมือ่ วัดจาก
ระดับพืน้ ดินทีก่ ่อสร้างขึน้ ไปในแนวดิง่ ถึงส่วนทีส่ งู ทีส่ ุดของอาคาร มีระดับความสูง เท่ากับ 22.80 เมตร
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2. การวัดความสูงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กาหนดให้ การวัดความสูงของอาคารให้วดั จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้น
ดาดฟ้ า สาหรับทรงจัวหรื
่ อปั ้นหยาให้วดั จากระดับพืน้ ดินทีก่ ่อสร้างถึงยอดผนังของชัน้ สูงสุด ดังนัน้ ระดับ
ความสูงของอาคารวัดจากระดับพืน้ ดินทีก่ ่อสร้างถึงพืน้ ดาดฟ้ า มีระดับความสูง เท่ากับ 22.30 เมตร

2.5.3 ขนาดพื้นที่ของอาคาร
สาหรับการใช้พ้นื ที่ของทุกอาคารในโครงการ แยกเป็ นพื้นที่ภายในอาคารและภายนอกอาคาร
พื้น ที่ภ ายในอาคารมีพ้นื ที่ใช้สอยทัง้ สิ้น 5,283.20 ตารางเมตร สาหรับ พื้น ที่ภ ายนอกอาคารเป็ น ถนน
ทีจ่ อดรถ และพืน้ ทีส่ เี ขียว ขนาดพืน้ ทีร่ วมทัง้ สิน้ 1,032.73 ตารางเมตร รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-1
ตารางที่ 2-1 การใช้พื้นที่ภายในอาคารของโครงการ
ชัน้ ที่
1

2

รายละเอียด

ขนาดพืน้ ที่
(ตร.ม.)

โถงต้อนรับ/รักษาความปลอดภัย
60.00
สานักงานแม่บา้ น
9.00
ทางเดิน/โถงลิฟท์
12.75
ฝ่ ายอาคาร
14.80
ห้องไฟฟ้ า
18.50
ห้องปั ม๊ น้ า/ปั ม๊ น้ าร้อน
10.45
เก็บของ
10.80
ห้องแยกขยะ (ขยะอินทรีย/์ ทั ่วไป/รีไซเคิล)
15.10
ห้องขยะอันตราย
5.00
บันไดหนีไฟ
10.20
ทางเดินภายนอกส่วนอื่นๆ
53.80
ถนนและทีจ่ อดรถใต้อาคาร
571.20
รวมพืน้ ที่ใช้สอยชัน้ ที่ 1
30.00
ห้องพัก
ห้องพักผูพ้ กิ าร
30.00
สานักงาน
30.00
แม่บา้ น
10.00
ห้องอาหาร
30.00
ห้องพนักงาน ,LOCKER และห้องน้ า 1
20.00
เก็บของแม่บา้ น
6.00
ทางเดิน บันไดและลิฟท์
130.10
บันไดหนีไฟ
12.50
รวมพืน้ ที่ใช้สอยชัน้ ที่ 2
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จานวน
(ห้อง/หน่ วย)

พืน้ ที่รวม
(ตร.ม.)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

60.00
9.00
12.75
14.80
18.50
10.45
10.80
15.10
5.00
10.20
53.80
571.20
791.60
480.00

16
1
1
1
1
1
1
-

พืน้ ที่ปกคลุม
(ตร.ม.)

30.00
30.00
10.00
30.00
20.00
6.00
130.10
12.50
748.60
บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-1 การใช้พื้นที่ภายในอาคารของโครงการ
ชัน้ ที่
3

รายละเอียด
ห้องพัก
ห้องพักผูพ้ กิ าร
เก็บของแม่บา้ น
ทางเดิน บันไดและลิฟท์
บันไดหนีไฟ

4-5

6

6.00
130.10
12.50
รวมพืน้ ที่ใช้สอยชัน้ ที่ 3
30.00

ห้องพัก
ห้องพัก Luxury
ห้องพักผูพ้ กิ าร
เก็บของแม่บา้ น
ทางเดิน บันไดและลิฟท์
บันไดหนีไฟ

ห้องพัก
ห้องพักผูพ้ กิ าร

60.00
30.00
6.00
130.10
12.50
รวมพืน้ ที่ใช้สอยแต่ละชัน้
รวมพืน้ ที่ใช้สอยชัน้ ที่ 4-5
30.00
30.00

เก็บของแม่บา้ น
ทางเดิน บันไดและลิฟท์
บันไดหนีไฟ
7

ขนาดพืน้ ที่
(ตร.ม.)
30.00
30.00

6.00
130.10
12.50
รวมพืน้ ที่ใช้สอยชัน้ ที่ 6

โถงนั ่งเล่น โถงต้อนรับ/ทางเดิน
ห้องอาหาร 1
ห้องอาหาร 2
ครัว
ห้องอาหาร
ห้อง GYM
ห้องเด็กเล่น
ห้องน้ า 2
ห้องซักรีดสาหรับแขก
บันไดและลิฟท์
บันไดหนีไฟ
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120.50
56.00
56.00
18.00
19.00
22.00
22.00
31.50
6.00
32.00
12.50

2-13

จานวน
(ห้อง/หน่ วย)
19
1

พืน้ ที่รวม
(ตร.ม.)
570
30.00

1
-

6.00
130.10
12.50
748.60
540

17
1
1
1
-

19
1

พืน้ ที่ปกคลุม
(ตร.ม.)

60.00
30.00
6.00
130.10
12.50
748.60
1,497.20
570
30.00

1
-

6.00
130.10
12.50
748.60

1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

120.50
56.00
56.00
18.00
19.00
22.00
22.00
31.50
6.00
32.00
12.50

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-1 การใช้พื้นที่ภายในอาคารของโครงการ
ชัน้ ที่
7
ต่อ

ขนาดพืน้ ที่
(ตร.ม.)

รายละเอียด

จานวน
(ห้อง/หน่ วย)

พืน้ ที่รวม
(ตร.ม.)

พืน้ ที่ปกคลุม
(ตร.ม.)

1
1
1
1
1
-

42.00
15.00
137.00
49.50
9.00
10.50
6.00
4.00
6.00
61.60
12.50
748.60
5,283.20

791.60

สระว่ายน้ า
สระว่ายน้ าเด็ก
ระเบียงสระ
ระเบียงทั ่วไป
ห้องปั ม๊
ห้องน้ า 3 และ LOCKER
ห้องแม่บา้ น
ส่วนเก็บถังแก๊ส
ห้องเก็บของแม่บา้ น
ทางเดินและลิฟท์สง่ ของ
บันไดหนีไฟ

42.00
15.00
137.00
49.50
9.00
10.50
6.00
4.00
6.00
61.60
12.50
รวมพืน้ ที่ใช้สอยชัน้ ที่ 7
รวมพืน้ ที่ใช้สอยทัง้ โครงการ

ทีม่ า : บริษทั อาณา เชิงทะเล จากัด

สรุปการใช้พื้นที่โครงการ
ขนาดพืน้ ทีด่ นิ โครงการทัง้ หมด

1,824.33

ตารางเมตร

ขนาดพืน้ ทีอ่ าคารปกคลุมดินทัง้ หมด

791.60

ตารางเมตร

ขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอยทัง้ หมด

5,283.20

ตารางเมตร

ขนาดพืน้ ทีว่ า่ งทัง้ หมด

1,032.73

ตารางเมตร

ขนาดพืน้ ทีส่ เี ขียวรวมทัง้ หมด

246.11

ตารางเมตร

อัตราส่วนพืน้ ทีข่ องอาคารทัง้ หมดต่อพืน้ ทีโ่ ครงการ (Floor Area Ratio, FAR)
(FAR)

=

5,283.20 : 1,824.33

= 2.89 : 1

ร้อยละของพืน้ ทีท่ ม่ี อี าคารปกคลุมดิน (Building Coverage Ratio, BCR)
(BCR)

=

(791.60 / 1,824.33) x 100

= 43.39

ร้อยละของพืน้ ทีว่ า่ งต่อพืน้ ทีท่ งั ้ หมดของโครงการ (Open Space Ratio, OSR)
(OSR)

=

(1,032.73 / 1,824.33) x 100

= 56.61

ร้อยละของพืน้ ทีส่ เี ขียวต่อพืน้ ทีท่ งั ้ หมดของโครงการ
=
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= 13.30

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

อัตราส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวทัง้ หมดต่อผูอ้ ยูอ่ าศัยในโครงการ
=

246.11 : 224

= 1.09 ตารางเมตร : 1 คน

ตารางที่ 2-2 ตารางแสดงการเปรี ย บเที ย บค่ า BCR, OSR, และ FAR กับ เกณฑ์ ที่ ก าหนดตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พืน้ ที่ตามเกณฑ์
ที่ต้องจัดให้มี
-

ข้อกาหนด
อัตราส่วนพื้นที่ของอาคารทัง้ หมดต่อพื้นที่โครงการ
(Floor Area Ratio, FAR)
ร้อ ยละของพื้ น ที่ ท่ี ม ี อ าคารปกคลุ ม ดิ น (Building
Coverage Ratio, BCR)
ร้อ ยละของพื้น ที่ว่างต่ อ พื้น ที่ท งั ้ หมดของโครงการ
(Open Space Ratio, OSR
ประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้ อ ม เรื่อ ง กาหนดเขตพื้น ที่และมาตรการ
คุ้ม ครองสิ่งแวดล้อ ม ในบริเวณพื้น ที่จ งั หวัด ภู เก็ต
พ.ศ. 2560
(9) พื้นที่บริเวณที่ 8 ให้ท าได้เฉพาะอาคารที่ม ี
ความสูงไม่เกิน 23 เมตร และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้อ ยกว่าร้อ ยละ 30 ของที่ดิน
แปลงที่ขออนุ ญ าตสาหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว
บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือ
สานักงาน
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวด
3 ข้อ 33 (1) ทีก่ าหนดให้ อาคารอยูอ่ าศัย และอาคาร
อยู่ อ าศัย รวม ต้ อ งมีท่ี ว่ า งไม่ น้ อ ยกว่า 30 ใน 100
ส่วน ของพื้น ที่ชนั ้ ใดชัน้ หนึ่ งที่ม ากที่สุดของอาคาร
(2) ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคาร
สาธารณะ และอาคารอื่นทีไ่ ม่ได้ใช้เป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัยต้อง
มีท่ีว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชนั ้ ใด
ชัน้ หนึ่งที่มากทีส่ ดุ ของอาคาร แต่ถ้าอาคารนัน้ ใช้เป็ น
ที่อ ยู่อ าศัย รวมอยู่ ด้ว ยต้ อ งมีท่ีว่างตาม (1) นัน่ คือ
โครงการต้ อ งมีท่ี ว่างไม่ น้ อ ยกว่า 30 ใน 100 ส่ว น
ของพืน้ ทีช่ นั ้ ใดชัน้ หนึ่งทีม่ ากทีส่ ดุ ของอาคาร

โครงการจัดให้มี
2.89 : 1

-

43.39 %

-

56.61 %

พืน้ ทีด่ นิ ทีข่ ออนุญาตก่อสร้างอาคารบริเวณที่ 8
= 1,824.33 ตารางเมตร
พืน้ ทีว่ า่ งตามกฎหมายควบคุมอาคาร
= (1,824.33 x 30) / 100
= 547.30 ตารางเมตร

1,032.73 ตารางเมตร

พืน้ ทีช่ นั ้ ใดชัน้ หนึ่งทีม่ ากทีส่ ดุ ของทุกอาคาร
= 791.60
พืน้ ทีว่ า่ งตามกฎหมายควบคุมอาคาร
= (791.60 x 30) / 100
= 237.48 ตารางเมตร

1,032.73 ตารางเมตร
ตารางเมตร

ทีม่ า : บริษทั อาณา เชิงทะเล จากัด
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.5.4 แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร
2.5.4.1 ระยะห่างของอาคารจากแนวเขตที่ดิน
โครงการมีระยะร่นของแนวอาคารทัง้ 4 ด้าน ดังนี้
ทิ ศเหนื อ : ผนังอาคารที่อยู่ใกล้เขตที่ดนิ มากที่สุด (ผนังทึบ) มีระยะร่นจากแนวอาคารห่างจาก
เขตทีด่ นิ ทีใ่ กล้ทส่ี ุด 1.70 เมตร
ทิ ศใต้ : ผนังอาคารทีอ่ ยูใ่ กล้เขตทีด่ นิ มากทีส่ ุด (ผนังเปิ ด) มีระยะร่นจากแนวอาคารห่างจากเขต
ทีด่ นิ ทีใ่ กล้ทส่ี ุด 4.00 เมตร
ทิ ศตะวันออก : ผนังอาคารทีอ่ ยูใ่ กล้เขตทีด่ นิ มากทีส่ ุด (ผนังเปิ ด) มีระยะร่นจากแนวอาคารห่าง
จากเขตทีด่ นิ ทีใ่ กล้ทส่ี ุด 15.15 เมตร
ทิ ศตะวันตก : ผนังอาคารที่อยู่ใกล้เขตทีด่ นิ มากที่สุด (ผนังเปิ ด) มีระยะร่นจากแนวอาคารห่าง
จากเขตทีด่ นิ ทีใ่ กล้ทส่ี ุด 5.75 เมตร
ทัง้ นี้ตวั อาคารของโครงการ มีระยะห่างจากแนวถนนส่วนบุคคลเป็ นระยะประมาณ 25 เมตร และ
ถนนส่วนบุคคล (ถนนลากูน) มีความกว้าง 12.00 เมตร ดังแสดงในผังบริเวณรูปที่ 2-4 และตัวอาคารเมื่อ
วัดจากระดับพืน้ ดินที่ก่อสร้างขึน้ ไปในแนวดิง่ ถึงส่วนทีส่ ูงทีส่ ุดของอาคาร มีระดับความสูง เท่ากับ 22.80
คิดเป็ น 0.62 เท่าของระยะราบ เมื่อวัดจากอาคารไปตัง้ ฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนลากูนทีอ่ ยู่
ใกล้อาคารทีส่ ุด การออกแบบความสูงของอาคารจึงเหมาะสมและเป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด
สรุปสรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง :
ระยะห่างของแนวอาคารแต่ละด้านกับแนวเขตทีด่ นิ เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
หมวด 4 แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร ทีก่ าหนดให้
ข้อ 44 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบ วัดจากจุดนัน้
ไปตัง้ ฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนัน้ ที่สุด (พื้นที่โครงการอยู่ตดิ กับ
ถนนภาระจ ายอมและถนนส่ ว นบุ ค คล มิใ ช่ ถ นนสาธารณะแต่ อ ย่ า งใด โครงการจึง ไม่ เข้า ข่า ยตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 ข้อ 44)
ข้อ 50 ผนังของอาคารทีม่ หี น้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร
ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตทีด่ นิ ดังนี้
(2) อาคารทีส่ ูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถงึ 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยูห่ ่างจากเขตทีด่ นิ ไม่น้อย
กว่า 3 เมตร
ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดนิ น้ อยกว่าตามที่กาหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องอยูห่ ่างจากเขต
ทีด่ นิ ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตทีด่ นิ และอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน
15 เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชดิ เขตที่ดนิ หรือห่างจากเขตที่ดนิ น้ อยกว่าที่ระบุ ไว้ใน (1) หรือ (2) ต้อง
ก่อสร้างเป็ นผนังทึบ และดาดฟ้ าของอาคารด้านนัน้ ให้ทาผนังทึบสูงจากดาดฟ้ าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ใน
กรณีก่อสร้างชิดเขตทีด่ นิ ต้องได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากเจ้าของทีด่ นิ ข้างเคียงด้านนัน้ ด้วย
ดังนัน้ ระยะร่นของแนวอาคารแต่ละด้านของโครงการ จึงสอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าว
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บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

2.6

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการตรวจสอบความสอดคล้องใน
การดาเนิ นโครงการเบือ้ งต้น

2.6.1 ที่ ตงั ้ โครงการตามกฎกระทรวงให้ ใช้ บงั คับผังเมืองรวมจังหวัด ภูเก็ต พ.ศ. 2554
และฉบับแก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ของโครงการ พบว่า โครงการตัง้ อยูต่ ามกฎกระทรวงให้
ใช้บงั คับ ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ.2518 ซึง่ ได้กาหนดทีด่ นิ บริเวณโครงการเป็ นที่ดินประเภทที่อยู่
อาศัยหนาแน่ นน้ อย (สีเหลือง) บริ เวณหมายเลข 1.21 (รูปที่ 2-8 และภาคผนวก ค) มีขอ้ กาหนดดัง
ตารางที่ 2-3
ตารางที่ 2-3 สรุปการใช้ประโยชน์ ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
ข้อกาหนด
ที่ ดินประเภทที่ อยู่อาศัยหนาแน่ นน้ อย (สี เหลือง) บริ เวณ
หมายเลข 1.21 มีขอ้ กาหนดในสาระสาคัญ คือ
- ให้ใช้ป ระโยชน์ ท่ีดิน เพื่อ การอยู่อ าศัย การท่ อ งเที่ย ว
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณู ปการเป็ นส่วน
ใหญ่ สาหรับ การใช้ประโยชน์ ท่ีดนิ เพื่อ กิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่
เกินร้อยละสามสิบของแปลงทีด่ นิ ทีย่ ่นื ขออนุญาต ทีด่ นิ ประเภท
นี้หา้ มใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพื่อกิจการตามทีก่ าหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่
โรงงานทีป่ ระกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุราคาญตามกฎหมายว่า
ด้ ว ยการสาธารณ สุ ข หรื อ ไม่ เ ป็ นมลพิ ษ ต่ อ ชุ ม ชนหรื อ
สิง่ แวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
(2) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม น้ า มัน เชื้อ เพลิง เพื่อ การ
จาหน่าย
(3) คลังก๊าซปิ โตรเลียมเหลว สถานทีบ่ รรจุก๊าซปิ โตรเลียม
เหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซปิ โตรเลีย มเหลว
ประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็ บ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม น้ ามัน
เชือ้ เพลิง
(4) เลี้ย งม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ ด ไก่ งู
จระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุม้ ครอง
สัตว์ป่า เพื่อการค้า

p:\2564\eia\blumonkey bangtao\เล่มสมบูรณ์\ch2.doc

2-17

โครงการ
- โครงการมีการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เป็ นโรงแรม จัดเป็ นการ
ใช้ประโยชน์ท่ดี นิ เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งจัดเป็ นกิจการหลัก
ตามกฎกระทรวงฯ

- โครงการไม่ได้ป ระกอบกิจการเป็ น โรงงานทุ กจาพวก
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

- ภายในพื้น ที่โครงการไม่ม ีค ลังน้ ามัน และสถานที่เก็บ
รัก ษาน้ ามัน ลัก ษณะที่ส าม ตามกฎหมายว่า ด้ว ยการ
ควบคุมน้ ามันเชือ้ เพลิง เพื่อการจาหน่าย
- ภายในพื้น ที่โ ครงการไม่ ม ีค ลัง ก๊ า ซปิ โตรเลีย มเหลว
สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซปิ โตรเลี ย มเหลวประเภทโรงบรรจุ
สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และ
สถานที่เก็บรักษาก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชือ้ เพลิง
- ภายในโครงการไม่มกี ารเลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ
แกะ ห่าน เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่า
ด้วยการสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-3 สรุปการใช้ประโยชน์ ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 (ต่อ)
ข้อกาหนด

โครงการ
- ภายในโครงการไม่มโี รงฆ่าสัตว์
- ภายในโครงการไม่มไี ซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
- โครงการจะประสานงานเทศบาลตาบลเชิงทะเลให้เข้า
มาดาเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยของโครงการ

(5) โรงฆ่าสัตว์
(6) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(7) กาจัดมูลฝอย

ทีด่ นิ ประเภทนี้ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ ให้ใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพื่อ
เกษตรกรรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม
ที่ ดิ น ประเภ ทนี้ ในแนวเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ให้ ใ ช้
ประโยชน์ท่ดี นิ เพื่อการสงวนและคุม้ ครองดูแลรักษา หรือบารุง
ป่ าไม้ สัต ว์ป่ า ต้น น้ า ลาธาร และทรัพ ยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ
ตามมติค ณะรัฐ มนตรีแ ละกฎหมายเกี่ย วกับ การป่ าไม้ การ
สงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
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- พื้นที่โครงการไม่ได้ตงั ้ อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดนิ แสดงดัง
รูปที่ 2-9

- พืน้ ทีโ่ ครงการไม่ได้ตงั ้ อยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติ แสดง
ดังรูปที่ 2-10

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

N


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

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่ นน้ อย
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่ นปานกลาง
ที่ดินประเภทพาณิ ชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่ นมาก
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสิ นค้า
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิ จ
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ และการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ที่ดินประเภทอนุรกั ษ์ป่าไม้

11. เขตสีฟ้า
ทแยงสีขาว
12. เขตสีฟ้า
ทแยงสีน้าตาลอ่อน
13. เขตสีน้าตาลอ่อน
14. เขตสีเทาอ่อน
15. เขตสีน้าเงิ น
16. เขตสีชมพู

ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม การท่องเที่ยว
และการประมง
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ชายฝัง่ ทะเล
ที่ดินประเภทอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมชายฝัง่ ทะเล
ที่ดินประเภทอนุรกั ษ์เพื่อส่งเสริ มเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่ดินประเภทโครงการคมนาคม และการขนส่ง

เขตสีเหลือง
เขตสีส้ม
เขตสีแดง
เขตสีม่วง
เขตสีม่วงอ่อน
เขตสีเขียว
เขตสีเขียวอ่อน
เขตสีอ่อนมีเส้น
ทแยงสีขาว
9. เขตสีเขียวมะกอก
10. เขตสีฟ้า

รูปที่ 2-8 ที่ตงั ้ โครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554
ทีม่ า : หนังสือการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต สานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดภูเก็ต, 2564
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บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

N


หมายเหตุ : พื้นที่โครงการตัง้ อยู่นอกแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา กาหนดเขตที่ดนิ ในท้องที่ตาบลเชิงทะเล ตาบลศรีสุนทร
อาเภอถลาง ตาบลกมลา ตาบลกะทู้ ตาบลป่ าตอง อาเภอกะทู้ และตาบลเกาะแก้ว ตาบลรัษฏา ตาบลวิชติ ตาบลกะรน ตาบล
ฉลอง ตาบลราไวย์ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ให้เป็ นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ พ.ศ.2537

รูปที่ 2-9 ที่ตงั ้ โครงการตามแนวเขตปฏิ รปู ที่ดิน
ทีม่ า : ปรับปรุงจากแผนที่ทา้ ยพระราชกฤษฎีกา กาหนดเขตที่ดนิ ในท้องที่ตาบลเชิงทะเล ตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง ตาบล
กมลา ตาบลกะทู้ ตาบลป่ าตอง อาเภอกะทู้ และตาบลเกาะแก้ว ตาบลรัษฏา ตาบลวิชติ ตาบลกะรน ตาบลฉลอง ตาบลราไวย์
อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ให้เป็ นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ พ.ศ.2537

p:\2564\eia\blumonkey bangtao\เล่มสมบูรณ์\ch2.doc

2-20

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

N


บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ที่ตงั ้ โครงการ

รูปที่ 2-10 ที่ตงั ้ โครงการตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติ
ทีม่ า : ปรับปรุงจากแผนทีท่ า้ ยกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554
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บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.6.2 ที่ ตงั ้ โครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม เรื่อง
กาหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้ อม ในบริ เวณพื้นที่ จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ.
2560
จากการตรวจสอบพื้ น ที่ ต ามข้อ ก าหนดเขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการคุ้ ม ครองสิ่ง แวดล้ อ ม โดย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พบว่า โครงการจัดอยู่ในบริ เวณที่ 8 (รูปที่ 2-11 และ
ภาคผนวก ค) ตามแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กาหนด
เขตพืน้ ทีแ่ ละมาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ซึง่ เมื่อเปรียบเทียบ
การดาเนินโครงการกับข้อกาหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
พบว่า การใช้ประโยชน์ ที่ดินโครงการสอดคล้องกับข้อกาหนดดังกล่าว รายละเอียดแสดงดังตารางที่
2-4
ตารางที่ 2-4 การใช้ ประโยชน์ ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม
เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
ข้อกาหนด

โครงการ

ข้อ 4 ให้จาแนกพืน้ ทีต่ ามข้อ 3 เป็ น 9 บริเวณ ตามแผนที่ทา้ ย
ประกาศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บริ เวณที่ 8 หมายถึง พื้น ที่ใ นเกาะภู เก็ตและเกาะบริวาร
ต่างๆ นอกจากบริเวณที่ 1 ถึงบริเวณที่ 7
ข้ อ 5 ในพื้นที่ตามข้อ 4 ห้ามก่อ สร้าง ดัดแปลง หรือ เปลี่ยน
การใช้อาคารใดๆ ให้เป็ นอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุ ก ประเภทหรือ ทุ กชนิ ดตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน หรือโรงงานตามประเภท ชนิด จาพวก และข้อกาหนด
เพิม่ เติมในบัญชี 1 ท้ายประกาศนี้
(ก) โรงงานจ าพวกที่ 1 ตามกฎหมายว่า ด้ว ยโรงงาน
หรือโรงงานตามประเภท ชนิด จาพวก และข้อกาหนดเพิม่ เติม
ในบัญชี 1 ท้ายประกาศนี้
(ข) โรงงานในเขตที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
หรือประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าตามกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต แต่ตอ้ งไม่เป็ นโรงงานจาพวกที่
2 และจาพวกที่ 3 ตามประเภทและชนิ ดที่กาหนดในบัญ ชี 2
ท้ายประกาศนี้
(ค) โรงงานที่จาเป็ นต้องก่อสร้างทดแทนโรงงานที่มอี ยู่
เดิมบนพืน้ ทีเ่ ดิม
ทัง้ นี้ โรงงานตาม (ก) (ข) และ (ค) จะต้อ งมีเครื่อ งจัก รหรือ
อุปกรณ์ เพื่อ ควบคุม มลพิษ หรือ แก้ไขปั ญ หาสิ่งแวดล้อ มให้
เป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกาหนด
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- พืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีบ่ ริเวณที่ 8
- โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม

- โครงการไม่ได้ประกอบกิจการเป็ นโรงงานทุกประเภท
หรือทุกชนิด ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

N


ที่ตงั ้ โครงการ



รูปที่ 2-11 ที่ตงั ้ โครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
ทีม่ า : หนังสือเรื่องผลการตรวจสอบที่ตงั ้ โครงการเบื้องต้นประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ งกาหนด
เขตพื้นทีแ่ ละมาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560, สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต, 2564
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บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-4 การใช้ ประโยชน์ ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม
เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพื้นที่ จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
(ต่อ)
ข้อกาหนด

โครงการ

(2) โรงฆ่าสัตว์ เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนของเดิมพร้อมด้วย
ระบบบาบัดและการจัดการของเสียตามมาตรฐานที่กฎหมาย
กาหนดบนพืน้ ทีเ่ ดิม หรือพืน้ ทีใ่ หม่ท่มี ไิ ด้ชดั เจนกับกฎกระทรวง
ให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(3) ฌาปนสถาน เว้น แต่จาเป็ นต้อ งก่อ สร้างทดแทนฌาปน
สถานที่มอี ยู่เดิมบนพื้นที่เดิมโดยต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
เพื่อควบคุม มลพิษหรือแก้ไขปั ญ หาสิง่ แวดล้อมให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานทีก่ ฎหมายกาหนด
(4) สุสาน เว้นแต่ในกรณีสสุ านเดิมนัน้ ได้ใช้ประโยชน์เต็มพืน้ ที่
แล้ว จึงจะก่อสร้างสุสานบนพืน้ ที่ใหม่ได้ โดยต้องมีระยะห่างจาก
แนวชายฝั ง่ ทะเลไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร และมีระยะห่างจาก
แหล่งน้ าสาธารณะหรือ บ่อ น้ าเพื่อการบริโภคไม่น้อ ยกว่า 300
เมตร
(5) คลังน้ ามันและสถานที่การเก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชือ้ เพลิง เพื่อจาหน่าย
(6) คลังก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว สถานที่บ รรจุก๊าซปิ โตรเลีย ม
เหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่ บ รรจุก๊ า ซปิ โตรเลี ย มเหลว
ประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชือ้ เพลิง

(7) อาคารเลีย้ งนกแอ่นกินรัง
ข้อ 7 ในพืน้ ที่ ตามข้อ 4 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(4) พื้นที่บริเวณที่ 8 ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มคี วามสูงไม่เกิน
23 เมตร และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดนิ แปลงที่ขอ
อนุ ญ าตส าหรับ อาคารประเภทบ้ า นเดี่ย ว บ้ า นแฝด อาคาร
สาธารณะ อาคารอยูอ่ าศัยรวม หรือสานักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดนิ แปลงที่ขอ
อนุ ญาตสาหรับอาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรือ
อาคารพาณิชย์
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- ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการไม่มโี รงฆ่าสัตว์

- ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการไม่มฌ
ี าปนสถาน

- ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการไม่มสี สุ าน

- ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการไม่มคี ลังน้ ามันและสถานที่การ
เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ ามันเชือ้ เพลิง เพื่อจาหน่าย
- ภายในพื้นที่โครงการไม่มคี ลังก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ
สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ
และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ประเภท
โรงเก็ บ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม น้ ามั น
เชือ้ เพลิง
- ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการไม่มอี าคารเลีย้ งนกแอ่นกินรัง

- พืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีบ่ ริเวณที่ 8
- พื้ น ที่ โ ครงการเป็ นพื้ น ที่ ร าบ โครงการประกอบ
กิจการประเภทโรงแรม มีท่ีว่า งอัน ปราศจากสิ่งปก
คลุ ม ร้อ ยละ 56.61 ของแปลงที่ดิน ที่ย่ืน ขออนุ ญ าต
ก่อสร้างอาคาร ความสูงของอาคารเมื่อวัดถึงจุดที่สูง
ทีส่ ดุ เท่ากับ 22.80 เมตร

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-4 การใช้ ประโยชน์ ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม
เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพื้นที่ จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
(ต่อ)
ข้อกาหนด

โครงการ

ข้ อ 9 การวัด ความสู ง ของอาคารในพื้ น ที่ บริ เ วณ ที่ 1
บริ เวณที่ 2 บริ เวณที่ 3 บริ เวณที่ 4 บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6
และบริเวณที่ 8 ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) กรณี ท่ีไ ม่ ม ีก ารปรับ ระดับ พื้น ดิน หรือ มีก ารปรับ ระดับ
พื้น ดิน ต่ ากว่าถนนสาธารณะในบริเวณที่ก่ อ สร้าง ให้วดั จาก
ระดับพืน้ ดินทีก่ ่อสร้าง
(2) กรณี ท่ี ม ีก ารปรับ ระดับ พื้น ดิน เท่ า กับ หรือ สู ง กว่า ถนน
สาธารณะ ให้วดั จากระดับถนนสาธารณะ
(3) กรณี ท่ีม ีห้อ งใต้ ดิน ซึ่งค่าระดับ เป็ นลบ ให้วดั จากระดับ
พื้น ดิน ที่ก่ อ สร้า งตาม (1) หรือ ระดับ ถนนสาธารณะตาม (2)
แล้วแต่กรณี
(4) กรณี ท่ี พ้ื น ดิ น เป็ นเชิ ง ลาด ให้ ว ัด จากระดับ พื้ น ดิ น ที่
ก่อสร้าง ณ จุดทีต่ ่าทีส่ ดุ ของอาคารหลังนัน้
การวัดความสูงของอาคารให้วดั จากระดับตามวรรคหนึ่ง
ขึน้ ไปในแนวดิง่ ถึงส่วนทีส่ ูงสุดของอาคาร สาหรับอาคารทรงจั ่ว
หรือปั น้ หยาให้วดั ถึงยอดผนังของชัน้ สูงสุด
ข้อ 11 ในพืน้ ที่ตามข้อ 4 ห้ามกระทาการหรือประกอบกิจกรรม
ดังต่อไปนี้
(1) การทาเหมืองแร่
(2) การขนส่งหรือ ล าเลีย งวัต ถุ อ ัน ตรายโดยใช้ร ะบบท่ อ
ขนส่ ง เว้ น แต่ ใ นบ ริ เ วณ ที่ ก าห นดให้ เ ป็ นที่ ดิ น ประเภ ท
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจหรือประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(3) การถม ปรับ พื้ น ที่ หรือ ปิ ดกั น้ ซึ่ ง ท าให้ แ หล่ ง น้ า
สาธารณะในแผ่ น ดิน และแหล่ ง น้ าในขุ ม เหมือ งตื้น เขิน หรือ
เปลี่ย นทิศ ทางหรือ ท าให้น้ าในแหล่ งน้ านั น้ ไม่ อ าจไหลไปได้
ตามปกติ

- การวัดความสูงของอาคาร โครงการเข้าข่าย ข้อ (1)
ดังนัน้ ความสูงของอาคาร เมื่อวัดจากระดับพื้นดิน ที่
ก่อ สร้างขึ้น ไปในแนวดิ่งถึงส่ว นที่สูงสุด โดยอาคาร
ของโครงการ มีระดับความสูงเท่ากับ 22.80 เมตร

- โครงการไม่มกี ารทาเหมืองแร่
- โครงการไม่มกี ารขนส่งหรือลาเลียงวัตถุอนั ตรายโดย
ใช้ระบบท่อขนส่ง

- การก่ อ สร้า งอาคารและระบบสาธารณู ป โภคของ
โครงการจะดาเนินการอยูภ่ ายในโครงการเท่านัน้ ทัง้ นี้
การก่อสร้างโครงการไม่มกี ารถม ปรับพื้นที่ หรือปิ ด
กัน้ ซึ่งท าให้แหล่งน้ าสาธารณะในแผ่นดินและแหล่ง
น้ าในขุมเหมืองตื้นเขิน หรือเปลี่ยนทิศทางหรือทาให้
น้ าในแหล่งน้ านัน้ ไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ
(4) การกระท าใด ๆ ที่เป็ นการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของ - โครงการไม่ อ ยู่ในพื้น ที่พ รุ ป่ าชายเลน และแหล่ ง
หญ้าทะเล
พืน้ ทีพ่ รุ และป่ าชายเลน เว้นแต่
(ก) การด าเนิ น การของส่ว นราชการ รัฐวิส าหกิจ หรือ
หน่ ว ยงานอื่ น ของรัฐ เพื่ อ การศึ ก ษาวิจ ัย ทางวิช าการ การ
คุม้ ครอง การฟื้ นฟู การเพาะพันธุพ์ ชื และสัตว์น้ า โดยต้องได้รบั
อนุญาตตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-4 การใช้ ประโยชน์ ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม
เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพื้นที่ จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
(ต่อ)
ข้อกาหนด
(ข) การด าเนิ น การของส่ว นราชการ รัฐวิส าหกิจ หรือ
หน่ วยงานอื่นของรัฐในพืน้ ที่ป่าชายเลนที่ได้รบั การผ่อนผันจาก
คณะรัฐมนตรีให้ใช้ประโยชน์ได้ และได้รบั อนุญาตตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องโดยต้อ งได้รบั ความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ
17 เพื่อนาไปประกอบการขออนุ ญาต ทัง้ นี้ ให้แนบรายละเอียด
ของโครงการหรือ กิ จ การ และมาตรการป้ องกัน และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อ มเพื่อ ประกอบการขอรับ ความเห็น จาก
คณะกรรมการตามข้อ 17 ด้วย
(5) การขุดลอกร่องน้ า เว้นแต่เป็ นการบารุงรักษาทางน้ า หรือ
การดาเนินการเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
(6) การปลูกสร้างสิง่ ล่วงล้าลาน้ า เว้นแต่
(ก) กรณีท่ไี ด้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ
ในน่านน้ าไทย
(ข) กระชังเลี้ยงสัตว์น้ าหรือปะการังเทียมที่ได้รบั อนุ ญาต
ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(7) การปล่อ ยทิ้งมลพิษ ลงสู่แหล่งน้ าหรือ ทะเล เว้นแต่เป็ น
กรณีทไ่ี ด้ผา่ นการบาบัดตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกาหนดแล้ว

โครงการ

- ภายในโครงการไม่มกี ารขุดลอกร่องน้ าแต่อย่างใด โดย
โครงการจะก่อสร้างภายในโครงการเท่านัน้
- โครงการไม่มกี ารปลูกสร้างสิง่ ล่วงล้าลาน้ าแต่อย่างใด

- น้ า เสีย ที่ ผ่ า นการบ าบัด แล้ ว ของโครงการมีป ริม าณ
82.03 ลูกบาศก์เมตร/วัน ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร
จะเข้าสู่ส่วนปล่ อ ยน้ าออก ขนาด 23.10 ลูก บาศก์เมตร
จากนัน้ จะสูบไปใช้รดน้ าต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการด้วย
การรดน้ า แบบท่ อ ซึ ม ดิน โดยอัต ราการซึม น้ า ของดิน
บ ริ เ วณ พื้ น ที่ สี เ ขี ย วของโครงการป ระม าณ 29.53
ลู ก บาศก์ เ มตร/วัน (คิ ด อัต ราการซึ ม น้ าของดิ น ที่ 5
มิลลิเมตร/ชั ่วโมง) ดังนัน้ น้ าส่วนที่เหลือ ประมาณ 52.50
ลูก บาศก์เมตร/วัน จะปล่ อ ยลงสู่ท่ อ ระบายน้ าตามแนว
ถนนภาระจ ายอม และไหลต่ อ ไปตามแนวถนนลากู น
(ถนนส่วนบุคคล) ก่อนออกสูท่ ่อระบายน้ าสาธารณะต่อไป
ในช่ ว งฤดู ฝ นโครงการสามารถน าน้ า ทิ้ ง ที่ ผ่ า นการ
บาบัดแล้วนามารดน้ าต้นไม้ในโครงการได้ 5.91 ลูกบาศก์
เมตร/วัน (20% ของฤดู แ ล้ ง ) ดัง นั ้น น้ าส่ ว นที่ เ หลื อ
ประมาณ 76.12 ลู ก บาศก์ เมตร/วัน จะปล่ อ ยลงสู่ ท่ อ
ระบายน้ าตามแนวถนนภาระจายอม และไหลต่อไปตาม
แนวถนนลากูน (ถนนส่วนบุคคล) ก่อนออกสูท่ ่อระบายน้ า
สาธารณะต่อไป
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-4 การใช้ ประโยชน์ ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม
เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพื้นที่ จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
(ต่อ)
ข้อกาหนด

โครงการ

(8) การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญ ชี 3 ท้ายประกาศนี้
เว้นแต่
(ก) เป็ นการกระทาของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงาน
อื่นของรัฐเพื่อ การศึกษาวิจยั ทางวิชาการ การคุ้มครอง การเพาะพันธุ์
การเพาะเลี้ย ง หรือ กิจ การสวนสัต ว์ซ่ึงได้รบั อนุ ญ าตตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง
(ข) เป็ น การกระท าของเอกชนเฉพาะการครอบครองเพื่อ การ
เพาะพันธุ์ การเพาะเลี้ยงหรือกิจการสวนสัตว์สาธารณะซึ่งได้รบั อนุ ญาต
ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(9) การขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง เพื่อการค้า
ในลักษณะหรือในบริเวณดังต่อไปนี้
(ก) บริเวณทีม่ คี วามลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35
(ข) พื้น ที่ท่ีม ีค วามสู งจากระดับ น้ า ทะเลปานกลางเกิน กว่า 80
เมตร
(ค) พื้น ที่สาธารณสมบัติของแผ่น ดิน สาหรับ พลเมือ งใช้ร่วมกัน
เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รบั ความเห็น
จากคณะกรรมการตามข้อ 17 เพื่อ นาไปประกอบการขออนุ ญาต ทัง้ นี้
ให้แนบรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ และมาตรการป้ องกันและ
แก้ ไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ มเพื่อ ประกอบการขอรับ ความเห็น จาก
คณะกรรมการตามข้อ 17 ด้วย
(ง) บริเวณในระยะ 100 เมตร จากริมเขตทางสาธารณะ หรือริมฝั ง่
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า ลาคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ
(จ) บริเวณที่มโี ครงสร้างทางธรณีวทิ ยาที่สาคัญหายาก และแหล่ง
ทีม่ ซี ากดึกดาบรรพ์
(ฉ) เขตโบราณสถานหรือ บริเวณที่ม ีคุณ ค่าทางประวัติศ าสตร์
โบราณคดี หรือศิลปกรรม
(10) การกระท าใด ๆ ที่ก่ อ ให้เกิด การเปลี่ย นแปลงลัก ษณะทางธรณี
สัณฐานทางด้านกายภาพชีวภาพหรือชีวกายภาพ ในพืน้ ที่สนั ทราย สัน
ดอน หน้ าผา ปากน้ า เว้นแต่ก ารกระท าของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่ วยงานอื่นของรัฐ เพื่อป้ องกันการกัดเซาะชายฝั ง่ หรือเพื่อความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ
(11) การกระทาใด ๆ ที่เป็ นการทาลายหินดานทัง้ ที่อยู่ใต้พ้นื ดิน ระดับ
พื้นดิน หรือโผล่พ้นดินเว้นแต่เป็ นการก่อ สร้างอาคารของส่ วนราชการ
รัฐ วิส าหกิจ หรือ หน่ ว ยงานอื่น ของรัฐ ที่ม ีค วามจ าเป็ นเพื่อ ให้บ ริก าร
สาธารณะและไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้

- โครงการไม่มกี ารจับหรือครอบครองปลาสวยงาม
ตามทีก่ าหนดในบัญชีปลาสวยงามท้ายประกาศ
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- โครงการไม่มกี ารขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ
ทราย หรือลูกรัง เพื่อการค้าแต่อย่างใด

- พื้นที่โครงการไม่ได้เป็ นพื้นที่สนั ทราย สันดอน
หน้าผา ปากน้ า

- โครงการไม่มกี ารกระทาใดๆ ทีเ่ ป็ นการทาลายหิน
ดานทัง้ ที่อยู่ใต้พน้ื ดิน ระดับพืน้ ดิน หรือโผล่พ้นดิน
ทัง้ นี้ ในการก่ อ สร้าง หากพบหิน ดานในบริเวณที่
โครงการจะไม่เคลื่อนย้ายหรือท าลายหินดานทัง้ ที่
อยูใ่ ต้พน้ื ดิน ระดับพืน้ ดิน และโผล่พน้ ดิน

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-4 การใช้ ประโยชน์ ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม
เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพื้นที่ จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
(ต่อ)
ข้อกาหนด
ข้อ 12 ในพืน้ ที่ตามข้อ 4 การติดตัง้ ป้ ายหรือการก่อสร้างสิง่ ใด
ๆ ที่ส ร้า งขึ้น ส าหรับ เพื่อ ติด ตัง้ ป้ า ย ต้ อ งได้ร บั อนุ ญ าตจาก
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แล้วแต่
กรณี ซึง่ การอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ให้ก ระท าได้ในพื้น ที่ท่ีม ีค วามสูงจากระดับ น้ าทะเล
ปานกลางไม่เกิน 40 เมตร หรือพื้นที่ท่ีม ีความลาดชันไม่เกิน
ร้อยละ 35
(2) ไม่มลี กั ษณะบดบังทัศนวิสยั หรือทัศนียภาพและต้อง
เป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกาหนด
(3) ในกรณี ท่ีก ระท าในพื้น ที่ข องเอกชน ให้ม ีระยะห่าง
จากที่ดินโดยรอบในแนวราบบนพื้นดินและในอากาศไม่น้อ ย
กว่าสองเท่าของความสูงของป้ ายในแนวดิง่
ข้ อ 13 การก่ อ สร้าง ดัดแปลง หรือ เปลี่ย นการใช้อ าคารเป็ น
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวมตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร อาคารชุดตามกฎหมายว่า
ด้วยอาคารชุ ด หรือ หอพัก ตามกฎหมายว่า ด้วยหอพัก ต้ อ ง
ติดตัง้ หรือจัดให้มบี ่อดักไขมันและระบบบาบัดน้ าเสียก่อนปล่อย
ลงสู่ท่อหรือทางน้ าสาธารณะ โดยระบบและน้ าเสียที่บาบัดแล้ว
ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกาหนด

โครงการ
- โครงการไม่มกี ารติดตัง้ ป้ ายภายในโครงการแต่อย่างใด
โดยชื่อโครงการจะติดไว้บริเวณตัวอาคารของโครงการ

- โครงการได้จดั ให้มรี ะบบบาบัดน้ าเสียรวมเป็ นระบบเติม
อ าก าศ แบ บ มี ต ั ว ก ล าง (Contact Areation System)
(WWT-1) จ านวน 1 ชุ ด เพื่ อ รองรับ ปริม าณน้ าเสีย ที่
เกิดขึน้ จากส่วนต่างๆ ของอาคาร
น้ าเสียที่ผ่านการบาบัดแล้วของโครงการมีปริมาณ
82.03 ลูกบาศก์เมตร/วัน ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร
จะเข้าสู่ส่วนปล่ อ ยน้ าออก ขนาด 23.10 ลูก บาศก์เมตร
จากนัน้ จะสูบไปใช้รดน้ าต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการด้วย
การรดน้ า แบบท่ อ ซึ ม ดิน โดยอัต ราการซึม น้ า ของดิน
บ ริ เ วณ พื้ น ที่ สี เ ขี ย วของโครงการป ระม าณ 29.53
ลู ก บาศก์ เ มตร/วัน (คิ ด อัต ราการซึ ม น้ าของดิ น ที่ 5
มิลลิเมตร/ชั ่วโมง) ดังนัน้ น้ าส่วนที่เหลือ ประมาณ 52.50
ลูก บาศก์เมตร/วัน จะปล่ อ ยลงสู่ท่ อ ระบายน้ าตามแนว
ถนนภาระจ ายอม และไหลต่ อ ไปตามแนวถนนลากู น
(ถนนส่วนบุคคล) ก่อนออกสูท่ ่อระบายน้ าสาธารณะต่อไป
ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนาน้ าทิ้งที่ผ่านการ
บาบัดแล้วนามารดน้ าต้นไม้ในโครงการได้ 5.91 ลูกบาศก์
เมตร/วัน (20% ของฤดู แ ล้ ง ) ดัง นั ้น น้ าส่ ว นที่ เ หลื อ
ประมาณ 76.12 ลู ก บาศก์ เมตร/วัน จะปล่ อ ยลงสู่ ท่ อ
ระบายน้ าตามแนวถนนภาระจายอม และไหลต่อไปตาม
แนวถนนลากูน (ถนนส่วนบุคคล) ก่อนออกสูท่ ่อระบายน้ า
สาธารณะต่อไป
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บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-4 การใช้ ประโยชน์ ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม
เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพื้นที่ จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
(ต่อ)
ข้อกาหนด
ข้ อ 15 ในพื้น ที่ต ามข้อ 4 นอกจากต้ อ งปฏิ บ ัติต ามหลัก เกณฑ์ ท่ี
กาหนดไว้ในประกาศนี้แล้ว ก่อนการก่อสร้า ง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคาร หรือดาเนินโครงการหรือประกอบกิจการ ให้จดั ทาและ
เสนอรายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้นหรือรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม แล้วแต่กรณี ต่อ สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ มตามหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และ
ระเบียบปฏิบตั ทิ ก่ี าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อม ดังต่อไปนี้
(2) การจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
(ก) โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการ
ซึ่ ง ต้ อ งจัด ท ารายงานการวิเ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
หลักเกณฑ์ วิธกี าร ระเบียบปฏิบตั ิ และแนวทางการจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
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โครงการ
- โครงการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ใน
ประกาศนี้ แล้วโดย ก่อ นการก่อ สร้าง โครงการได้
จัด ท าและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ต่ อ ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมตามหลักเกณฑ์
วิ ธี ก าร และระเบี ย บป ฏิ บ ั ติ ท่ี ก าหนดไว้ ต าม
กฎหมายว่ า ด้ว ยการส่ ง เสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพ
สิง่ แวดล้อม

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.6.3 กฎกระทรวง เรื่ อ ง กาหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิ จโรงแรม
พ.ศ. 2551
โครงการจัดเป็ นโรงแรมประเภท 2 (โรงแรมประเภท 2 หมายความว่า โรงแรมทีใ่ ห้บริการห้องพัก
ห้องอาหารหรือสถานที่ สาหรับบริการอาหารหรือสถานทีส่ าหรับประกอบอาหาร) ตามกฎกระทรวง เรื่อง
กาหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิ จโรงแรม พ.ศ. 2551 ภายในประกอบด้วย อาคาร
ค.ส.ล. สูง 7 ชัน้ จานวน 1 อาคาร มีหอ้ งพักรวมทัง้ สิน้ 95 ห้องพัก ซึง่ โครงการจัดให้มสี ว่ นต่างๆ ทีเ่ ป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม ตามกฎกระทรวงดังกล่าว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-5
ตารางที่ 2-5 ความสอดคล้องตามกฎกระทรวง เรื่อง กาหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบ
ธุรกิ จโรงแรม พ.ศ. 2551
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ความสอดคล้อง

ข้อ 3 สถานทีต่ งั ้ ของโรงแรมต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ตัง้ อยู่ ใ นท าเลที่ เหมาะสม ไม่ เ ป็ นอัน ตรายต่ อ - โครงการตัง้ อยูใ่ นทาเลที่เหมาะสม ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
สุขภาพและอนามัยของผูพ้ กั และมีการคมนาคมสะดวกและ และอนามัยของผูพ้ กั และมีถนนทางเข้าโครงการเชื่อมกับ ถนน
ปลอดภัย
ภาระจายอมและถนนลากูน ซึ่งเป็ นถนนส่วนบุคคล โดยสภาพ
ปั จจุบนั เป็ นถนนที่ประชาชนทั ่วไปสามารถใช้สญ
ั จรร่วมกันได้
มีความสะดวกและปลอดภัย
(2) เส้น ทางเข้าออกโรงแรมต้อ งไม่ ก่ อ ให้เกิด ปั ญ หา - ทางเข้าเชื่อมกับถนนภาระจายอมและถนนลากูน ซึง่ เป็ นถนน
ด้านการจราจร
ส่ ว นบุ ค คล โดยสภาพปั จ จุ บ ัน เป็ นถนนที่ ป ระชาชนทัว่ ไป
สามารถใช้สญ
ั จรร่วมกันได้ ซึง่ มีความสะดวกและปลอดภัย
(4) ไม่ตงั ้ อยู่ในบริเวณหรือ ใกล้เคียงกับ โบราณสถาน - โครงการตั ้ง อยู่ ใ นท าเลที่ เห ม าะสม ไม่ ไ ด้ ต ั ้ง อยู่ ใ กล้
ศาสนสถานหรือสถานอันเป็ นที่เคารพในทางศาสนา หรือ โบราณสถาน ศาสนสถานหรือ สถานอัน เป็ นที่เคารพในทาง
สถานที่ อ่ื น ใดอัน จะท าให้ เกิ ด ทัศ นี ย ภาพไม่ เ หมาะสม ศาสนา และไม่ ท าให้ ข ั ด ต่ อ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละ
กระทบต่อความมั ่นคงและการดารงอยู่ของสถานที่ดงั กล่าว วัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น แต่ อ ย่ า งใด ส าหรับ ศาสนสถานที่ ใ กล้
หรือจะทาให้ขดั ต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม โครงการที่ สุ ด คื อ ส านั ก ปฏิ บ ั ติ ธ รรมหลวงพ่ อ สมภารงอ
ท้องถิน่
มีระยะห่างจากโครงการประมาณ 600 เมตร
ข้ อ 4 โรงแรมต้อ งจัดให้ม ีการบริการและสิ่งอานวยความ
สะดวกสาหรับผูพ้ กั อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) สถานทีล่ งทะเบียนผูพ้ กั
- โครงการจัดให้มสี ว่ นต้อนรับ สาหรับลงทะเบียนผูเ้ ข้าพัก
(2) โทรศัพท์หรือระบบการติดต่อสื่อสารทัง้ ภายในและ - โครงการจัดให้มกี ารติดตัง้ ระบบสื่อสารโดยกระจายโดยรอบ
ภายนอกโรงแรมโดยจะจัดให้มเี ฉพาะภายนอกห้องพักก็ได้ โครงการ ไว้ในแต่ละห้องพักและส่วนบริการต่างๆ
แต่ตอ้ งมีจานวนเพียงพอต่อการให้บริการแก่ผพู้ กั
(3) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วยไป - โครงการจะจัดให้มอี ุปกรณ์ ปฐมพยาบาลเบื้อ งต้นไว้บริเวณ
ยังสถานพยาบาลใกล้เคียง
ส่วนต้อนรับชัน้ ที่ 7 พร้อมทัง้ หมายเลขโทรศัพท์สถานพยาบาล
ใกล้เคียงเพื่อส่งผูป้ ่ วย
(4) ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างทั ่วถึงตลอดยีส่ บิ สี่ - โครงการได้จดั ให้มเี จ้าหน้ าที่รกั ษาความปลอดภัย โดยตรวจ
ชั ่วโมง
ตราความปลอดภัยและความเรียบร้อยในโครงการ เจ้าหน้ าที่
แต่ละนายจะสอดส่องดูแลความเรียบร้อยบริเวณที่จอดรถยนต์
และทางเข้า-ออกของโครงการ นอกจากนี้ โครงการได้ติดตัง้
โทรทัศน์วงจรปิ ดกระจายโดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ
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บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-5 ความสอดคล้องตามกฎกระทรวง เรื่อง กาหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบ
ธุรกิ จโรงแรม พ.ศ. 2551 (ต่อ)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ความสอดคล้อง
ข้อ 5 โรงแรมต้องจัดให้มหี ้องน้ าและห้องส้วมในส่วนที่ - โครงการจัดให้มหี อ้ งน้ ารวม แยกชาย-หญิง บริเวณชัน้ ที่ 7
ให้บริการสาธารณะโดยจัดแยกส่วนสาหรับชายและหญิง
และต้องรักษาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
ข้ อ 6 ห้อ งพัก ต้อ งไม่ม ีรูป แบบทางสถาปั ต ยกรรมที่ม ี - ลัก ษณะของตัว อาคารจะวางรูป ทรงอาคารเป็ น ไปตาม
ลักษณะเหมือนหรือคล้าย หรือมุ่งหมายให้เหมือนหรือ รูปร่างของแปลงที่ดนิ โดยรูปแบบอาคารเป็ นสถาปั ตยกรรม
คล้ายกับศาสนสถานหรือสถานอันเป็ นที่เคารพในทาง ร่วมสมัยแบบใหม่เรียบง่ายทัน สมัย เน้ นประโยชน์ ใช้สอย
และการบารุงรักษาได้สะดวก ท าให้ผู้พกั อาศัยได้รบั ความ
ศาสนา
เป็ นส่วนตัว ไม่แออัด มีการระบายอากาศที่ดี นอกจากนี้ ยัง
จัดให้มพี ้นื ที่สเี ขียวบริเวณพื้นที่ว่าง ซึ่งจะช่วยเพิม่ ความร่ม
รื่นของพื้นที่และช่วยลดความกระด้างของโครงสร้างอาคาร
และลดผลกระทบต่อทัศนียภาพของผูส้ ญ
ั จรไปมาได้อกี ด้วย
ข้อ 7 ห้องพักต้องมีเลขทีป่ ระจาห้องพักกากับไว้ทุกห้อง - โครงการจัดให้มกี ารระบุเลขประจาห้องอย่างชัดเจน เพื่อ
เป็ นตัว เลขอารบิ ก โดยให้ แ สดงไว้ บ ริเ วณด้ า นหน้ า การสะดวกในการเข้าพัก
ห้องพักที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และในกรณีท่ี
โรงแรมใดมีห ลายอาคารเลขที่ ป ระจ าห้ อ งพัก แต่ ล ะ
อาคารต้องไม่ซ้ากัน
ประตูห้องพักให้มชี ่อง หรือวิธกี ารอื่นที่สามารถมอง - โครงการจัดให้ประตูหอ้ งพักมีช่องสาหรับมองจากภายในสู่
จากภายในสู่ ภ ายนอกห้ อ งพัก ได้ และมี ก ลอนหรือ ภายนอกห้องพักได้ และมีกลอนล็อคภายในห้องพักทุกห้อง
อุปกรณ์อ่นื ทีท่ ส่ี ามารถล็อคจากภายในห้องพักทุกห้อง
ข้อ 8 สถานทีจ่ อดรถของโรงแรมทีอ่ ยู่ตดิ ห้องพักต้องไม่ - โครงการจัดให้มที ่จี อดรถภายในอาคาร โดยจัดให้มกี ล้อง
มีลกั ษณะมิดชิดและต้องสามารถมองเห็นรถที่จอดอยูไ่ ด้ วงจรปิ ดและยามรักษาความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัย
ภายในโครงการตลอด 24 ชั ่วโมง
ตลอดเวลา
ข้ อ 19 โรงแรมประเภท 2 ต้อ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ห้องพักทุกห้องต้องมีพน้ื ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8 - ห้องพักทุกห้องจะมีพน้ื ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 17.65 ตาราง
ตารางเมตร ไม่ ร วมห้ อ งน้ า ห้ อ งส้ ว ม และระเบี ย ง เมตร โดยไม่รวมห้องน้ า ห้องส้วม และระเบียงห้องพัก
ห้องพัก
(2) มีหอ้ งน้ าและห้องส้วมทีถ่ ูกสุขลักษณะในห้องพัก - โครงการมีหอ้ งน้ าและห้อ งส้วมที่ถูกสุขลักษณะในห้องพัก
ทุกห้อง
ทุกห้อง
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บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.6.4 กฎกระทรวงกาหนดสิ่ งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับผูพ้ ิ การหรือทุพพล
ภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
โครงการได้ออกแบบให้มสี งิ่ อานวยความสะดวก สาหรับผู้ทุพพลภาพหรือผู้พกิ าร และคนชรา
เป็ น ไปตามกฎกระทรวงกาหนดสิง่ อานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พ ิการหรือทุ พ พลภาพ และ
คนชรา พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 โดยมีความสอดคล้องตามประกาศของกฎกระทรวงกาหนด
สิง่ อานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.
2564 ดังตารางที่ 2-6 ผังบริเวณแสดงตาแหน่ งสิง่ อานวยความสะดวกในโครงการ สาหรับผู้พกิ ารหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา แสดงดังรูปที่ 2-12 ถึงรูปที่ 2-15
ตารางที่ 2-6 ความสอดคล้องตามกฎกระทรวงกาหนดสิ่ งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับ
ผูพ้ ิ การหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
ข้อกาหนดกฎกระทรวง
ข้อ 3 อาคารประเภทและลักษณะทีด่ งั ต่อไปนี้ ต้องจัดให้ม ี
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ ผู้พิก ารหรือ ทุ พ พลภาพ
และชรา ตามทีไ่ ด้กาหนดในกฎกระทรวงนี้
(2) อาคารที่ให้บ ริก ารสาธารณะ ได้แก่ โรงมหรสพ
หอประชุม โรงแรม สถานศึกษา หอสมุด อาคารประกอบ
ของสถามกี ฬ ากลางแจ้ง หรือ สนามกี ฬ าในร่ม ตลาด
ห้างสรรพสินค้า ศูน ย์การค้า ฌาปนสถาน ศาสนสถาน
พิพธิ ภัณฑสถาน และสถานีขนส่งมวลชน
หมวด 1 ป้ ายแสดงสิ่ งอานวยความสะดวก
ข้อ 4 อาคารตามข้อ 3 ต้อ งจัดให้ม ีป้ายแสดงสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ตามสมควร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สัญลักษณ์รปู ผูพ้ กิ าร
(2) เครื่องหมายแสดงทางไปสู่สงิ่ อานวยความสะดวก
สาหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา
(3) สัญ ลัก ษณ์ หรือ ตัว อัก ษรแสดงประเภทของสิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา
ข้อ 5 สัญลักษณ์รูปผูพ้ กิ าร เครื่องหมายแสดงทางไปสู่สงิ่
อานวยความสะดวกสาหรับผู้พกิ ารหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา และสัญลักษณ์หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิง่
อานวยความสะดวกสาหรับผู้พกิ ารหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา ตามข้อ 4 ให้เป็ นสีขาวโดยพื้นป้ ายเป็ นสีน้ าเงิน
หรือเป็ นสีน้ าเงิน โดยพืน้ ป้ ายเป็ นสีขาว
ข้ อ 6 ป้ ายแสดงสิ่งอานวยความสะดวกส าหรับ ผู้พิก าร
หรือทุพพลภาพ และคนชรา ต้องมีความชัดเจน มองเห็น
ได้งา่ ย ติดอยูใ่ นตาแหน่งทีไ่ ม่ทาให้สบั สน และต้องจัดให้ม ี
แสงส่องสว่างเป็ นพิเศษทัง้ กลางวันและกลางคืน
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ความสอดคล้อง
- โครงการประกอบกิ จ การประเภท โรงแรม ดัง นั ้น
โครงการเข้ า ข่ า ยต้ อ งจัด ให้ ม ีสิ่ง อ านวยความสะดวก
สาหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวงนี้ แสดงดังรูปที่ 2-12 ถึงรูปที่ 2-15

- โครงการจัดให้มสี ญ
ั ลักษณ์รปู ผูพ้ กิ าร
- โครงการจัดให้ม ีเครื่องหมายแสดงทางไปสู่สงิ่ อานวย
ความสะดวกสาหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา
- โครงการจัดให้มสี ญ
ั ลักษณ์ หรือตัวอักษรแสดงประเภท
ของสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ
และคนชรา
- โครงการจัดให้มสี ญ
ั ลักษณ์รปู ผูพ้ กิ าร เครื่องหมายแสดง
ทางไปสูส่ งิ่ อานวยความสะดวกสาหรับผูพ้ กิ ารหรือทุ พพล
ภาพ และคนชรา และสัญ ลัก ษณ์ ห รือ ตัว อัก ษรแสดง
ประเภทของสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา ตามข้อ 4 เป็ นสีน้ าเงิน
- โครงการจัดให้ป้ายแสดงสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับ
ผู้พิการหรือทุ พพลภาพ และคนชรา ต้องมีความชัดเจน
มองเห็นได้ง่าย ติดอยู่ในตาแหน่ งที่ไม่ท าให้สบั สน และ
ต้ อ งจัด ให้ ม ี แ สงส่ อ งสว่ า งเป็ นพิ เศษทัง้ กลางวัน และ
กลางคืน
บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-6 ความสอดคล้องตามกฎกระทรวงกาหนดสิ่ งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับ
ผูพ้ ิ การหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 (ต่อ)
ข้อกาหนดกฎกระทรวง
หมวด 2 ทางลาด และลิ ฟต์
ข้อ 7 อาคารตามข้อ 3 หากระดับพืน้ ที่ภายในอาคาร หรือ
ระดับพื้นที่ภ ายในอาคารกับภายนอกอาคาร หรือระดับ
พืน้ ทางเดินภายนอกอาคาร มีความต่างระดับกันเกิน 1.3
เซนติเมตร ให้มที างลาดระหว่างพืน้ ที่ต่างระดับกัน แต่ถ้า
มีความต่างระดับกันตัง้ แต่ 6.4 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.3
เซนติเมตร ต้องปาดมุมพืน้ ส่วนที่ต่างระดับกันให้มคี วาม
ลาดชัน 1 : 2
ข้อ 8 ทางลาดให้มลี กั ษณะ ดังต่อไปนี้
(1) พืน้ ผิวทางลาดต้องเป็ นวัสดุทไ่ี ม่ล่นื
(2) พื้นผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพืน้ กับทางลาดต้อง
เรียบไม่สะดุด
(3) ความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตรในกรณี
เป็ นทางลาดแบบสองทางสวนกันให้มคี วามกว้างสุทธิไม่
น้อยกว่า 1.50 เมตร
(4) มีพ้ืน ที่ห น้ า ทางลาดเป็ นที่ ว่ า งยาวไม่ น้ อ ยกว่ า
1.50 เมตร
(5) มีความลาดชันไม่เกิน 1 : 12 และมีความยาวช่วง
ละไม่เกิน 6 เมตร ในกรณีทท่ี างลาดยาวเกิน 6 เมตร ต้อง
จัดให้มชี านพักยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร คั ่นระหว่างแต่
ละช่วงของทางลาด
(6) ทางลาดด้านทีไ่ ม่มผี นังกัน้ ให้ยกขอบสูงจากพืน้ ผิว
ของทางลาดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และต้องมีราวจับ
และราวกันตก
(7) ทางลาดทีม่ คี วามยาวตัง้ แต่ 1.80 เมตรขึน้ ไป ต้อง
มีราวจับทัง้ สองด้าน และทางลาด ที่มคี วามกว้างตัง้ แต่ 3
เมตรขึ้นไป ต้องมีราวจับห่างกันไม่เกิน 1.50 เมตร ทัง้ นี้
กรณีท่ตี อ้ งติดตัง้ ราวจับเพิม่ เติม ทางลาดนัน้ จะต้องเหลือ
พื้นที่เพียงพอที่ผู้พิการหรือทุ พพลภาพ หรือคนชราที่ใช้
เก้าอี้ล้อ สามารถเข้าออกได้อย่างสะดวก โดยราวจับให้ม ี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ท าด้วยวัสดุเรีย บ มีค วามมั ่นคงแข็งแรง ไม่
เป็ นอันตรายในการจับและไม่ล่นื
(ข) มีลกั ษณะกลมหรือ มีลกั ษณะมนไม่ม ีเหลี่ยม
โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร แต่ไม่
เกิน 5 เซนติเมตร
(ค) สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร แต่ไม่
เกิน 90 เซนติเมตร
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ความสอดคล้อง
- จัดให้ม ีท างลาด จ านวน 1 จุด อยู่ บ ริเวณทางขึ้น โถง
ต้อ นรับ (แบบขยายทางลาดสาหรับ ผู้พิการหรือ ทุ พ พล
ภาพ และคนชรา แสดงดังรูปที่ 2-16)

- พืน้ ผิวทางลาดเป็ นพืน้ ผิวต่างสัมผัส ซึง่ เป็ นวัสดุทไ่ี ม่ล่นื
- พื้นผิวของจุดต่อ เนื่อ งระหว่างพื้นกับทางลาดเรียบไม่
สะดุด
- ทางลาดมีความกว้างสุทธิ 1.40 เมตร
- ทางลาดมีพ้ืน ที่ห น้ า ทางลาดเป็ นที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่า 1.50
เมตร
- ทางลาดมีความลาดชัน 1 : 12.5

- ทางลาด มีราวจับทัง้ สองด้าน โดยยกขอบสูงจากพื้นผิว
ของทางลาดสูง 10 เซนติเมตร
- ทางลาดของโครงการ มีค วามยาว 2.50 เมตร และมี
ความกว้าง 1.40 เมตร มีราวจับทัง้ สองด้านมีลกั ษณะกลม
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร สูงจากพื้น 0.80
เมตร

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-6 ความสอดคล้องตามกฎกระทรวงกาหนดสิ่ งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับ
ผูพ้ ิ การหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 (ต่อ)
ข้อกาหนดกฎกระทรวง
(ง) ราวจับด้านที่อยู่ตดิ ผนังให้มรี ะยะห่างจากผนัง
ไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร มีความสูง จากจุดยึดไม่น้อ ย
กว่า 90 เซนติเมตร และผนังบริเวณราวจับต้องเป็ นผนัง
เรียบ
(จ) ราวจับต้อ งยาวต่ อ เนื่ อ งกัน หรือ ในกรณี ท่ีไม่
สามารถท าให้ ต่ อ เนื่ อ งกัน ได้ ใ ห้ ม ี ร ะยะห่ า ง ไม่ เกิ น 5
เซนติเมตร และส่วนที่ยึด ติด กับ ผนังจะต้อ งไม่กีดขวาง
หรือเป็ นอุปสรรคต่อการใช้ของคนพิการ ทางการมองเห็น

ความสอดคล้อง

(ฉ) ปลายของราวจับให้ย่นื เลยจากจุดเริม่ ต้นและ
จุด สิ้น สุด ของทางลาดไม่ น้ อ ยกว่า 30 เซนติเมตร โดย
ปลายราวจับต้องงอหรือเก็บได้
(8) มีป้ ายแสดงทิศทาง ตาแหน่ ง หรือ หมายเลขชัน้
ของอาคารที่ ค นพิ ก ารทางการมองเห็ น และคนชรา
สามารถทราบความหมายได้ โดยตัง้ อยู่บ ริเวณทางขึ้น
และทางลงของทางลาดทีเ่ ชื่อมระหว่างชัน้ ของอาคาร
(9) มีสญ
ั ลักษณ์ รูปผู้พิการติดไว้ในบริเวณทางลาดที่
จัดไว้ให้แก่ผพู้ กิ าร หรือทุพพลภาพ และคนชรา
ข้อ 9 อาคารตามข้อ 3 ที่มจี านวนชัน้ ตัง้ แต่สองชัน้ ขึ้นไป
ต้องจัดให้ม ีลิฟต์หรือทางลาด ที่ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ
และคนชราใช้ได้ระหว่างชัน้ ของอาคาร
ลิฟต์ท่ีผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้ต้อ ง
สามารถขึน้ ลงได้ทุกชัน้ มีระบบควบคุมลิฟต์ท่ผี พู้ กิ ารหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราสามารถควบคุมได้เอง ใช้งานได้
อย่างปลอดภัย และจัดไว้ในบริเวณที่ผู้พกิ ารหรือทุพพล
ภาพ และคนชราสามารถใช้ได้สะดวก
ให้ม ีสญ
ั ลัก ษณ์ รูปผู้พิการติดไว้ท่ีช่องประตูด้านนอก
ของลิฟ ต์ท่ีจ ดั ไว้ให้ผู้พิก ารหรือ ทุ พ พลภาพและคนชรา
ใช้ได้
ข้ อ 10 ลิฟ ต์ ท่ีผู้พิก ารหรือ ทุ พ พลภาพ และคนชรา
ใช้ได้ทม่ี ลี กั ษณะเป็ นห้องลิฟต์ตอ้ งมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ขนาดของห้องลิฟต์ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า
1.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร หรือมีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร และ
สูงไม่น้ อ ยกว่า 2.30 เมตร และมีช่ อ งกระจกใสนิ รภัย ที่
สามารถมองเห็นระหว่างภายนอกและภายในได้ ขนาด
กว้า งไม่ น้ อ ยกว่ า 20 เซนติ เมตร ยาวไม่ น้ อ ยกว่ า 40
เซนติเมตร และสูงจากพืน้ ไม่เกิน 9.90 เมตร
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- จัดให้ม ีป้ายแสดงทิศทาง ตาแหน่ ง หรือหมายเลขชัน้
ของอาคารห้องพัก และคนชราสามารถทราบความหมาย
ได้ โดยตัง้ อยู่บ ริเวณทางขึ้น และทางลงของทางลาดที่
เชื่อมระหว่างชัน้ ของอาคาร
- จัดให้ม ีสญ
ั ลัก ษณ์ รูป ผู้พิการติดไว้ในบริเวณทางลาด
ผูพ้ กิ าร หรือทุพพลภาพ และคนชรา
- โครงการจัดให้ม ีลิฟต์บริการสาหรับผู้ทุ พพลภาพหรือ
ผู้พิก าร และคนชรา จ านวน 1 จุ ด ได้ แ ก่ บริเวณโถง
ต้อนรับชัน้ ที่ 1 สามารถขึ้นลงได้ทุ กชัน้ มีระบบควบคุม
ลิ ฟ ต์ ท่ี ผู้ พิ ก ารหรือ ทุ พ พลภาพ และคนชราสามารถ
ควบคุมได้เอง ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และจัดให้มใี ห้ม ี
สัญลักษณ์รูปผูพ้ กิ ารติดไว้ท่ชี ่องประตูดา้ นนอกของลิฟต์
ทีจ่ ดั ไว้ให้ผพู้ กิ ารหรือทุพพลภาพและคนชราใช้ได้
(แบบขยายลิฟ ต์ ส าหรับ ผู้พิก ารหรือ ทุ พ พลภาพ และ
คนชรา แสดงดังรูปที่ 2-17)

- โครงการจัดให้ม ีห้อ งลิฟต์ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ยาว
1.60 เมตร และสูง 2.30 เมตร และมีช่องกระจกใสนิรภัย
ทีส่ ามารถมองเห็นระหว่างภายนอกและภายในได้

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-6 ความสอดคล้องตามกฎกระทรวงกาหนดสิ่ งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับ
ผูพ้ ิ การหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 (ต่อ)
ข้อกาหนดกฎกระทรวง
(2) ช่องประตูลิฟต์ต้องมีความกว้างสุท ธิไม่น้อยกว่า
90 เซนติเมตร และต้ อ งมีร ะบบแสง เพื่อ ป้ อ งกัน ไม่ ให้
ประตูลฟิ ต์หนีบผูโ้ ดยสาร
(3) มีพ้นื ผิวต่างสัม ผัสบนพื้นบริเวณหน้ าประตูลิฟ ต์
กว้าง 30 เซนติเมตร และยาว 90 เซนติเมตร ซึ่งอยู่ห่าง
จากประตูลิฟต์ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 60
เซนติเมตร
(4) ปุ่มกดเรียกลิฟต์ ปุ่มบังคับลิฟต์ และปุ่มสัญญาณ
แจ้งเหตุฉุกเฉินต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(ก) ปุ่ ม ล่ า งสุ ด อยู่ สู ง จากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 90
เซนติเมตรปุ่มบนสุดอยู่สูงจากพื้นไม่เกินกว่า 1.20 เมตร
และห่ างจากมุ ม ภ ายใน ห้ อ งลิ ฟ ต์ ไม่ น้ อ ยกว่ า 40
เซนติเมตร ในกรณีท่หี อ้ งลิฟต์มขี นาดกว้างและยาวน้ อย
กว่า 1.50 เมตร
(ข) มี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางไม่ น้ อยกว่ า 2
เซนติ เ มตร มีอ ัก ษรเบรลล์ ก ากับ ไว้ทุ ก ปุ่ มเมื่อ กดปุ่ ม
จะต้องมีเสียงดังและมีแสง
(ค) ไม่มสี งิ่ กีดขวางบริเวณทีก่ ดปุ่มลิฟต์
(5) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต์ โดยราวมีลกั ษณะ
ตามทีก่ าหนดในข้อ 8 (7) (ก) (ข) (ค) และ (ง)
(6) มีต ัว เลขและเสีย งบอกต าแหน่ งชัน้ ต่ า ง ๆ เมื่อ
ลิฟต์หยุด และขึน้ หรือลง
(7) มีป้ายแสดงหมายเลขชัน้ และแสดงทิศทางบริเวณ
โถงหน้าประตูลฟิ ต์และติดอยูใ่ นตาแหน่งทีเ่ ห็นได้ชดั เจน
(8) ในกรณี ท่ี ลิฟ ต์ ข ัด ข้อ งให้ ม ีท ัง้ เสีย งและแสงไฟ
เตือ นภัย เป็ น ไฟกะพริบ สีแ ดง เพื่อ ให้ค นพิก ารทางการ
มองเห็น และคนพิก ารทางการได้ยิน ทราบ และให้ม ีไฟ
กะพริบสีเขียวเป็ นสัญญาณให้คนพิการทางการได้ยนิ ได้
ทราบว่าผู้ท่ีอยู่ข้างนอกรับทราบแล้วว่าลิฟต์ขดั ข้องและ
กาลังให้ความช่วยเหลืออยู่
(9) มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ซ่งึ สามารถ
ติดต่อกับภายนอกได้ โดยต้องอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า
90 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.20 เมตร
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ความสอดคล้อง
- โครงการจั ด ให้ ม ี ช่ องป ระตู ลิ ฟ ต์ ค วาม กว้ า ง 90
เซนติเมตร และมีระบบแสง เพื่อป้ องกันไม่ให้ประตูลฟิ ต์
หนีบผูโ้ ดยสาร
- โครงการจัดให้มพี น้ื ผิวต่างสัมผัสบนพืน้ หน้าประตูลฟิ ต์

- โครงการจัดให้มปี ่ มุ กดเรียกลิฟต์ ปุ่มบังคับลิฟต์ และปุ่ม
สัญ ญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิ น ปุ่มล่างสุดอยู่สูงจากพื้น 0.90
เมตร ปุ่มบนสุดอยู่สูงจากพืน้ 1.17 เมตร ปุ่มกดมีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร มีอกั ษรเบรลล์กากับไว้
ทุ กปุ่มเมื่อ กดปุ่มจะต้อ งมีเสียงดังและมีแสง ไม่ม ีสิ่งกีด
ขวางบริเวณทีก่ ดปุ่มลิฟต์

- โครงการจัดให้ม ีราวจับ ทัง้ สองด้าน ท าด้วยวัสดุเรีย บ
มีความมั ่นคงแข็งแรง มีลกั ษณะกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง
3.50 เซนติเมตร สูงจากพืน้ 0.90 เมตร
- โครงการจัดให้มตี วั เลขและเสียงบอกตาแหน่ งชัน้ ต่าง ๆ
เมื่อลิฟต์หยุด และขึน้ หรือลง
- โครงการจัด ให้ ม ี ป้ ายแสดงหมายเลขชัน้ และแสดง
ทิศทางบริเวณโถงหน้าประตูลฟิ ต์
- ในกรณีท่ลี ิฟต์ขดั ข้องโครงการจัดให้มที งั ้ เสียงและแสง
ไฟเตือนภัยเป็ นไฟกะพริบสีแดง เพื่อให้คนพิการทางการ
มองเห็นและคนพิก ารทางการได้ยิน ทราบ และให้ม ีไฟ
กะพริบสีเขียวเป็ นสัญญาณให้คนพิการทางการได้ยนิ ได้
ทราบว่าผู้ท่ีอยู่ข้างนอกรับทราบแล้วว่าลิฟต์ขดั ข้องและ
กาลังให้ความช่วยเหลืออยู่
- โครงการจัดให้มโี ทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-6 ความสอดคล้องตามกฎกระทรวงกาหนดสิ่ งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับ
ผูพ้ ิ การหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 (ต่อ)
ข้อกาหนดกฎกระทรวง
(10) มีระบบชุดไฟฟ้ าสารองสาหรับกรณีไฟฟ้ าปกติ
หยุดทางาน ลิฟต์จะไม่หยุดค้างระหว่างชัน้ แต่จะสามารถ
เคลื่อนที่มายังชัน้ ที่ใกล้ท่สี ุดและบานประตูลิฟต์ต้องเปิ ด
ออกได้
(11) ภายในห้ อ งลิ ฟ ต์ ต้ อ งมีร ะบบไฟฟ้ าแสงสว่ า ง
ฉุ กเฉินและระบบพัดลมระบายอากาศ ซึ่งสามารถทางาน
ได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ชั ่วโมง ในกรณีระบบไฟฟ้ า
ปกติหยุดทางาน
หมวด 3 บันได
ข้ อ 11 อาคารตามข้ อ 3 ที่ ม ี บ ั น ไดภ ายในหรื อ
ภายนอกอาคาร ต้องจัดให้มบี นั ได ทีม่ ลี กั ษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มีราวจับบันไดทัง้ สองข้างในกรณีท่พี น้ื มีความต่าง
ระดับ กัน ตัง้ แต่ 60 เซนติเมตรขึ้น ไป โดยให้ ร าวจับ มี
ลักษณะตามทีก่ าหนดในข้อ 8 (7)

ความสอดคล้อง
- โครงการจัดให้ม ีระบบชุดไฟฟ้ าสารองสาหรับกรณี ไฟฟ้ า
ปกติ ห ยุ ด ท างาน ลิฟ ต์ จ ะไม่ ห ยุ ด ค้ า งระหว่ า งชัน้ แต่ จ ะ
สามารถเคลื่อนที่มายังชัน้ ที่ใกล้ท่สี ุดและบานประตูลฟิ ต์ต้อง
เปิ ดออกได้
- โครงการจัดให้มรี ะบบไฟฟ้ าแสงสว่างฉุ กเฉินและระบบพัด
ลมระบายอากาศ ซึ่งสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า 1 ชั ่วโมง

(3) พืน้ ผิวของบันไดต้องใช้วสั ดุทไ่ี ม่ล่นื
(4) ลูกตัง้ บันไดห้ามเปิ ดเป็ นช่องโล่ง เว้นแต่ลูกนอน
บันไดยกขอบด้านในสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร
(5) มีป้ายแสดงทิศทาง ตาแหน่ ง หรือ หมายเลขชัน้
ของอาคารที่ ส ามารถทราบความหมายได้ โดยตัง้ อยู่
บริเวณทางขึ้น และทางลงของบัน ไดที่เชื่อ มระหว่างชัน้
ของอาคาร
หมวด 4 ทีจ่ อดรถ
ข้ อ 12 อาคารตามข้อ 3 ต้อ งจัดให้ม ีท่ีจอดรถสาหรับ ผู้
พิ ก าร หรือ ทุ พ พลภาพ และคนชราอย่ า งน้ อยตาม
อัตราส่วน ดังนี้
(1) จานวนที่จอดรถไม่เกิน 25 คัน ให้มที ่จี อดรถไม่
น้อยกว่า 1 คัน
(2) จานวนที่จอดรถตัง้ แต่ 16 คัน แต่ไม่เกิน 50 คัน
ให้มที จ่ี อดรถไม่น้อยกว่า 2 คัน
(3) จานวนที่จอดรถตัง้ แต่ 51 คัน แต่ไม่เกิน 75 คัน
ให้มที จ่ี อดรถไม่น้อยกว่า 3 คัน
(4) จานวนที่จอดรถตัง้ แต่ 76 คัน แต่ ไม่เกิน 100
คัน ให้มที จ่ี อดรถไม่น้อยกว่า 4 คัน

- พืน้ ผิวของบันไดใช้วสั ดุทไ่ี ม่ล่นื
- โครงการจัดให้มลี ูกตัง้ บันไดไม่มชี ่องโล่ง และลูกนอนบันได
ยกขอบด้านในสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร
- บริเวณบันไดหลักจะติดตัง้ ป้ ายแสดงทิศทาง ตาแหน่ ง หรือ
หมายเลขชัน้ ของอาคารที่สามารถทราบความหมายได้ โดย
ตัง้ อยู่บริเวณทางขึน้ และทางลงของบันไดที่เชื่อมระหว่างชัน้
ของอาคาร

- โครงการมีบนั ไดหลัก จานวน 1 จุด บันไดหลัก ST-01 มี
ราวจับบันไดทัง้ สองข้างสูงจากพื้น 0.90 เมตร ราวจับ ทัง้ 2
บันได เป็ นสแตนเลส มีความมั ่นคงแข็งแรง ไม่เป็ นอันตราย
ในการจับ และไม่ล่ืน มีลกั ษณะกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.0
เซนติเมตร สูงจากพืน้ 0.80 เมตร
(แบบขยายบัน ไดส าหรับ ผู้พิก ารหรือ ทุ พ พลภาพ และ
คนชรา แสดงดังภาคผนวก ก-1)
(2) ขัน้ บันไดแต่ละช่วงต้อ งมีความสูงของลูกตัง้ และ - โครงการมี บ ัน ไดหลัก จ านวน 1 จุ ด ดัง นี้ บัน ไดหลัก
ความลึกของลูกนอนสม่าเสมอตลอดทัง้ ช่วงบันได ลูกตัง้ ST-01 ลู กตัง้ สูง 0.172 เมตร และลู กนอน 0.30 เมตร โดย
สูงไม่เกิน 18 เซนติเมตร โดยผลรวมของลูกตัง้ กับลูกนอน ผลรวมของลูกตัง้ กับลูกนอน เท่ากับ 47 เซนติเมตร
ไม่น้อยกว่า 43 เซนติเมตร และไม่เกิน 48 เซนติเมตร
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- โครงการจัด ให้ ม ีท่ี จ อดรถยนต์ จ านวน 40 คัน ดัง นั ้น
โครงการต้องจัดให้มที ่จี อดรถสาหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ
และคนชรา อย่างน้ อย 2 คัน ทัง้ นี้ โครงการจัดให้มที ่จี อดรถ
สาหรับ ผู้พิก ารหรือ ทุ พ พลภาพ และคนชรา จานวน 2 คัน
บริเวณชัน้ ที่ 1

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-6 ความสอดคล้ องตามกฎกระทรวงกาหนดสิ่ งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับ
ผูพ้ ิ การหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 (ต่อ)
ข้อกาหนดกฎกระทรวง
(5) จานวนที่จอดรถตัง้ แต่ 101 คัน แต่ไม่เกิน 150
คัน ให้มที จ่ี อดรถไม่น้อยกว่า 5 คัน
(6) จานวนที่จอดรถตัง้ แต่ 151 คัน แต่ไม่เกิน 200
คัน ให้มที ่จี อดรถไม่น้อยกว่า 6 คัน และเพิม่ ขึน้ อีก 1 คัน
สาหรับที่จอดรถทุกจานวนรถ 100 คันที่เพิม่ ขึน้ เศษของ
100 คัน หากเกินกว่า 50 คัน ให้คดิ เป็ น 100 คัน
ข้อ 13 ที่จอดรถสาหรับผูพ้ กิ าร หรือทุพพลภาพ และ
คนชราให้ จ ัด ไว้ ใ กล้ ท างเข้ า ออกอาคารให้ ม ากที่ สุ ด
มีพน้ื ผิวเรียบ มีระดับเสมอกัน และมีสญ
ั ลักษณ์รูปผูพ้ กิ าร
อยู่บนพืน้ ของที่จอดรถ ในลักษณะที่ตดิ ฝั ง่ เส้นทางจราจร
มากที่สดุ มีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร
และมีป้ายแสดงที่จอดรถสาหรับผู้พกิ ารหรือทุพพลภาพ
แล ะค น ช รา ข น าดก ว้ า งแล ะยาวไม่ น้ อ ยก ว่ า 30
เซนติเมตร ติดตัง้ อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือ
ติดตัง้ บนผนังของช่องจอดรถ ขนาดกว้างและยาวไม่น้อย
กว่า 30 เซนติเมตร อยูส่ งู จากพืน้ ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
ข้อ 14 ลักษณะและขนาดของที่จอดรถสาหรับผูพ้ กิ าร
หรือทุพพลภาพ และคนชรา ให้เป็ นไปตามข้อ 2 และข้อ
3 แห่ ง กฎกระทรวง ฉบับ ที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความใน พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่
แก้ไขเพิม่ เติม และจัดให้มที ว่ี ่างด้านข้างทีจ่ อดรถ กว้างไม่
น้อยกว่า 1 เมตร ตลอดความยาวของทีจ่ อดรถ โดยที่วา่ ง
ดังกล่าวต้องมีลกั ษณะพื้นผิวเรียบ และมีระดับเสมอกับที่
จอดรถ
หมวด 5 ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร และทาง
เชื่อมระหว่างอาคาร
ข้ อ 15 อาคารตามข้อ 3 ต้อ งจัดให้ม ีท างเข้าอาคาร
เพื่อให้ผพู้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้าใช้ได้โดยมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นพื้นผิวเรียบเสมอกัน ไม่ล่นื ไม่ม ีสงิ่ กีดขวาง
หรือส่วนของอาคารยื่นล้าออกมาเป็ นอุปสรรคหรืออาจทา
ให้เกิดอันตรายต่อผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา
(2) อยู่ในระดับเดียวกับพื้นถนนภายนอกอาคารหรือ
พื้น ลานจอดรถ ในกรณี ท่ีอ ยู่ต่ างระดับ ต้อ งมีท างลาดที่
สามารถขึน้ ลงได้สะดวก และทางลาดนี้ให้อยูใ่ กล้ทจ่ี อดรถ
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ความสอดคล้อง

- จัด ให้ ม ีท่ี จ อดรถส าหรับ ผู้ พิ ก าร หรือ ทุ พ พลภาพ และ
คนชราใกล้บริเวณทางเข้าออกอาคาร มีพ้นื ผิวเรียบ มีระดับ
เสมอกัน และมีสญ
ั ลักษณ์รูปผู้พกิ ารอยู่บนพื้นของที่จอดรถ
1.65 x 1.65 เมตร และมีป้ายแสดงที่จอดรถสาหรับผู้พิการ
หรือทุ พพลภาพ และคนชรา ติดตัง้ บนผนังของช่อ งจอดรถ
ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ติดตัง้ อยูส่ งู จากพืน้ 2 เมตร

- จัดให้มที ่จี อดรถลักษณะตัง้ ฉากกับแนวทางเดินรถ พืน้ ผิว
เรียบ และระดับเสมอกัน มีความกว้าง 2.40 เมตร ความยาว
6.00 เมตร และจัด ให้ ม ีพ้ื น ที่ ว่ า งข้ า งที่ จ อดรถกว้า ง 1.00
เมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยที่ว่างดังกล่าวต้องมี
ลัก ษณะพื้น ผิวเรีย บ และมีร ะดับ เสมอกับ ที่จ อดรถ (แบบ
ขยายที่จอดรถสาหรับผู้พิการหรือ ทุ พ พลภาพ และคนชรา
แสดงดังรูปที่ 2-12)

- ทางเข้าอาคารเป็ นพื้นผิวเรียบเสมอกัน ไม่ล่ืน ไม่มสี ิ่งกีด
ขวาง และไม่มสี ่วนของอาคารยื่นล้าออกมาเป็ นอุปสรรคหรือ
อาจทาให้เกิดอันตรายต่อผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา
- ทางเข้าอาคารต่างระดับกับพื้นถนนภายนอก โดยจัดให้มี
ทางลาดที่สามารถขึ้นลงได้สะดวก และทางลาดดังกล่าวอยู่
ใกล้กบั ทีจ่ อดรถ

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-6 ความสอดคล้องตามกฎกระทรวงกาหนดสิ่ งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับ
ผูพ้ ิ การหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 (ต่อ)
ข้อกาหนดกฎกระทรวง

ความสอดคล้อง

หมวด 6 ประตู
ข้ อ 18 ประตู ข องอาคารตามข้ อ 3 ต้ อ งมี ล ั ก ษณ ะ
ดังต่อไปนี้
- ประตูหอ้ งน้ าผูพ้ กิ ารเป็ นแบบบานเลื่อน และประตูหอ้ งพักผู้
(1) เปิ ดปิ ดได้งา่ ย
พิการเป็ นบานเปิ ดผลักเข้าออก ซึง่ สามารถเปิ ดปิ ดได้งา่ ย
(2) หากมีธรณี ประตู ความสูงของธรณี ประตูต้อ งไม่ - โครงการได้ออกแบบประตูไม่มธี รณีประตู
เกินกว่า 1.30 เซนติเมตร และให้ขอบทัง้ สองด้านมีความ
ลาดชันไม่เกิน 1 : 2
(3) ช่ อ งประตู ต้อ งมีค วามกว้างสุท ธิไม่น้ อ ยกว่า 86 - ช่องประตูหอ้ งน้ าผูพ้ กิ ารมีความกว้างสุทธิ 1.20 เมตร
เซนติเมตร
(4) ในกรณีท่ปี ระตูเป็ นแบบบานเปิ ดผลักเข้าออก เมื่อ - ประตูหอ้ งน้ าผูพ้ กิ ารเป็ นแบบบานเลื่อน และประตูหอ้ งพักผู้
เปิ ดออกสู่ทางเดินหรือระเบียงต้องมีพน้ื ที่ว่างขนาดกว้าง พิการเป็ นบานเปิ ดผลักเข้าออก
ไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1,500
มิลลิเมตร
(5) ในกรณีท่ีประตูเป็ นแบบบานเลื่อนหรือแบบบาน - ประตูหอ้ งน้ าผูพ้ กิ ารเป็ นแบบบานเลื่อนมีมอื จับทีเ่ ป็ นเหล็ก
เปิ ดให้ม ีม ือจับที่ม ีขนาดเท่ ากับราวจับตามข้อ 8 (7) (ข) กลม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร ในแนวดิง่ ทัง้ ด้านใน
ในแนวดิ่ง ทัง้ ด้านในและด้า นนอกของประตู ซ่ึง มีป ลาย และด้านนอกของประตู ซึ่งมีปลายด้านบนสูงจากพื้น 1,200
ด้านบนสูงจากพืน้ ไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร และปลาย มิล ลิเมตร และปลายด้า นล่ าง 400 มิล ลิเมตร และประตู
ด้านล่างไม่เกิน 800 มิลลิเมตร ในกรณีท่ีเป็ นประตูบาน ห้ อ งพัก ผู้ พิ ก ารเป็ นบานเปิ ดผลัก เข้า ออก มีร าวจับ ตาม
เปิ ดออกให้ม ีราวจับ ตามแนวนอนด้านในประตู และใน แนวนอนด้านนอกประตู สูงจากพื้น 800 มิลลิเมตร ยาวไป
กรณีทเ่ี ป็ นประตูบานเปิ ดเข้าให้มรี าวจับตามแนวนอนด้าน ตามความกว้างของประตู
นอกประตู ราวจับดังกล่าวให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 800
มิล ลิเมตร แต่ ไม่เกิน 900 มิล ลิเมตร ยาวไปตามความ
กว้างของประตู
(6) ในกรณีท่ีประตูเป็ นกระจกหรือลูกฟั กเป็ นกระจก - ประตูห้องน้ าผู้พิการเป็ นแบบกระจก และติดสัญ ลักษณ์ ท่ี
ให้ตดิ เครื่องหมายหรือแถบสีทส่ี งั เกตเห็นได้ชดั
เห็นได้ชดั เจน
(7) อุป กรณ์ เปิ ด ปิ ดประตู ต้อ งเป็ น ชนิ ดก้านบิด หรือ - อุปกรณ์เปิ ดปิ ดประตูเป็ นชนิดก้านบิด อยูส่ ูงจากพืน้ 1,000
แกนผลัก อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร แต่ มิลลิเมตร
ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร
ประตูตามวรรคหนึ่งต้องไม่ตดิ ตัง้ อุปกรณ์ชนิดที่บงั คับ - ประตูไม่ได้ติดตัง้ อุปกรณ์ ชนิดที่บงั คับให้บานประตูปิดได้
ให้บานประตูปิดได้เองที่อาจทาให้ประตูหนีบหรือกระแทก เอง
ผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ข้อ 19 ข้อกาหนดตามข้อ 18 ไม่ใช้บงั คับกับประตูหนีไฟ - ประตูหอ้ งน้ าและประตูหอ้ งพักผูพ้ กิ ารไม่ใช้บงั คับกับประตู
หนีไฟและประตูเปิ ดปิ ดโดยใช้ระบบอัตโนมัติ
และประตูเปิ ดปิ ดโดยใช้ระบบอัตโนมัติ
หมวด 7 ห้องส้วม
ข้ อ 20 อาคารตามข้อ 3 ที่จ ดั ให้ม ีห้อ งส้วมส าหรับ - โครงการจัดให้มหี อ้ งน้ าสาหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และ
บุ ค คลทั ่วไป ต้อ งจัด ให้ม ีห้อ งส้วมส าหรับ ผู้พิก าร หรือ คนชรา จานวน 1 ห้อง บริเวณชัน้ ที่ 7 ของอาคาร
ทุพพลภาพ และคนชราเข้าใช้ได้อย่างน้อย 1 ห้องในห้อง (แบบขยายห้ อ งน้ า ส าหรับ ผู้ พิ ก ารหรือ ทุ พ พลภาพ และ
ส้วมนัน้ หรือ จะจัดแยกออกมาอยู่ในบริเวณเดียวกันกับ คนชรา แสดงดังรูปที่ 2-18)
ห้องส้วมสาหรับบุคคลทั ่วไปก็ได้
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-6 ความสอดคล้องตามกฎกระทรวงกาหนดสิ่ งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับ
ผูพ้ ิ การหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 (ต่อ)
ข้อกาหนดกฎกระทรวง
ข้อ 21 ห้องส้วมสาหรับผูพ้ กิ าร หรือทุพพลภาพ และ
คนชรา ต้องมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มีพน้ื ทีว่ า่ งภายในห้องส้วมเพื่อให้เก้าอีล้ อ้ สามารถ
หมุนตัวกลับได้ซ่งึ มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50
เมตร
(2) ประตู ข องห้อ งที่ ต ัง้ โถส้ว มเป็ นแบบบานเลื่อ น
หรือเป็ นแบบบานเปิ ดออกสูภ่ ายนอก โดยต้องเปิ ดค้างได้
ไม่น้อยกว่า 90 องศา และต้องมีราวจับแนวนอน และมี
สัญ ลัก ษณ์ รูป ผู้พิก ารติด ไว้ท่ี ประตู ด้านหน้ าห้อ งส้ว ม
ลักษณะของประตูนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นให้เป็ นไป
ตามทีก่ าหนดในหมวด 5
(3) พืน้ ห้องส้วมต้องมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก ถ้า
เป็ นพืน้ ต่างระดับต้องมีลกั ษณะเป็ นทางลาดตามหมวด 2
และวัสดุปพู น้ื ห้องส้วมต้องไม่ล่นื
(4) พื้นห้องส้วมต้องมีความลาดเอียงเพียงพอไปยัง
ช่องระบายน้ าทิง้ เพื่อทีจ่ ะไม่ให้มนี ้ าขังบนพืน้
(5) มีโถส้วมชนิ ดนัง่ ราบ สูงจากพื้น ไม่น้อ ยกว่า 40
เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 45 เซนติเมตร และที่ปล่อยน้ าเป็ น
ชนิดคันโยกหรือปุ่มกดขนาดใหญ่หรือชนิดอื่นที่สามารถ
ใช้ได้อย่างสะดวก
(6) มีราวจับบริเวณด้านทีช่ ดิ ผนังเพื่อช่วยในการพยุง
ตัว เป็ น ราวจับ ในแนวนอนและแนวดิ่ง โดยมีล ัก ษณะ
ดังต่อไปนี้
(ก) ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพื้นไม่น้อย
กว่า 65 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 70 เซนติเมตร และให้ย่นื
ล้ า ออกมาจากด้ า นหน้ าโถส้ ว มอี ก ไม่ น้ อยกว่ า 25
เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 30 เซนติเมตร
(ข) ราวจับในแนวดิ่งต่อจากปลายของราวจับใน
แนวนอนด้านหน้ าโถส้วมมีความยาววัดจากปลายของ
ราวจับในแนวนอนขึน้ ไปอย่างน้อย 50 เซนติเมตร
ทั ้ ง นี้ ราวจั บ ต าม (ก ) แ ล ะ (ข ) อ าจเป็ น ราว
ต่อเนื่องกันก็ได้
(7) ด้านข้างโถส้วมด้านที่ไม่ชิด ผนังให้ม ีราวจับ ติด
ผนังแบบพับเก็บได้ในแนวราบ หรือแนวดิง่ เมื่อกางออก
ให้ม ีร ะบบล็อ กที่ผู้พิก ารหรือ ทุ พ พลภาพ และคนชรา
สามารถปลดล็อกได้ง่าย มีระยะห่างจากขอบของโถส้วม
ไม่ น้ อ ยกว่า 15 เซนติเมตร แต่ ไม่ เกิน 20 เซนติเมตร
และมีความยาวไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร
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ความสอดคล้อง

- โครงการจัดให้ม ีห้องส้วมสาหรับผู้พิการ หรือทุ พ พลภาพ
และคนชรา จัดให้มพี น้ื ที่วา่ งเพื่อให้เก้าอีส้ ามารถหมุนตัวกลับ
ได้ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร
- โครงการจัด ให้ม ีป ระตู ของห้อ งที่ต งั ้ โถส้วมเป็ น แบบบาน
เลื่อน และมีสญ
ั ลักษณ์รูปผูพ้ กิ ารติดไว้ท่ี ประตูดา้ นหน้าห้อง
ส้วม

- ภายในพืน้ ห้องส้วมมีระดับเสมอกับพืน้ ภายนอก

- พื้นห้องส้วมมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังช่องระบายน้ า
ทิง้ เพื่อทีจ่ ะไม่ให้มนี ้ าขังบนพืน้
- โครงการจั ด ให้ ม ี โ ถส้ ว มชนิ ดนั ง่ ราบ สู ง จากพื้ น 40
เซนติเมตร และที่ปล่อยน้ าเป็ นชนิดคันโยกหรือปุ่มกดขนาด
ใหญ่หรือชนิดอื่นทีส่ ามารถใช้ได้อย่างสะดวก
- โครงการจัดให้มรี าวจับบริเวณด้านที่ชดิ ผนังเพื่อช่วยในการ
พยุงตัว เป็ นราวจับในแนวนอนสูงจากพืน้ 70 เซนติเมตร และ
ยื่นล้าออกมาจากด้านหน้ าส้วมอีก 25 เซนติเมตร ราวจับใน
แนวดิง่ ต่อจากปลายของราวจับในแนวนอนด้านหน้าโถส้วมมี
ความยาววัดจากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปมีความ
ยาว 50 เซนติเมตร

- โครงการจัดให้มดี า้ นข้างโถส้วมด้านทีไ่ ม่ชดิ ผนังให้มรี าวจับ
มีระยะห่างจากขอบของโถส้วม 15 เซนติเมตร และมีความ
ยาว 60 เซนติเมตร
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-6 ความสอดคล้องตามกฎกระทรวงกาหนดสิ่ งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับ
ผูพ้ ิ การหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 (ต่อ)
ข้อกาหนดกฎกระทรวง
(8) นอกเหนือจากราวจับตาม (6) และ (7) ต้องมีราว
จับเพื่อนาไปสู่สุขภัณฑ์อ่นื ๆ ภายในห้องส้วม มีความสูง
จากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 80 เซนติ เ มตรร แต่ ไ ม่ เ กิ น 90
เซนติเมตร
(9) ติดตัง้ ระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผทู้ ่ี
อยู่ ภ ายนอกแจ้ง ภัย แก่ ผู้ พิก ารหรือ ทุ พ พลภาพ และ
คนชรา และระบบสัญ ญาณแสงและสัญ ญาณเสีย งให้ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และ คนชราสามารถแจ้งเหตุหรือ
เรียกหาผูช้ ่วยในกรณีทเ่ี กิดเหตุฉุกเฉินไว้ในห้องส้วม โดย
มีป่ มุ กดหรือ ปุ่มสัมผัสให้สญ
ั ญาณทางานซึ่งติดตัง้ อยู่ใน
ตาแหน่งทีผ่ พู้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้
งานได้ สะดวก
(10) มีอ่างล้างมือโดยมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ใต้อ่างล้างมือด้านที่ตดิ ผนังไปจนถึงขอบอ่าง
เป็ นทีว่ ่าง เพื่อให้เก้าอีล้ อ้ สามารถสอดเข้าไปได้ โดยขอบ
อ่างอยู่ห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร และต้อง
อยู่ในตาแหน่ งที่ผู้พกิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้า
ประชิดได้โดยไม่มสี งิ่ กีดขวาง
(ข) มีความสูงจากพืน้ ถึงขอบบนของอ่างไม่น้อย
กว่า 75 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 80 เซนติเมตร และมีราว
จับในแนวนอนแบบพับเก็บได้ในแนวดิง่ ทัง้ สองข้างของ
อ่าง
(ค) ก๊ อ กน้ า เป็ นชนิ ด ก้า นโยกหรือ ก้า นกดหรือ
ก้านหมุนหรือระบบอัตโนมัติ
ข้อ 22 ในกรณีท่หี ้องส้วมสาหรับผูพ้ ิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชราอยู่ภายในห้องส้วมที่จดั ไว้สาหรับบุคคล
ทั ่วไป และมีท างเข้าก่อนถึงตัวห้อ งส้วม ต้องจัดให้ห้อ ง
ส้ว มส าหรับ ผู้พิก ารหรือ ทุ พ พลภาพ และคนชราอยู่ใน
ตาแหน่ งที่ผู้พิการหรือทุ พพลภาพ และคนชราสามารถ
เข้าถึงได้โดยสะดวก ห้อ งส้วมสาหรับบุ คคลทั ่วไปตาม
วรรคหนึ่ง หากได้จดั สาหรับผูช้ ายและผูห้ ญิงต่างหากจาก
กันให้ม ีอกั ษรเบรลล์แสดงให้รู้ว่า เป็ นห้อ งส้วมชายหรือ
หญิงติดไว้ท่ผี นังข้างทางเข้าในตาแหน่ งที่สามารถสัมผัส
ได้ดว้ ย
ข้ อ 23 ในกรณี ท่ีเป็ น ห้อ งส้วมสาหรับ ผู้ช ายที่ม ิใช่ ห้อ ง
ส้วมสาหรับผู้พกิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามข้อ
20 และข้อ 21 ให้มที ่ถี ่ายปั สสาวะที่มรี ะดับสูงจากพื้นไม่
เกิน 40 เซนติเมตร อย่างน้อย 1 ที่ และมีราวจับ
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ความสอดคล้อง
- ภายในห้องส้วมมีราวจับเพื่อนาไปสูส่ ขุ ภัณฑ์อ่นื ๆ

- โครงการจั ด ให้ ม ี ก ารติ ด ตั ้ง ระบ บ สั ญ ญ าณ แสงและ
สัญ ญาณเสีย งให้ ผู้ ท่ี อ ยู่ ภ ายนอกแจ้ง ภั ย แก่ ผู้ พิ ก ารหรือ
ทุ พ พลภาพ และคนชรา และระบบสั ญ ญ าณ แสงและ
สัญญาณเสียงให้ผพู้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และ คนชราสามารถ
แจ้งเหตุหรือเรียกหาผูช้ ่วยในกรณีท่เี กิดเหตุฉุกเฉินไว้ในห้อง
ส้ว ม โดยมีป่ ุมกดหรือ ปุ่มสัม ผัส ให้ส ญ
ั ญาณท างานซึ่ งติด
ตัง้ อยู่ ใ นต าแหน่ ง ที่ ผู้ พิ ก ารหรือ ทุ พ พลภาพ และคนชรา
สามารถใช้งานได้ สะดวก
- โครงการจัดให้มอี ่างล้างมือ โดยใต้อ่างล้างมือด้านที่ตดิ ผนัง
ไปจนถึงขอบอ่างเป็ นทีว่ า่ ง เพื่อให้เก้าอีล้ อ้ สามารถสอดเข้าไป
ได้ โดยขอบอ่างอยู่ห่างจากผนัง 50 เซนติเมตร และต้องอยู่
ในตาแหน่ งที่ผู้พกิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้าประชิด
ได้โดยไม่มสี งิ่ กีดขวาง มีความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอ่าง
75 เซนติเมตร และมีราวจับ ในแนวนอนแบบพับ เก็บ ได้ใน
แนวดิง่ ทัง้ สองข้างของอ่าง

- โครงการจัดให้มหี อ้ งน้ าสาหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา จ านวน 1 ห้ อ ง บริเวณชัน้ ที่ 7 ของอาคาร เป็ น
ตาแหน่ งที่ผพู้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถเข้าถึง
ได้โดยสะดวก

- ห้องส้วมสาหรับผู้ชายที่ไม่ใช่ห้องส้วมสาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา ให้มที ่ถี ่ายปั สสาวะที่มรี ะดับสูงจาก
พืน้ 40 เซนติเมตร และมีราวจับ
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-6 ความสอดคล้องตามกฎกระทรวงกาหนดสิ่ งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับ
ผูพ้ ิ การหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 (ต่อ)
ข้อกาหนดกฎกระทรวง
ข้อ 24 ราวจับห้องส้วมให้มลี กั ษณะตามทีก่ าหนดในข้อ
8 (7) (ก) และ (ข)
หมวด 8 พืน้ ผิวต่างสัมผัส
ข้อ 25 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้ม ีพ้นื ผิวต่างสัมผัส
ดังนี้
(1) พื้นผิวต่ างสัมผัสชนิ ดเตือ นที่พ้นื ให้ติดตัง้ บริเวณ
ต่างระดับทีม่ รี ะดับต่างกันเกิน 15 เซนติเมตร ทีท่ างขึน้ และ
ทางลงของทางลาดหรือบันได ที่พ้นื ด้านหน้าและด้านหลัง
ประตูทางเข้าออกอาคาร ที่พน้ื ด้านหน้าของประตูหอ้ งส้วม
ที่พ้ืน ด้านหน้ าของช่ อ งประตู ลิฟ ต์ และบริเวณที่ม ีสิ่งกีด
ขวาง โดยมีค วามกว้าง 30 เซนติเมตร และมีค วามยาว
เท่ากับและขนานไปกับความกว้างของช่องทางเดินของพืน้
ต่างระดับ ทางลาด บันได หรือประตู และขอบของพื้นผิว
ต่างสัมผัสต้องอยู่ห่างจากจุดเริม่ ต้นของทางขึน้ หรือทางลง
ของพื้นต่างระดับ ทางลาด บันได หรือประตู ไม่น้อยกว่า
30 เซนติเมตร ในกรณีของสถานีขนส่งมวลชนที่ไม่มปี ระตู
หรือ แผงกัน้ ให้ขอบนอกของพื้นผิวต่างสัม ผัสอยู่ห่างจาก
ขอบของชานชาลาไม่น้อ ยกว่า 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน
75 เซนติเมตร
(2) พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดนาทาง ให้ติดตัง้ ในทิศทางที่
น าไปสู่ท างเข้า ออกอาคารจุด บริก ารข้อ มูล ข่ าวสารหรือ
ประชาสัมพันธ์ ห้องน้ า ห้องส้วม ลิฟต์ หรือบันได
หมวด 9 โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม ศาสนาสถาน
หรือฌาปณสถาน และอาคารประเภท และลักษณะอื่น
ข้ อ 27 อาคารตามข้ อ 3 ที่ เป็ นโรงแรมต้ อ งจัด ให้ ม ี
ห้อ งพัก ที่ม ีสิ่ง อ านวยความสะดวก ส าหรับ ผู้พิก ารหรือ
ทุ พ พลภาพ และคนชราทุ กชัน้ ชัน้ ละไม่น้ อ ยกว่า 1 ห้อ ง
และในกรณีท่โี รงแรม มีลกั ษณะเป็ นอาคารชัน้ เดียวต้องจัด
ให้มหี ้องพักที่มสี งิ่ อานวยความสะดวกสาหรับผู้พกิ ารหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา ดังต่อไปนี้
(1) จานวนห้อ งพักไม่เกิน 10 ห้อง ให้ม ีห้องพักที่มสี ิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการ หรือทุ พพลภาพ และ
คนชรา ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง
(2) ในกรณีท่ีมหี ้องพักเกินกว่า 10 ห้องขึ้นไป ให้เพิ่ม
ห้อ งพัก ที่ม ีสิ่ง อ านวยความสะดวก ส าหรับ ผู้พิก ารหรือ
ทุ พ พลภาพ และคนชรา 1 ห้อ งต่ อ ทุ ก 10 ห้อ งที่เพิ่ม ขึ้น
เศษของ 10 ห้อง ให้คดิ เป็ น 10 ห้อง
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ความสอดคล้อง
- โครงการจัด ให้ม ีราวจับ ภายในห้อ งส้วม โดยราวจับ ท า
ด้วยวัสดุเรียบ มีความมั ่นคงแข็งแรง มีลกั ษณะกลม

- พื้นผิวต่างสัม ผัสชนิ ดเตือนที่พ้ืน ติดตัง้ บริเวณทางลาด
บัน ได และลิฟ ต์ โดยมีค วามกว้าง 30 เซนติเมตร และมี
ความยาวเท่ ากับและขนานไปกับความกว้างของทางลาด
บันได และลิฟต์ และขอบของพื้นผิวต่างสัมผัสอยู่ห่างจาก
จุดเริม่ ต้นของทางลาด บันได และลิฟต์ 30 เซนติเมตร

- พื้น ผิวต่ างสัม ผัสชนิ ด น าทาง ได้ติด ตัง้ บริเวณทางลาด
บันได และลิฟต์

- โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม อาคารสูง 7 ชัน้
ซึ่งโครงการจัดให้มหี ้องพักสาหรับผู้พกิ ารหรือทุพพลภาพ
และคนชรา จานวน 5 ห้อง ชัน้ ละ 1 ห้องพัก (ของชัน้ ที่จดั
ให้มหี อ้ งพัก)
(แบบขยายห้อ งพัก ส าหรับ ผู้พิก ารหรือ ทุ พ พลภาพ และ
คนชรา แสดงดังรูปที่ 2-19)

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-6 ความสอดคล้องตามกฎกระทรวงกาหนดสิ่ งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับ
ผูพ้ ิ การหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 (ต่อ)
ข้อกาหนดกฎกระทรวง
ความสอดคล้อง
ข้ อ 27/1 ห้อ งพักที่ม ีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ ผู้
พิ ก ารหรือ ทุ พ พลภาพ และคนชรา ตามข้ อ 27 ต้ อ งมี
ส่วนประกอบและมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
- โครงการจัด ให้ม ีห้องพักผู้พิการจะอยู่ใกล้บริเวณบันได
(1) อยูใ่ กล้บนั ไดหรือบันไดหนีไฟหรือลิฟต์ดบั เพลิง
และลิฟต์
(2) ภายในห้อ งพักต้องจัดให้ม ีสญ
ั ญาณบอกเหตุหรือ - โครงการจัดให้ภ ายในห้องพักต้อ งจัดให้ม ีสญ
ั ญาณบอก
เตื อ นภั ย ทั ้ง สัญ ญ าณ ที่ เ ป็ นเสี ย งและแสง แล ะระบบ เหตุหรือเตือนภัยทัง้ สัญญาณทีเ่ ป็ นเสียงและแสง และระบบ
สั ่นสะเทือนติดตัง้ บริเวณทีน่ อนในกรณีเกิดอัคคีภยั หรือเหตุ สั ่นสะเทือนติดตัง้ บริเวณที่นอนในกรณีเกิดอัคคีภยั หรือเหตุ
อันตรายอย่างอื่นเพื่อให้ผทู้ ่อี ยู่ ภายในห้องพักทราบ และมี อันตรายอย่างอื่นเพื่อให้ผทู้ ่อี ยู่ ภายในห้องพักทราบ และมี
สวิต ซ์ส ญ
ั ญาณแสงและสวิต ช์ส ญ
ั ญาณเสียงแจ้งภัย หรือ สวิต ซ์ส ญ
ั ญาณแสงและสวิต ช์ส ญ
ั ญาณเสีย งแจ้งภัย หรือ
เรียกให้ผทู้ อ่ี ยู่ ภายนอกทราบว่ามีคนอยูใ่ นห้องพัก
เรียกให้ผทู้ อ่ี ยูภ่ ายนอกทราบว่ามีคนอยูใ่ นห้องพัก
(3) มีแ ผนผัง ต่ า งสัม ผัส แสดงต าแหน่ ง ของห้ อ งพัก - โครงการจัด ให้ม ีแ ผนผัง ต่ างสัม ผัส แสดงต าแหน่ ง ของ
บัน ไดหนี ไ ฟ และทิ ศ ทางไปสู่ บ ัน ไดหนี ไ ฟ โดยติด ไว้ท่ี ห้องพัก บันไดหนีไฟ และทิศทางไปสู่บนั ไดหนีไฟ โดยติด
กึ่งกลางบานประตู ด้านในและอยู่สูง จากพื้น ไม่น้ อ ยกว่า ไว้ทก่ี ง่ึ กลางบานประตูดา้ นในและอยูส่ งู จากพืน้ 1.30 เมตร
1.30 เมตร แต่ไม่เกิน 1.70 เมตร
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รูปที่ 2-12 ผังแสดงสิง่ อํานวยความสะดวกสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา ชัน้ ที่ 1

2-43

2-44

รูปที่ 2-13 ผังแสดงสิง่ อํานวยความสะดวกสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา ชัน้ ที่ 2

2-45

รูปที่ 2-14 ผังแสดงสิง่ อํานวยความสะดวกสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา ชัน้ ที่ 3-6

รูปที่ 2-15 ผังแสดงสิง่ อํานวยความสะดวกสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา ชัน้ ที่ 7

2-46

รูปที่ 2-16 แบบขยายทางลาดสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา

2-47

รูปที่ 2-17 แบบขยายลิฟต์สาํ หรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา

2-48

รูปที่ 2-18 แบบขยายห้องน้�าส้าหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา
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รูปที่ 2-19 แบบขยายห้องพักสําหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

2.7

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

การบริ หารโครงการ และจานวนผูพ้ กั อาศัย/ เจ้าหน้ าที่/ ผูใ้ ช้บริ การ และ
พนักงานโครงการ

โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม มีจานวนห้องพักทัง้ สิ้น 95 ห้องพัก (97 ห้องนอน)
มีจานวนผูพ้ กั อาศัยในโครงการสูงสุด 194 คน (คิดจานวนผูพ้ กั อาศัย 2 คน/ห้องนอน)
จานวนผูพ้ กั อาศัย

=

2

คน/ห้องนอน

จานวนห้องนอนทัง้ สิน้

=

97

ห้องนอน

ผูพ้ กั อาศัยภายในโครงการ

=

2 x 97

คน

=

194

คน

ดังนัน้ ผู้พกั อาศัยภายในโครงการ เท่ากับ 194 คน นอกจากนี้ โครงการยังมีพ นักงานประจา
ได้แก่ แม่บ้าน คนสวน และยามรักษาความปลอดภัย รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 30 คน โดยพนักงานทัง้ หมด
ไม่ได้พกั อาศัยในโครงการ ดังนัน้ รวมจานวนผูพ้ กั อาศัยและพนักงานประจาในโครงการทัง้ สิน้ 224 คน
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

2.8

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ระบบสาธารณูปโภค

2.8.1 การใช้น้า
1) ปริ มาณน้าใช้
ปริมาณน้ าใช้ในช่วงดาเนินการ เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น อาบ ซักล้าง ประกอบอาหาร การใช้
น้ าสาหรับเครือ่ งสุขภัณฑ์ และอื่นๆ ปริมาณน้ าใช้ในโครงการ ประมาณ 82.30 ลูกบาศก์เมตร/วัน ความ
ต้องการน้ าใช้สูงสุด (Peak Demand) เท่ ากับ 7.71 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
รายละเอียดดังตารางที่ 2-7
(รายการคานวณน้ าใช้ของโครงการ แสดงในภาคผนวก ง-1)
ตารางที่ 2-7 ปริ มาณการใช้น้าของโครงการ
รายละเอียด
ห้องพัก
พนักงาน
สระว่ายน้ า
ส่วนของ Co Working
(GYM)
ห้องพักขยะรวม
ส่วนร้านอาหาร

97 ห้องนอน
57 ตร.ม.

จานวน
ผู้ใช้บริการ
194 คน
30 คน
-

750 ลิตร/ห้อง/วัน1)
75 ลิตร/คน/วัน1)
4.72 ลิตร/ตร.ม./วัน3)

ปริมาณน้าใช้
(ลบ.ม./วัน)
72.75
2.25
0.269

-

100 คน

25 ลิตร/คน./วัน2)

2.50

20.10 ตร.ม.
149 ตร.ม.

90 คน/วัน4)

1.50 ลิตร/ตร.ม./วัน2)
50 ลิตร/คน/วัน2),4)

0.03
4.50

จานวน

รวมปริมาณการใช้น้าของโครงการ

อัตราการใช้น้า

82.30

หมายเหตุ 1) : ตามเกณฑ์สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, 2560
2) : เกรียงศักดิ ์ อุดมสินโรจน์. วิศวกรรมประปา. มิตรนราการพิมพ์, 2536
3) : คิด มากกว่า อัต ราการระเหยของน้ า (4.49 มม./วัน ) อุ ตุ นิย มวิท ยาในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ของสถานี
ตรวจอากาศสนามบินภูเก็ต
4) : คิดอัตราการใช้พน
้ื ที่ 5 ตร.ม./คน จานวนผูใ้ ช้บริกาคิด 3 มือ้ /วัน
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2) แหล่งน้าใช้และระบบจ่ายน้า
แหล่งน้ าใช้หลักของโครงการจะใช้น้ าประปาจากการประปาส่วนภูมภิ าค สาขาภูเก็ต โดยมีแนว
ท่อประปาของโครงการขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ต่อเข้ากับท่อเมนของการประปาผ่านมิเตอร์น้ า
ขนาด 3 นิ้ว จานวน 1 จุด นอกจากนี้โครงการมีแหล่งน้ าใช้สารองซึ่งจะใช้น้ าซื้อจากรถบรรทุกน้ าเอกชน
โดยจัดให้มหี วั รับน้ า จานวน 1 หัว เพื่อรับน้ าจากรถบรรทุกน้ าเอกชน ผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาด 3 นิ้ว เข้าเก็บไว้ยงั ถังเก็บน้ าดิบใต้ดนิ
น้ าจากการประปาส่วนภูมภิ าคเมื่อผ่านท่อเข้าโครงการแล้วจะถูก เข้าเก็บกักในถังเก็บน้ าใต้ดนิ
ปริมาตร 240 ลูกบาศก์เมตร จากนัน้ จะสูบน้ าด้วยเครื่องสูบน้ าเพิม่ แรงดันคงที่ (TP-1,2) จานวน 2 ชุด
(ใช้ทางาน 1 ชุด และสารอง 1 ชุด) มีอตั ราการสูบน้ า 0.0125 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ที่แรงดันสูบน้ าจ่าย
รวม (TDH) 35 เมตร สูบขึน้ ไปเก็บยังถังเก็บน้ าสาเร็จรูปชัน้ ดาดฟ้ า จานวน 2 ถัง ถังละ 12 ลูกบาศก์เมตร
รวมปริมาตรถังเก็บน้ าชัน้ ดาดฟ้ าทัง้ สิน้ 24 ลูกบาศก์เมตร จากนัน้ น้ าจากถังเก็บน้ าสาเร็จรูปชัน้ ดาดฟ้ าจะ
ถูกสูบด้วยเครื่องสูบน้ าเพิม่ แรงดัน (PBS-1,2) จานวน 2 ชุด (ทางาน 2 ชุดพร้อมกัน) มีอตั ราการสูบน้ า
0.0078 ลูกบาศก์เมตร/วินาที/ชุด ที่แรงดันสูบน้ าจ่ายรวม (TDH) 30 เมตร เพื่อแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆ
ของอาคาร
นอกจากนี้ โครงการมีแหล่งน้ าใช้สารองซึง่ จะใช้น้ าซื้อจากรถบรรทุกน้ าเอกชน โดยจัดให้มหี วั รับ
น้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว เพื่อรับน้ าจากรถบรรทุ กน้ าเอกชน เข้ากักเก็บในถังเก็บน้ าดิบใต้ดนิ
ปริมาตร 61.13 ลูกบาศก์เมตร โดยน้ าซือ้ จากรถบรรทุกน้ าเอกชน จะผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ า
และฆ่าเชือ้ โรคด้วย UV ก่อนเข้าสูถ่ งั เก็บน้ าใต้ดนิ แล้วแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร
ผังระบบน้ าใช้ แสดงดังรูปที่ 2-20 ถึงรูปที่ 2-21 และไดอะแกรมระบบน้ าใช้ แสดงในรูปที่ 2-22
3) การปรับปรุงคุณภาพน้าใช้
น้ าซื้อ จากรถบรรทุ ก น้ าเอกชนจะถู ก สู บ ลงสู่ ถ ัง เก็บ น้ าดิบ ใต้ด ิน โดยโครงการได้จ ดั ให้ม ีก าร
ปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ าก่ อ นลงสู่ ถ ัง เก็บ น้ าใต้ด ิน ของโครงการ เพื่อ จ่ ายให้ ก ับ ส่ ว นต่ างๆ ของโครงการ
รายละเอียดขัน้ ตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ า มีดงั นี้
1. ถังกรองหลายชัน้ (Multimedia Filter) ทาหน้าทีแ่ ยกความขุน่ ออกจากน้ า กรองตะกอน กรอง
สนิมเหล็ก แต่กรองกลิน่ ไม่ได้มาก จะเน้นกรองใสและกรองตะกอนเป็ นส่วนใหญ่ ทาหน้าทีก่ รองดักอนุ ภาค
สารแขวนลอยมีขนาดมากกว่า 30 ไมครอน
2. ถังกรองคาร์บอน (Automatic Activated Carbon Filter) เป็ นถังกรองเศษตะกอนทีเ่ หลือและ
กาจัดกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ออกจากน้ า
3. ฆ่าเชือ้ โรคด้วย UV (UV Disinfection)
ดังนัน้ น้ าซื้อจากรถบรรทุ กน้ าเอกชนที่ผ่านขัน้ ตอนการปรับปรุงคุณ ภาพ จะมีคุณ ภาพเหมาะ
สาหรับการนาไปใช้ในระบบสาธารณู ปโภคต่อไป สาหรับน้ าดื่มโครงการจะซื้อน้ าเพื่อให้บริการแก่ผู้อยู่
อาศัยในโครงการ แบบขยายระบบปรับปรุงน้ าใช้ แสดงในรูปที่ 2-23
รายละเอียดขัน้ ตอนการดูแลระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าของโครงการจะดูแลและทาความสะอาด
ถังกรอง โดยการล้างย้อน (Back wash) ดังตารางที่ 2-8
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รูปที่ 2-22 ไดอะแกรมระบบน้�าใช้
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ตารางที่ 2-8 การดูแลรักษาสารกรองน้าแต่ละประเภท
ถังกรอง
สารกรอง
1. ถังกรองหลายชัน้
กรวด / ทราย
(Multimedia Filter)

2. ถังกรองคาร์บอน
(Activated Carbon
Filter)

ผงถ่าน

-

คุณสมบัติ
วิ ธีล้าง
ล้างย้อ นกลับ เป็ น
กรองสิง่ สกปรก
ตะกอนขนาดใหญ่ทป่ี นอยูใ่ นน้ า เวลาอย่างน้ อย 510 นาที
ขนาดกรวดสด 3-5 มิลลิเมตร
ขนาดทราย 0.8-1 มิลลิเมตร
กรองเศษตะกอนที่ เ หลื อ และ ล้างย้อนกลับ เป็ น
กาจัดกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ออกจาก เวลาอย่า งน้ อ ย 510 นาทีทุกๆ 2 - 3
น้ า
วัน

การทดลองประสิ ทธิ ภาพ
ค รบ 2-3 ปี ค วรเป ลี่ ย น
สารกรอง

ครบ 1 ปี ควรเปลี่ย นสาร
กรองแต่ ทั ้ง นี้ ขึ้ น อยู่ ก ั บ
คุณภาพของน้ า

ทีม่ า : https://bkwater.com/สารกรองน้า/ (เข้าถึงข้อมูลเมือ่ เดือนกันยายน 2561)

4) การสารองน้าใช้ของโครงการ
โครงการจัด ให้มีถ ังเก็บ น้ าใต้ด ิน จ านวน 1 ถัง ปริม าตร 240 ลู ก บาศก์ เมตร และถัง เก็บ น้ า
สาเร็จรูปชัน้ ดาดฟ้ าจานวน 2 ถัง ถังละ 12 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรถังเก็บน้ าชัน้ ดาดฟ้ าทัง้ สิ้น 24
ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรถังเก็บน้ าประปาทัง้ โครงการ 264 ลูกบาศก์เมตร และจะแบ่งออกเป็ นน้ า
สารองดับ เพลิงปริมาณ 28.19 ลูก บาศก์เมตร (ส ารองได้ 10 นาที) ดังนัน้ จะเหลือ น้ าเพื่อ อุ ป โภคและ
บริโภค 235.81 ลูกบาศก์เมตร (แบบขยายถังเก็บน้ าใต้ดนิ และถังเก็บน้ าดิบใต้ดนิ แสดงดังรูปที่ 2-24 ถึง
รูปที่ 2-25 และแบบขยายถังเก็บน้ าชัน้ ดาดฟ้ า แสดงดังรูปที่ 2-26) ซึ่งโครงการสามารถสารองน้ าไว้ได้
มากกว่า 2 วัน รายละเอียดดังนี้
ปริมาตรกักเก็บน้ าใช้ของโครงการ

=

235.81

ลูกบาศก์เมตร

ความต้องการใช้น้ าภายในโครงการ

=

82.30

ลูกบาศก์เมตร/วัน

ความสามารถสารองน้ าไว้ใช้

=

235.81 / 82.30

=

2.86

วัน

ถังเก็บน้ าใต้ดนิ ของโครงการเป็ นถังเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก มีโครงสร้างฐานรากที่เป็ นเสา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างอาคาร โดยเสาคอนกรีต เสริมเหล็ก ดังกล่าว บางส่วนจะอยู่
ภายในถัง เก็บ น้ าใต้ด ิน ซึ่งจะอยู่ในสภาวะที่ม ีค วามชื้น ตลอดเวลา อาจท าให้เกิด การผุ ก ร่อ น ดัง นั น้
โครงการจะจัดให้มกี ารทาเคลือบผิวโครงสร้างด้วยไฮโดร ซีล เพื่อป้ องกันการรัวซึ
่ มและการกัดกร่อนของ
ผิววัสดุ ส่วนการป้ องกันการปนเปื้ อนทีเ่ กิดจากถังเก็บน้ าใต้ดนิ โครงการจะเลือกใช้ไฮโดร ซีล วัสดุกนั ซึม
ชนิด โพลีเมอร์ซเี มนต์ (Cement Base) คือใช้น้ าเป็ นตัวทาละลาย ซึง่ จะใช้งานง่าย ไม่ตอ้ งมีน้ ายารองพืน้
(Primer) ไม่มอี นั ตรายต่อสุขภาพ และสิง่ แวดล้อม ปราศจากกลิน่ รุนแรง ใช้ได้ดแี ม้ในสภาพผิวเปี ยกชื้น
รายละเอียดดังนี้
ไฮโดร ซีล เป็ นมอร์ทาร์สาหรับฉาบหรือทา เพื่อป้ องกันการซึมของน้ าทีม่ สี ่วนผสมของซีเมนต์เนื้อ
ละเอียด และน้ ายาโพลีเมอร์ ประเภท อะคริลคิ (Acrylic Polymer) ประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน เมือ่ ผสม
ทัง้ 2 ส่วนเข้าด้วยกัน สามารถใช้ในงานฉาบหรือทาป้ องกันการซึมในงานพื้นผิวโครงสร้างคอนกรีต และ
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สามารถใช้งานโครงสร้างทีส่ มั ผัสกับน้ าดืม่ (non-toxic) ปราศจากสารพิษ โดยมีคุณสมบัติ ใช้งานง่าย แรง
ยึดเกาะสูง ทาได้ทงั ้ ผิวคอนกรีตหรือโละ ทนทานต่อแรงขัดสีทไ่ี ม่รุนแรง กันซึมได้ด ี ทนต่อน้ าทีม่ แี รงดันได้
(Hydrostatic Pressure) ไม่เป็ นพิษ ใช้กบั น้ าดื่มได้ (non-toxic) มีความยืดหยุน่ และไม่หดตัว ทนต่อสภาพ
อากาศทีเ่ ย็นจัด สามารถปรับความข้นเหลวให้เหมาะสมกับการใช้งานได้
โครงการจะจัดให้มกี ารล้างทาความสะอาดถังเก็บน้ าสารองของโครงการ สาหรับถังเก็บน้ าใต้ดนิ จะ
มีช่องเปิ ด 2 ฝา/ถัง ขนาด ขนาด 0.90x0.90 เมตร (แบบขยายถังเก็บน้ า ใต้ดนิ และถังเก็บ น้ าดิบใต้ด ิน
แสดงดังรูปที่ 2-24 ถึงรูปที่ 2-25) เพื่อให้เจ้าหน้าทีล่ งไปทาความสะอาดถังน้ าเป็ นประจาทุกๆ 6 เดือนได้
ทัง้ นี้ในการล้างถังเก็บน้ าใต้ดนิ สามารถทาได้โดยใช้ปั้มจุ่มแบบไดโว่ดูดตะกอนที่คา้ งอยูข่ า้ งใต้ถงั โดยต่อ
ท่อเพื่อดูดตะกอนปล่อยทิ้งออกไปทางท่อ ทัง้ นี้หากจาเป็ นต้องลงไปเพื่อความปลอดภัย ก่อนลงทุกครัง้
จะต้องตรวจสอบปริมาณอากาศและตรวจสอบว่ามีก๊าซพิษอันตรายหรือไม่เช่น แก๊สมีเทน ไฮโดรซัลไฟด์
ซัลเฟอร์ไดร์ออกไซด์ โดยใช้เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนทีก่ ้นหลุมต้องมีค่าระหว่างร้อยละ 19.5-23.5 ซึ่ง
เป็ นปริมาณทีร่ า่ งกายต้องการคือร้อยละ 20
อย่างไรก็ตาม ในการล้างทาความสะอาดถังเก็บน้ าอย่างปลอดภัย โครงการจัดให้มคี นช่ วยอย่าง
น้อย 3 คนขึน้ ไป มอบหมายหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน โดยให้ลงไป 1 คน อีก 1 คนอยูป่ ากบ่อหรือทีท่ างขึน้ ลง ที่
เหลืออีก 1 คนเป็ นผูค้ อยช่วยเหลืออยูบ่ ริเวณรอบนอก และมีอุปกรณ์ส่อื สารระหว่างกัน เช่น อาจใช้เชือก
ผูกที่เอวของผู้ทล่ี งไปปฏิบตั งิ านก้นถังไว้ เพื่อให้ผทู้ ่อี ยู่ดา้ นบนรูก้ ารเคลื่อนไหวตลอดเวลา หากเห็นว่ามี
อาการหรือ ท่ าทางผิด ปกติ สามารถดึงเชือกน าตัวขึ้น จากบ่ อ ได้ท ัน ที ซึ่งเป็ น วิธ ีการช่วยเหลือผู้ได้รบั
อันตรายจากการท างานในที่อบั อากาศที่ป ลอดภัยกว่าการลงไปช่วยที่ก้อนบ่อ เพราะอาจขาดอากาศ
หายใจ และเสียชีวติ ทัง้ คู่ จากนัน้ ให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยให้นอนราบในทีอ่ ากาศถ่ายเทดี หากพบว่า
ไม่หายใจและหัวใจหยุดเต้น ให้ผายปอดและนวดหัวใจ และรีบนาส่งโรงพยาบาลโดยเร็วทีส่ ุด หรือโทรแจ้ง
1669 ทันที
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รูปที่ 2-24 แบบขยายถังเก็บน้�าใต้ดนิ
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รูปที่ 2-25 แบบขยายถังเก็บดิบใต้ดนิ
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รูปที่ 2-26 แบบขยายถังเก็บน้้าชัน้ ดาดฟ้ า

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.8.2 การจัดการน้าเสียและสิ่ งปฏิ กลู
1) ปริ มาณน้าเสีย
เมื่อเปิ ดดาเนินโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึน้ ประมาณ 82.03 ลูกบาศก์เมตร/วัน
คิดจากร้อยละ 100 ของปริมาณน้ าใช้ (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม,
2560) และไม่คดิ น้ าใช้จากสระว่ายน้ า รายละเอียดดัง ตารางที่ 2-9 (รายการคานวณน้ าเสียของโครงการ
แสดงในภาคผนวก ง-2)
ตารางที่ 2-9 ปริ มาณน้าเสียของโครงการ
อาคาร

ปริมาณน้าใช้
(ลบ.ม./วัน)

ปริมาณน้าเสีย
(ลบ.ม./วัน)

ห้องพัก
พนักงาน
สระว่ายน้ า
ส่วนของ Co Working (GYM)
ห้องพักขยะรวม
ส่วนร้านอาหาร
รวมทัง้ หมด

72.75
2.25
0.269
2.50
0.03
4.50
82.30

72.75
2.25
2.50
0.03
4.50
82.03

ระบบบาบัดน้าเสีย

WWT-1
(191.90 ลบ.ม./วัน)

1 ชุด

ทีม่ า : บริษทั อาณา เชิงทะเล จากัด

2) ระบบบาบัดน้าเสีย
โครงการได้ จ ัด ให้ มีร ะบบบ าบัด น้ า เสีย รวมเป็ นระบบเติม อากาศแบบมีต ัว กลาง (Contact
Areation System) (WWT-1) จานวน 1 ชุด ปริมาตรถังบาบัด 191.90 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับปริมาณ
น้ าเสียทีเ่ กิดขึน้ จากส่วนต่างๆ ของอาคาร มีปริมาณน้ าเสียเข้าสู่ระบบ 82.03 ลูกบาศก์เมตร/วัน ถังบาบัด
น้ า เสี ย ปริม าณ BODเข้า 250 มิ ล ลิก รัม /ลิต ร และมี ป ระสิท ธิภ าพในการบ าบั ด ให้ ค่ า BODออก 20
มิล ลิก รัม /ลิต ร ภายในถัง บ าบัด 1 ชุ ด ประกอบด้ ว ย ถัง ดัก ไขมัน ปริม าตร 16.94 ลู ก บาศก์ เ มตร
ส่ ว นเกรอะ (Solids Separation) ปริม าตร 46.20 ลู ก บาศก์ เมตร ส่ ว นปรับ เสถีย ร (Equalizing Tank)
ปริมาตร 26.95 ลูกบาศก์เมตร ส่วนเติมอากาศ (Aeration Tank) ปริมาตร 61.60 ลูกบาศก์เมตร และส่วน
ตกตะกอน (Sedimentation Tank) ปริมาตร 15.00 ลูกบาศก์เมตร ทัง้ นี้ น้ าเสียของโครงการที่ผ่านการ
บาบัดแล้วปริมาณ 82.03 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะเข้ากักเก็บไว้ในส่วนปล่อยน้ าออก (Effluent Tank) ปริมาตร
ของส่วนปล่อยน้ าออก 23.10 ลูกบาศก์เมตร
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา เป็ น โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ที่ม ีจานวน
ห้องพักรวมกัน ทุ ก ชัน้ ในอาคารหลายหลังรวมทัง้ สิ้น 95 ห้องพัก ซึ่งจัดอยู่ในอาคารประเภท ข. ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิง้ จาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด กาหนดค่า BODออก ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร น้ าเสียที่ผ่านการบาบัด
แล้ ว ของโครงการมีป ริม าณ 82.03 ลู ก บาศก์ เ มตร/วัน ค่ า BODออก 20 มิล ลิก รัม /ลิต ร จะเข้า สู่ ส่ ว น
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ปล่อยน้ าออก ขนาด 23.10 ลูกบาศก์เมตร จากนัน้ จะสูบไปใช้รดน้ าต้นไม้ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการด้วยการรด
น้ าแบบท่อซึมดิน โดยอัตราการซึมน้ าของดินบริเวณพืน้ ที่สเี ขียวของโครงการประมาณ 29.53 ลูกบาศก์
เมตร/วัน (คิด อัต ราการซึมน้ าของดิน ที่ 5 มิล ลิเมตร/ชัว่ โมง) ดังนั น้ น้ า ส่ว นที่เหลือ ประมาณ 52.50
ลูกบาศก์เมตร/วัน จะปล่อยลงสูท่ ่อระบายน้ าตามแนวถนนภาระจายอม และไหลต่อไปตามแนวถนนลากูน
(ถนนส่วนบุคคล) ก่อนออกสูท่ ่อระบายน้ าสาธารณะต่อไป
ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนาน้ าทิง้ ทีผ่ า่ นการบาบัดแล้วนามารดน้ าต้นไม้ในโครงการได้ 5.91
ลูกบาศก์เมตร/วัน (20% ของฤดูแล้ง) ดังนัน้ น้ าส่วนทีเ่ หลือ ประมาณ 76.12 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะปล่อย
ลงสูท่ ่อระบายน้ าตามแนวถนนภาระจายอม และไหลต่อไปตามแนวถนนลากูน (ถนนส่วนบุคคล) ก่อนออก
สูท่ ่อระบายน้ าสาธารณะต่อไป
ถนนลากู น เป็ นถนนส่วนบุ คคลซึ่งเป็ น กรรมสิทธิของบริ
ษัท เชิงทะเลพัฒ นา จากัด ได้ม ีการ
์
ก่อสร้างมาก่อนที่ บริษทั อาณา เชิงทะเล จากัด จะเข้ามาทาการซื้อทีด่ นิ และการก่อสร้างนัน้ ได้มกี ารวาง
ท่อระบายน้ าเชือ่ มต่อกับท่อระบายน้ าสาธารณะไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ บริษทั เชิงทะเลพัฒนา จากัด
ยืนยันว่าโครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา สามารถระบายน้ าฝนและน้ าทิง้ ทีผ่ ่านการบาบัดแล้ว ลงสูถ่ นน
ลากูน เพือ่ ระบายออกสูส่ าธารณะต่อไปได้ (หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ทด่ี นิ แสดงในภาคผนวก ข-2)
ทัง้ นี้โครงการได้กาหนดให้มีจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าเสีย โดยจะเก็บน้ าเสียก่อนเข้าสู่
ระบบบริเวณท่อน้ าเสียของถัง ดักไขมันและส่วนเกรอะ และหลังจากบาบัดแล้วจะเก็บจากส่วนปล่อยน้ า
ออก (Effluent Tank) เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพ ก่อนปล่อยออกสูท่ ่อระบายน้ าสาธารณะ
ส่วนประกอบและรายละเอียดภายในระบบบาบัด บาบัดน้ าเสีย แสดงดังตารางที่ 2-10 ผังระบบ
ระบายน้ าเสียแสดงดังรูปที่ 2-27 ไดอะแกรมระบบระบายน้ าเสียแสดงดังรูปที่ 2-28 แผนผังแสดงขัน้ ตอน
การบ าบัด น้ าเสียของระบบบ าบัด น้ าเสียแสดงดัง รูป ที่ 2-29 แบบขยายระบบบ าบัด น้ าเสีย แสดงดัง
รูปที่ 2-30 และรายการคานวณระบบบาบัดน้ าเสีย แสดงในภาคผนวก ง-2
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ตารางที่ 2-10 ส่วนประกอบและรายละเอี ยดภายในระบบบาบัดน้ าเสี ยระบบเติ ม อากาศแบบมี
ตัวกลาง (Contact Areation System) (WWT-1) ของโครงการ
รายละเอียดของระบบบาบัด
น้าเสีย
1. ถังดักไขมัน
ปริมาตรถังดักไขมัน (ลบ.ม.)
ระยะเวลากักเก็บ (ชม.)
BODเข้า (มิลลิกรัม/ลิตร)
BODออก (มิลลิกรัม/ลิตร)
2. ส่วนเกรอะ
ปริมาตรถัง (ลบ.ม.)
ระยะเวลากักเก็บจริง (ชม.)
3. ส่วนปรับเสถียร
ปริมาตรถัง (ลบ.ม.)
ระยะเวลาเก็บกัก HRT (ชม.)
4. ส่วนเติ มอากาศ
ปริมาตรถังเติมอากาศ (ลบ.ม.)
MLSS (มก./ล.)
F/M (กก.BOD/กก.MLSS)
ระยะเวลาเก็บกัก HRT (ชม.)
5. ส่วนตกตะกอน
ปริมาตรถังตกตะกอน (ลบ.ม.)
อัตราการไหลล้นต่อพืน้ ที่
(ลบ.ม./ตร.ม.-วัน)
ระยะเวลากักเก็บ (ชม.)
6. ประสิ ทธิ ภาพของระบบ
BODเข้า (มิลลิกรัม/ลิตร)
BODออก (มิลลิกรัม/ลิตร)

ระบบบาบัดน้าเสีย

เกณฑ์ที่ใช้ใน
การประเมินประสิ ทธิ ภาพ

ผลการประเมินเทียบ
กับเกณฑ์ที่ใช้

16.94
6
1,200
780

-

46.20
12.00

-

-

26.95
4.00

-

-

61.60
2,500
0.12
16.09

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

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

15.00

-

24.00

-

2-3

ไม่น้อยกว่า 2

ผ่าน

250.00
20.00

ไม่น้อยกว่า 2501)
ไม่เกิน 302)

ผ่าน
ผ่าน

หมายเหตุ : 1) สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, 2560
2) มาตรฐานน้ าทิ้งอาคารประเภท ข. (โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมทีม
่ จี านวนห้องสาหรับใช้เป็ นห้องพักทุกชัน้ ของ

อาคาร หรือกลุ่มของอาคารตัง้ แต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถงึ 200 ห้อง)
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รูปที่ 2-27 ผังระบบระบายน้�าเสีย

รูปที่ 2-28 ไดอะแกรมระบบระบายน้�าเสีย

2-67
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โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

น้าเสียส่วนห้องพัก และห้องพักขยะ
77.53 ลบ.ม./วัน

น้าเสียส่วนครัว
4.50 ลบ.ม./วัน
BODเข้า = 1,200 mg/l

ส่วนดักไขมัน
ปริมาตร = 16.94 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 6 ชม.

BODออก = 780 mg/l

Excess Sludge

BODเข้า = 250 mg/l

ส่วนเกรอะ
ปริมาตร = 46.20 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 12 ชม.

ก๊าซมีเทน (CH4)
ปริมาตร 0.00028 ลบ.ม./วินาที
ใช้บ่อบาบัดขนาด 7.00 ตร.ม.

ส่วนปรับเสถียร
ปริมาตร = 26.95 ลบ.ม.
ตะกอนหมุนเวียน
Return Sludge

ถังเติ มอากาศ
ปริมาตร = 61.60 ลบ.ม.
MLSS 2,500 มก./ล.
F/M 0.12 วัน-1
ระยะเวลาเก็บกัก 16.09 ชม.
ชม.
ส่วนตกตะกอน
ปริมาตร = 15.00 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 2-3 ชั ่วโมง
ส่วนปล่อยน้าออก
ปริมาตร = 23.10 ลบ.ม.

เครื่องเติ มอากาศใน
ถังเติ มอากาศ

ละอองน้า (Aerosol)
ปริมาตร 0.167 ลบ.ม./วินาที
ใช้บ่อบาบัดขนาด 10.00 ตร.ม.

น้ าเสี ย ที่ ผ่ าน ก ารบ าบั ด แ ล้ ว ข อ ง
โครงการ น าไปใช้ ร ดน้ า ต้ น ไม้ภ ายใน
พืน้ ที่โครงการด้วยการรดน้ าแบบท่อซึม
ดิน น้ าส่ ว นที่ เหลื อ จะปล่ อ ยลงสู่ ท่ อ
ระบายน้ า ตามแนวถนนภาระจ ายอม
และไหลต่อไปตามแนวถนนลากูน (ถนน
ส่ ว นบุ ค คล) ก่ อ นออกสู่ ท่ อ ระบายน้ า
สาธารณะต่อไป

รูปที่ 2-29 แผนผังแสดงขัน้ ตอนการบาบัดน้าเสียของระบบบาบัดน้าเสียรวมของโครงการ
ทีม่ า : บริษทั อาณา เชิงทะเล จากัด
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3) การกาจัดตะกอนส่วนเกิ นและกากไขมัน
ระบบบาบัดน้ าเสีย WWT-1 ของโครงการได้ออกแบบให้มถี งั ตกตะกอน ซึ่งสามารถเก็บตะกอน
ส่วนเกินได้นานประมาณ 3 เดือน ทัง้ นี้โครงการจะว่าจ้างบริษทั เอกชนมาสูบไปกาจัดต่อไป
สาหรับกากไขมันจากถังดักไขมัน โครงการจะจัดให้มเี จ้าหน้าทีต่ กั กากไขมันและเศษอาหารไปทิ้ง
เป็ น ประจ า ทัง้ นี้ โครงการจะจัด ให้มีพ นัก งานดูแลถังดัก ไขมัน โดยตัก ไขมัน ออกตามความจาเป็ น ทุ ก
สัป ดาห์ และจดบันทึกรายงานผลทุ กครัง้ โดยนากากไขมันใส่ในกระถางที่มกี ระดาษรองที่ก้นกระถาง
เพื่อให้ส่วนที่เป็ น น้ าซึมออกจากกากไขมัน และทิ้งไว้จนแห้งเป็ น ก้อนก่อนนาใส่ถุงด า เพื่อป้ องกัน การ
แพร่กระจายของเชื้อโรค และกลิน่ ซึ่งเกิดจากฝน สัตว์ และแมลง เป็ นต้น จากนัน้ นาไปทิ้งรวมกับขยะ
ทัวไปที
่
่ห้องพัก ขยะรวมของโครงการเพื่อน าไปกาจัด ต่อไป นอกจากนี้ จะล้างถังดักไขมัน ทุ ก 6 เดือ น
เพือ่ ให้การทางานของถังดักไขมันมีประสิทธิภาพ
4) วิ ธีการจัดการละอองน้า (Aerosol) และก๊าซมีเทน (CH4)
วิธกี ารจัดการละอองน้ าและก๊าซมีเทน ซึ่งเกิดขึน้ ในระหว่างขัน้ ตอนของระบบบาบัดน้ าเสียรวม
ของโครงการ และวิธกี ารควบคุมการกาจัดก๊าซดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้
(1) การกาจัดละอองน้ า (Aerosol) ที่เกิดจากการเติมอากาศในถังบาบัดน้ าเสีย (WWT-1) ของ
โครงการ มีปริมาณละอองน้ าเกิดขึน้ 0.083 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เลือกใช้วธิ กี ารกาจัดด้วยการกรองด้วย
ดิน โดยให้มรี ะยะเวลาในการสัมผัสดินอย่างน้ อย 60 วินาที โดยบ่อบาบัด ละอองน้ า (Aerosol) มีขนาด
10.00 ตารางเมตร
(2) การกาจัดก๊าซมีเทน (CH4) จากถังบาบัดน้ าเสีย และห้องพักขยะอินทรีย์ โครงการได้เลือก
การก าจัด ก๊ า ซมีเ ทน ใช้ ก ระบวนการบ าบั ด โดยอาศัย แบคที เรีย ที่ อ ยู่ ใ ต้ ด ิน เปลี่ย นก๊ า ซมีเ ทนเป็ น
คาร์บอนไดออกไซด์ โดยฝั ง่ ท่อระบายก๊ าซมีเทนปล่อยออกใต้บ่อ กาจัดมีเทน โดยมีปริมาณก๊ าซมีเทน
จากถังบาบัดน้ าเสีย 0.00028 ลูก บาศก์เมตร/วินาที และมีป ริม าณก๊ าซมีเทน จากห้องพักขยะอินทรีย์
0.056 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยก๊าซมีเทนจากถังบาบัดน้ าเสีย และห้องพักขยะอินทรีย์ ต้องการพืน้ ที่ใน
การบาบัดก๊าซมีเทนอย่างน้ อย 6.14 ตารางเมตร โครงการจัดให้มบี ่อบาบัดก๊าซมีเทนขนาด 7.00 ตาราง
เมตร
ตาแหน่ งบ่ อ ก าจัด ละอองน้ า (Aerosol) และก าจัด ก๊ าซมีเทน (CH4) แสดงดังรูป ที่ 2-27 แบบ
ขยายบ่อกาจัดละอองน้ า (Aerosol) และกาจัดก๊าซมีเทน (CH4) แสดงดังรูปที่ 2-31 รายการคานวณการ
กาจัดละอองน้ า (Aerosol) และกาจัดก๊าซมีเทน (CH4) แสดงในภาคผนวก ง-3
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รูปที่ 2-31 แบบขยายบ่อก้าจัดละอองน้�า (Aerosol) และก้าจัดก๊าซมีเทน (CH4)
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5) การนาน้าเสียที่ผา่ นการบาบัดกลับมาใช้ประโยชน์
น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วของโครงการมีป ริมาณ 82.03 ลูกบาศก์เมตร/วัน ค่า BODออก 20
มิล ลิก รัม /ลิต ร จะเข้ากัก เก็บ ไว้ใ นส่ ว นปล่ อ ยน้ าออก ( Effluent Tank) ปริม าตร 23.10 ลู ก บาศก์ เมตร
จากนัน้ จะสูบไปใช้รดน้ าต้นไม้ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการด้วยการรดน้ าแบบท่อซึมดิน โดยอัตราการซึมน้ าของ
ดินบริเวณพื้นที่สเี ขียวของโครงการประมาณ 29.53 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ าของดินที่ 5
มิลลิเมตร/ชัวโมง)
่
ดังนัน้ น้ าส่วนที่เหลือ ประมาณ 52.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ า
ตามแนวถนนภาระจายอม และไหลต่อไปตามแนวถนนลากูน (ถนนส่วนบุคคล) ก่อนออกสู่ท่อระบายน้ า
สาธารณะต่อไป
รายการคานวณการใช้น้ ารดน้ าต้นไม้
น้ าทีผ่ า่ นการบาบัดแล้ว

=

82.03 ลูกบาศก์เมตร/วัน

พืน้ ทีส่ เี ขียวบริเวณทีซ่ มึ ดิน

=

246.11 ตารางเมตร

อัตราการซึมน้ าของดิน (ทรายปนดินเหนียวอ่อน)

=
=

5
มิลลิเมตร/ชัวโมง
่
0.005 เมตร/ชัวโมง
่

ทีม่ า : *จาเริญ ยืนยงสวัสดิ ์ (2542) การดูดซึมน้าของดิน (http//natres.psu.ac.th/Department/PlantScience/ 510111web/lecture/chapter10/sld021.htm)

เวลาทีใ่ ช้สาหรับรดน้ าต้นไม้และซึมน้ า
อัตราการซึมน้ าของดินบริเวณพืน้ ทีส่ เี ขียว

=
=

24
ชัวโมง
่
246.11 x (0.005 x 24)

=

29.53 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนาน้ าทิง้ ทีผ่ า่ นการบาบัดแล้วนามารดน้ าต้นไม้ในโครงการได้ 5.91
ลูกบาศก์เมตร/วัน (20% ของฤดูแล้ง) ดังนัน้ น้ าส่วนทีเ่ หลือ ประมาณ 76.12 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะปล่อย
ลงสูท่ ่อระบายน้ าตามแนวถนนภาระจายอม และไหลต่อไปตามแนวถนนลากูน (ถนนส่วนบุคคล) ก่อนออก
สูท่ ่อระบายน้ าสาธารณะต่อไป ผังแสดงระบบรดน้ าต้นไม้ แสดงดังรูปที่ 2-32
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รูปที่ 2-32 ผังระบบรดน้�าต้นไม้
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2.8.3 การระบายน้าและการป้ องกันน้าท่วม
การระบายน้ าฝนของโครงการ จะแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ จากพืน้ ดินนอกอาคาร และจากชัน้ หลังคา
ของอาคาร โดยการระบายน้ าฝนบนพืน้ ดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหล
ซึมลงใต้ดนิ ตามบริเวณสนามหญ้าและพื้นที่สเี ขียว อีกรูปแบบคือการให้น้ าฝนไหลไปตามความลาดชัน
ของภูมปิ ระเทศ ซึ่งน้ าฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่ท่อระบายน้ าที่เตรียมไว้ สาหรับน้ าฝนจากหลังคาของอาคาร
ภายในโครงการจะรวบรวมน้ าฝนลงสู่ท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร มีความลาดเอียง
1:200 ที่มบี ่อพักน้ าเป็ นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโน้ มถ่วงของโลก (Gravity) น้ าฝน
จากส่วนนี้ทงั ้ หมดจะรวบรวมเข้าสูบ่ ่อหน่วงน้ าต่อไป
ทัง้ นี้ เนื่องจากการพัฒนาโครงการจากพืน้ ทีว่ ่างและวัชพืชขึน้ ปกคลุม เปลีย่ นเป็ นอาคาร ค.ส.ล.
สูง 7 ชัน้ จานวน 1 อาคาร พื้นที่สเี ขียว ถนน และที่จอดรถ ทาให้ค่าสัมประสิทธิการไหลนองเปลี
ย่ นไป
์
จากเดิม ซึ่งจากการคานวณโดยใช้ Rational Method โดย ก่อนพัฒนาโครงการจะมีอตั ราการระบายน้ า
0.0167 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และหลังพัฒนาโครงการมีอตั ราการระบายน้ า 0.047 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
คิด เป็ น ปริม าณน้ าส่ ว นเกิน 23.39 ลู ก บาศก์ เมตร โครงการได้ อ อกแบบบ่ อ หน่ ว งน้ า จ านวน 1 บ่ อ
มีปริมาตร 61.13 ลูกบาศก์เมตร โครงการได้คานวณขนาดเครือ่ งสูบน้ าเพือ่ ควบคุมการระบายน้ าไม่ให้เกิน
ค่าอัตราการระบายน้ าก่อนพัฒนาโครงการ ออกแบบเครื่องสูบน้ ามีอตั ราการสูบ 0.008 ลูกบาศก์เมตร/
วิน าที/ชุด จานวน 2 ชุด (ท างานสลับ กัน) โดยน้ าฝนจะระบายน้ า เข้าสู่บ่ อหน่ วงน้ า และสูบน้ าฝนผ่าน
บ่อดักขยะ ออกสู่ท่อระบายน้ าตามแนวถนนภาระจายอม และไหลต่อไปตามแนวถนนลากูน (ถนนส่วน
บุคคล) ก่อนออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะต่อไป รายการคานวณระบบป้ องกันน้ าท่วมแสดงในภาคผนวก
ง-4
ถนนลากูน เป็ นถนนส่วนบุ คคลซึ่งเป็ น กรรมสิทธิของบริ
ษัท เชิงทะเลพัฒ นา จากัด ได้ม ีการ
์
ก่อสร้างมาก่อนที่ บริษทั อาณา เชิงทะเล จากัด จะเข้ามาทาการซื้อที่ดนิ และการก่อสร้างนัน้ ได้มกี ารวาง
ท่อระบายน้ าเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ าสาธารณะไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ บริษทั เชิงทะเลพัฒนา จากัด
ยืนยันว่าโครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา สามารถระบายน้ าฝนและน้ าทิ้งทีผ่ ่านการบาบัดแล้ว ลงสูถ่ นน
ลากูน เพือ่ ระบายออกสูส่ าธารณะต่อไปได้ (หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ทด่ี นิ แสดงในภาคผนวก ข-2)
สาหรับการพัดพาตะกอนดินลงสู่บ่อหน่ วงน้ า โครงการจะมีการขุดลอกทันทีเมื่อมีปริมาณตะกอน
ดินสะสมในบ่อ ผังระบบระบายน้ าฝนของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2-33 ผังระบายน้ าออกสู่นอกโครงการ
แสดงดังรูปที่ 2-34 รูปตัดชลศาสตร์ ระบบระบายน้ าฝน แสดงดังรูปที่ 2-35 ไดอะแกรมระบบระบายน้ าฝน
แสดงดังรูปที่ 2-36 และแบบขยายบ่อหน่วงน้ าของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2-37
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รูปที่ 2-33 ผังระบบระบายน้�าฝน
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.8.4 การจัดการมูลฝอย
1) ปริ มาณมูลฝอย
การประเมินปริมาณมูลฝอยของโครงการ ได้ทาการประเมินจากผูเ้ ข้าพักอาศัยเต็มโครงการ โดย
อ้างอิงจากแนวทางการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม โครงการทีพ่ กั อาศัยบริการชุมชน
และสถานทีพ่ กั ตากอากาศของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (2560)
มูล ฝอยที่เกิด ขึ้น จากโครงการเป็ น มูล ฝอยชุ ม ชนทัว่ ไป ได้แ ก่ ถุ ง พลาสติก เศษอาหาร เศษ
กระดาษและเศษผ้า โดยปริมาณมูลฝอยทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ มีรายละเอียดดังนี้
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย

1

กิโลกรัม/คน/วัน

(สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, 2560)

อัตราการเกิดมูลฝอยจากพืน้ ทีพ่ าณิชยกรรม 0.052 กิโลกรัม/ตารางเมตร/วัน
(ธเรศ ศรีสถิต. วิศวกรรมการจัดการมูลฝอยชุมชน, 2553)

ดังนัน้ ปริมาณมูลฝอยที่คาดว่าน่ าจะเกิดในกรณีเลวร้ายที่สุด (มีผู้ใช้บริการและพนักงานเข้าใช้
พร้อมกันทัง้ วัน) เท่ากับ 231.75 กิ โลกรัม/วัน หรือ 0.232 ตัน/วัน รายละเอียดดังตารางที่ 2-11
ตารางที่ 2-11 ปริ มาณมูลฝอยของโครงการ
รายละเอียด

จานวน

ปริมาณมูลฝอย
(กก./วัน)

อัตราการเกิ ดมูลฝอย

ห้องพัก 95 ห้องพัก (97 ห้องนอน)
194 คน
1 กิโลกรัม/คน/วัน1)
พนักงาน
30 คน
1 กิโลกรัม/คน/วัน1)
พืน้ ทีพ่ าณิชยกรรม*
149 ตร.ม.
0.052 กิโลกรัม/ตารางเมตร/วัน2)
รวมปริมาณขยะทัง้ โครงการ

194
30
7.75
231.75

หมายเหตุ * หมายถึง ร้านอาหาร
ทีม่ า : 1) สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, 2560
2) ธเรศ ศรีสถิต. วิศวกรรมการจัดการมูลฝอยชุมชน, 2553

2) การจัดการมูลฝอย
โครงการจะจัดถังรองรับมูลฝอยไว้ในห้องพักทุกห้อง โดยภายในห้องพักแต่ละห้องจัดให้มถี งั ขยะ
ย่อ ยขนาด 10 ลิตร จ านวน 1 ถัง/ห้อ ง และพื้น ที่ส่ ว นกลางต่ างๆ เช่ น โถงต้อ นรับ ห้อ งอาหาร และ
สานักงาน เป็ นต้น จัดให้มถี งั ขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จานวน 4 ถัง แยกเป็ นมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยทัวไป
่
มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยรีไซเคิล สาหรับในห้องน้ ารวมจะจัดให้มถี งั ขยะขนาด 20 ลิตร จานวน 1 ถัง/
ห้อง ถังขยะทุ ก ใบจะมีถุงดารองอยู่ด้านใน ซึ่งแม่บ้านจะรวบรวมมูลฝอยจากส่วนต่างๆ นามาคัด แยก
ประเภทมูลฝอยเป็ นมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยทัวไป
่ มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยที่รไี ซเคิลได้อกี ครัง้ มูล
ฝอยจากส่วนต่างๆ ของโครงการจะรวบรวมมาพักไว้หอ้ งพักมูลฝอยรวม ซึง่ อยูบ่ ริเวณชัน้ ที่ 1 โดยห้องพัก
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ขยะดังกล่าว ประกอบด้วย ห้องพัก มูลฝอยอินทรีย์ ห้องพัก มูลฝอยทัวไป
่ ห้องพัก มูลฝอยอันตราย และ
ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล
การจัดการมูล ฝอยที่ส ามารถน ากลับ มาใช้ใหม่ จะเก็บไว้บริเวณห้องพัก มูล ฝอยรีไซเคิล โดย
โครงการจะรวบรวมใส่ถุ งด า ซึ่ง มูล ฝอยที่ส ามารถน ากลับ มารีไซเคิล หรือ ขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ
พลาสติกทีไ่ ม่เลอะคราบอาหาร และโลหะ เป็ นต้น พนักงานทาความสะอาดจะแยกและขายให้แก่รา้ นรับซื้อ
ของเก่า
สาหรับขยะอันตรายโครงการจะเก็บรวบรวมขยะอันตรายไว้ในห้องพักขยะอันตรายของโครงการ
ส่วนเดิม โครงการจัดให้มถี งั ขยะอันตราย โดยข้างถังจะระบุไว้ว่า “ขยะอันตราย” ภายในถังรองด้วยถุง สี
แดง โดยในขณะปฏิบตั งิ าน กาหนดให้พนักงานสวมถุงมือทุกครัง้ เพื่อป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดจากมูล
ฝอยดังกล่าว เมื่อมีปริมาณมากพอแล้ว จะส่งไปให้ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เพื่อนาไปกาจัด
ต่อไป และโครงการจะปฏิบตั ติ ามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กาหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑ์การ
นาส่งขยะอันตราย ณ ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2557 ปั จจุบนั เทศบาลนครภูเก็ตมีการ
จัดตัง้ “โครงการขนส่งของเสียออกจากเกาะภู เก็ต ” เพื่อส่งไปก าจัดอย่างถูกวิธ ี โดยโรงงานกาจัดกาก
อุตสาหกรรมทีข่ น้ึ ทะเบียน
มูลฝอยอินทรีย์ ได้แก่ มูลฝอยที่ยอ่ ยสลายได้ง่าย เช่ น เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้ เป็ นต้น
แม่บ้านจะรวบรวมมูลฝอยอินทรียจ์ ากถังมูลฝอยอินทรียบ์ ริเวณห้องครัวและห้องอาหาร และพื้นที่ส่วน
บริการอื่นๆ เป็ นต้น มายังห้องพักมูลฝอยอินทรีย์ โดยโครงการจะนาขยะอินทรียบ์ างส่วนไปทาเป็ นปุ๋ ย
หมักโดยใช้ถงั สาเร็จรูป และบางส่วนจะประสานให้เอกชนรับไปใช้ประโยชน์ในการเลีย้ งสัตว์ตอ่ ไป
ส่ว นมูล ฝอยทัว่ ไป โครงการจะรวบรวมใส่ถุ งด า พร้อ มมัด ปากถุ งให้แ น่ น และน าไปพัก ไว้ท่ี
ห้องพักมูลฝอยทัวไป
่ และจะขอความอนุ เคราะห์จากเทศบาลตาบลเชิงทะเล เข้ามาดาเนินการเก็บขนมูล
ฝอยไปกาจัดต่อไป
3) ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
ห้องพัก มูลฝอยรวมของโครงการอยู่บริเวณชัน้ ที่ 1 โดยห้องพัก มูลฝอยดังกล่าว ประกอบด้วย
ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์ ห้องพักมูลฝอยทัวไป
่ และห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล จะอยูบ่ ริเวณตาแหน่ งเดียวกัน
และห้องพักมูลฝอยอันตราย จะแยกออกมาอยูบ่ ริเวณใกล้กบั ที่จอดรถคันที่ 33 ผังแสดงตาแหน่ งห้องพัก
ขยะรวม แสดงดัง รูป ที่ 2-38 และจัด ให้ม ีท่ีส าหรับ จอดรถเก็บ ขนมูล ฝอยชัว่ คราวอยู่บ ริเวณถนนของ
โครงการ ทัง้ นี้โครงการออกแบบให้มปี ระตูไว้ปิดป้ องกันกลิน่ และเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี ดิ ชิด ทาให้สามารถลดการ
มองเห็นของผูอ้ ยูอ่ าศัยภายในโครงการ และลดทัศนอุจาดบริเวณห้องพัก มูลฝอยรวมได้ สามารถป้ องกัน
กลิน่ และการแพร่กระจายของเชือ้ โรคได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพแต่อย่างใด แบบขยาย
ห้องพักขยะรวมแสดงดังรูปที่ 2-39
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รูปที่ 2-38 ผังแสดงตําแหน่งห้องพักขยะรวม

รูปที่ 2-39 แบบขยายห้องพักขยะรวม
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ปริ มาณมูลฝอยอิ นทรีย/์ มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ คิ ดเป็ น 64.98% ของปริ มาณขยะ
มูลฝอยทัง้ หมด
ปริมาณมูลฝอยอินทรีย/์ มูลฝอยทีส่ ามารถย่อยสลายได้ =
=

0.6498 x 231.75
150.59 กิโลกรัม/วัน

ปริ มาณมูลฝอยรีไซเคิ ล คิ ดเป็ น 21% ของปริ มาณมูลฝอยทัง้ หมด
ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล

=

0.21 x 231.75

=

48.67

กิโลกรัม/วัน

ปริ มาณมูลฝอยทัวไป
่ คิ ดเป็ น 14% ของปริ มาณมูลฝอยทัง้ หมด
ปริมาณมูลฝอยทัวไป
่

=

0.14 x 231.75

=

32.44

กิโลกรัม/วัน

ปริ มาณมูลฝอยอันตราย คิ ดเป็ น 0.02% ของปริ มาณมูลฝอยทัง้ หมด
ปริมาณมูลฝอยอันตราย

=

0.0002 x 231.75

=

0.05

กิโลกรัม/วัน

ตารางที่ 2-12 อัตราส่วนของปริ มาณมูลฝอยที่เกิ ดขึ้นของโครงการในแต่ละประเภท

ประเภท
ของมูลฝอย

มูลฝอยอินทรีย์
มูลฝอยรีไซเคิล
มูลฝอยทั ่วไป
มูลฝอยอันตราย
รวม
ทีม่ า :

อัตราส่วนของ
มูลฝอย (%)
ของปริมาณ
มูลฝอยที่
เกิ ดขึน้
ทัง้ หมดในเขต
เทศบาลนคร
ภูเก็ต1)
64.98
21
14
0.02
100

ปริมาณ
มูลฝอย (กก./วัน)

ความหนาแน่ น2)
(กก./ลบ.ม.)

150.59
48.67
32.44
0.05
231.75

300
150
200
1503)
800

ความสามารถ
ในการรองรับ
ปริมาตร
ขยะของ
มูลฝอย
ห้องพักขยะ
(ลบ.ม./วัน)
รวม
(ลบ.ม.)
0.502
0.324
0.162
0.0003
0.9883

5.76
4.56
4.56
5.00
-

1)

กลุ่มงานสิง่ แวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต, 2560
การออกแบบระบบท่ออาคารและสิง่ แวดล้อมอาคาร เล่ม 2, เกรียงศักดิ ์ อุดมสินโรจน์, 2539
3) เทียบเคียงความหนาแน่ นกับขยะมูลฝอยรีไซเคิล
2)
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รองรับ
ได้นาน
(วัน)

11
14
28
16,667
-

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ห้ องพักมู ลฝอยอิ นทรี ย์ มีขนาดพื้น ที่ 5.76 ตารางเมตร สามารถรองรับ มูลฝอยได้ประมาณ
5.76 ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองมูลฝอยที่ 1.00 เมตร)
ห้ องพักมูลฝอยรี ไซเคิ ล มีขนาดพื้นที่ 4.56 ตารางเมตร สามารถรองรับมูลฝอยได้ประมาณ
4.56 ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองมูลฝอยที่ 1.00 เมตร)
ห้องพักมูลฝอยทัวไป
่ มีขนาดพืน้ ที่ 4.56 ตารางเมตร สามารถรองรับมูลฝอยได้ประมาณ 4.56
ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองมูลฝอยที่ 1.00 เมตร)
ห้องพักมูลฝอยอันตราย มีขนาดพื้นที่ 5.00 ตารางเมตร สามารถรองรับมูลฝอยได้ประมาณ
5.00 ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองมูลฝอยที่ 1.00 เมตร)
ดังนัน้ ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ จึงสามารถรองรับมูลฝอยได้ประมาณ 19.88 ลูกบาศก์
เมตร
4) ความสามารถในการรองรับขยะของโครงการและการจัดการน้าชะขยะ
ความสามารถในการรองรับขยะอินทรีย์
ความสามารถในการรองรับขยะของห้องพักขยะอินทรียข์ องโครงการ
=

5.76

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณขยะอินทรีย์

=

0.502 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ห้องพักขยะอินทรียส์ ามารถรองรับขยะอินทรียไ์ ด้

=

5.76 / 0.502

=

11.47 วัน

ความสามารถในการรองรับขยะรีไซเคิล
ความสามารถในการรองรับขยะของห้องพักขยะรีไซเคิลของโครงการ
=

4.56

ปริมาณขยะรีไซเคิล

=

0.324 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ห้องพักขยะทัวไปสามารถรองรั
่
บขยะรีไซเคิลได้

=

4.56 / 0.324

=

14.07 วัน
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ความสามารถในการรองรับขยะทัวไป
่
ความสามารถในการรองรับขยะของห้องพักขยะทัวไปของโครงการ
่
=

4.56

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณขยะทัวไป
่

=

0.162 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ห้องพักขยะทัวไปสามารถรองรั
่
บขยะทัวไปได้
่

=

4.56 / 0.162

=

28.15 วัน

ความสามารถในการรองรับขยะอันตราย
ความสามารถในการรองรับขยะของห้องพักขยะอันตรายของโครงการ
=

5.00

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณขยะอันตราย

=

0.0003 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ห้องพักขยะอันตรายสามารถรองรับขยะอันตรายได้

=

5.00 / 0.0003

=

16,667 วัน

ดังนัน้ ห้องพักขยะของโครงการสามารถรองรับขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทัวไป
่ และขยะ
อันตราย ได้ประมาณ 11 วัน 14 วัน 28 วัน และ 16,667 วัน ตามลาดับ
ทัง้ นี้จากการสอบถามไปยังเทศบาลตาบลเชิงทะเล พบว่า เทศบาลตาบลเชิงทะเลจะดาเนินการ
เก็บขนขยะภายในพืน้ ทีท่ ด่ี แู ลทุกวัน เริม่ ต้นตัง้ แต่เวลา 22.00 น. เป็ นต้นไป ดังนัน้ การออกแบบทีพ่ กั ขยะ
มูลฝอยในระยะก่อสร้าง จึงมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบล
เชิงทะเล
สาหรับน้ าชะขยะทีอ่ าจเกิดขึน้ จากทีห่ อ้ งพักขยะรวมจะถูกรวบรวมเข้าสู่ ระบบบาบัดน้ าเสียต่อไป
นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มพี นักงานคอยดูแลบริเวณทีห่ อ้ งพักขยะรวมไม่ให้มขี ยะมูลฝอยปลิวหรือตก
หล่นอยู่ภายนอก และล้างทาความสะอาดห้องพักขยะรวมเป็ น ประจา โดยน้ าเสียจากการล้างทาความ
สะอาดก็จะถูกรวบรวมสูร่ ะบบบาบัดน้ าเสียเช่นกัน
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2.8.5 พลังงานและไฟฟ้ า
โครงการจะขอรับบริการด้านไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าส่วนภู มภิ าคอาเภอถลาง (หนังสือยืนยันการ
ให้บริการไฟฟ้ า แสดงในภาคผนวก ค) ด้วยระบบไฟฟ้ าแรงสูง ทัง้ นี้รายละเอียดการติดตัง้ ระบบไฟฟ้ าที่
สาคัญภายในโครงการ มีดงั นี้
1) ระบบไฟฟ้ าปกติ
โครงการจะติดตัง้ หม้อแปลงไฟฟ้ าชนิด น้ ามัน (Oil Type Transformers) จานวน 1 ชุด ขนาด
630 kVA เพื่อลดแรงดันต่ าเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้ าหลัก (Main Distribution Board : MDB) โดยโครงการจะ
รับกระแสไฟฟ้ าผ่านหม้อแปลง ก่อนแปลงไฟฟ้ าแรงสูง ขนาด 33 kV เป็ น 400/230 V เพือ่ จ่ายไฟฟ้ าไปยัง
ส่วนต่างๆ ของอาคาร สาหรับตาแหน่ งของหม้อแปลงไฟฟ้ าจะติดตัง้ อยูภ่ ายนอกอาคาร บริเวณทางด้าน
ทิศเหนือของโครงการ มีลกั ษณะเป็ นแบบยกเสา โดยตัง้ อยู่ห่างจากแนวอาคารของโครงการใกล้ท่ีสุด
(ผนังทึบ) ประมาณ 0.95 เมตร และอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดนิ 0.70 เมตร ผังแสดงตาแหน่ งหม้อแปลง
ไฟฟ้ าดังรูปที่ 2-40
การติดตัง้ หม้อแปลงไฟฟ้ าของโครงการเป็ นไปตามมาตรฐานการติดตัง้ ทางไฟฟ้ าสาหรับประเทศ
ไทย พ.ศ. 2556 ได้แก่ บริเวณหม้อแปลงต้องห่างจากโครงสร้างอื่นไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร (วัดจากสาย
หุ้มฉนวนแรงสูงไม่เต็มพิก ัด สาหรับ ผนังด้านเปิ ด ของอาคาร) และโครงการได้เลือกใช้ข นาดอุ ป กรณ์
ป้ อ งกัน หม้อ แปลงต้านแรงสูง โดยระบบไฟฟ้ าต้านแรงสูงเป็ น ระบบ 33 kV ทัง้ นี้ โครงการจะจัด ให้ม ี
เจ้าหน้ าที่ผู้เชีย่ วชาญคอยดูแลและบารุงรักษาสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้ าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา เช่น ตรวจสอบปริมาณน้ ามันทีใ่ ช้ระบายความร้อนของหม้อแปลงไฟฟ้ า และตรวจสอบลักษณะ
ทางกายภาพต่างๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้ า ฉนวน และข้อต่อต่า งๆ เป็ นต้น อีกทัง้ บริเวณทีต่ ดิ ตัง้ หม้อแปลง
ไฟฟ้ าต้องอยูใ่ นสถานทีซ่ ง่ึ บุคคลทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องเข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อทาการตรวจและบารุงรักษา
ให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ และต้องจัดให้ระบายอากาศอย่างเพียงพอกับการใช้งาน ซึง่ บริเวณดังกล่าว ต้อง
มีแผ่นป้ ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้ าแรงสูงติดตัง้ ไว้ในบริเวณทีเ่ ห็นได้ชดั เจน
2) ระบบไฟฟ้ าสารอง
ในกรณีทก่ี ารจ่ายไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคอาเภอถลาง ขัดข้องหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
โครงการได้จดั ให้มเี ครื่องกาเนิดไฟฟ้ าสารอง ขนาด 35 kVA จานวน 1 ชุด จะติดตัง้ อยู่ภายนอกอาคาร
ใกล้กบั ตาแหน่ งวางหม้อแปลงไฟฟ้ า เพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผใู้ ช้บริการ โดยจ่าย
ไฟฟ้ าให้ระบบทีม่ คี วามสาคัญ เช่น ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบแสงสว่างทางเดิน ระบบลิฟต์
ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟส่องสว่างฉุ กเฉิน เป็ นต้น ได้อย่างเพียงพอ
3) ระบบความปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้ า
โครงการได้ตดิ ตัง้ Circuit Breaker : CB ต้านแรงดันต่ า ซึ่งทาหน้ าที่ตดั กระแสไฟฟ้ าที่มคี ่าสูง
จากการลัดวงจรได้ ในเวลาทีเ่ หมาะสมและทันเวลาก่อนทีจ่ ะเกิดความเสียหาย ส่วนห้องระบบไฟฟ้ า จะปิ ด
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กัน้ ทีม่ นคงและมิ
ั่
ดชิด และไม่อนุ ญาตให้ผทู้ ่ไี ม่เกีย่ วข้องเข้าไปในห้องระบบไฟฟ้ า ของโครงการและมีทว่ี า่ ง
พอเพียงเพือ่ การตรวจสอบ ซ่อมแซมหรือบารุงรักษาในส่วนทีเ่ ป็ นไฟฟ้ าแรงต่า
4) การประมาณการณ์ค่าไฟฟ้ า
โครงการได้ทาการประเมินค่าไฟฟ้ าทีเ่ กิดจากลักษณะการใช้ไฟฟ้ า ซึง่ มีปริมาณค่าไฟฟ้ าทีใ่ ช้รวม
ทัง้ สิน้ ประมาณ 465,086.67 บาท/เดือน
ไดอะแกรมระบบไฟฟ้ า แสดงดังรูปที่ 2-41 รายการคานวณระบบโหลดไฟฟ้ า รายการคานวณค่า
ไฟฟ้ าของโครงการ และการประเมินปริมาณค่าไฟฟ้ า แสดงในภาคผนวก ง-5
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รูปที่ 2-40 ผังตําแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้ า

2-89

รูปที่ 2-41 ไดอะแกรมระบบไฟฟ้ า

2-90
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5) การอนุรกั ษ์พลังงาน
สาหรับการออกแบบอาคารเพื่อการอนุ รกั ษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวงกาหนดประเภท หรือ
ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิ ธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกั ษ์
พลังงาน พ.ศ. 2552 หมวด 1 ประเภทและขนาดของอาคาร
ข้อ 2 การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารดังต่อไปนี้ หากมีขนาดพืน้ ทีร่ วมกันทุกชัน้ ในหลังเดียวกัน
ตัง้ แต่ 2,000 ตารางเมตรขึน้ ไป ต้องมีการออกแบบเพือ่ การอนุ รกั ษ์พลังงานตามกฎกระทรวงนี้
(7) อาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ประกอบด้วย
อาคารห้องพักมีความสูง 7 ชัน้ มีขนาดพืน้ ที่ใช้สอยเท่ากับ 5,283.20 ตารางเมตร จากข้อมูลข้างต้น พบว่า
ประเภทและขนาดอาคารของโครงการ เข้าข่ายอาคารที่ต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุ รกั ษ์พลังงานตาม
กฎกระทรวงกาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการออกแบบ
อาคารเพือ่ การอนุ รกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-13
ตารางที่ 2-13 การดาเนิ นโครงการกับกฎกระทรวงกาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ความสอดคล้อง
หมวด 2 มาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคาร
ส่วนที่ 1 ระบบกรอบอาคาร
ข้อที่ 3 ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของอาคาร
(1) ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้าน
นอกของอาคารในส่วนที่มกี ารปรับอากาศใน
แต่ ล ะประเภทของอาคารต้ อ งมีค่ า ไม่ เกิ น
ดังต่อไปนี้
(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุ ด
โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ประกอบด้วย อาคาร
ค่า การถ่ า ยเทความร้อ นรวมของผนั ง ด้า น ห้องพัก มีความสูง 7 ชัน้ จานวน 1 อาคาร โดยมีค่าการถ่ายเทความ
นอกของอาคาร ต้ อ งมีค่า ไม่ เกิน 30 วัต ต์ / ร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคาร เท่ากับ 15.19 วัตต์/ตารางเมตร
ตารางเมตร
ดังนัน้ โครงการได้มกี ารออกแบบค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของ
ผนังด้านนอกของอาคาร ไม่เกิน 30 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งสอดคล้อ ง
ตามที่กฎกระทรวงกาหนด (รายการคานวณค่าการถ่ายเทความร้อ น
รวมของผนังด้านนอกของอาคาร แสดงในภาคผนวก ง-6)
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ตารางที่ 2-13 การดาเนิ นโครงการกับกฎกระทรวงกาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 (ต่อ)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ความสอดคล้อง
(2) ค่ า การถ่ า ยเทความร้อ นรวมของหลังคา
อาคารในส่ ว นที่ ม ี ก ารปรับ อากาศในแต่ ล ะ
ประเภทของอาคารต้องมีคา่ ไม่เกินดังต่อไปนี้
(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด ค่า
โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ประกอบด้วย อาคาร
การถ่ า ยเทความร้อ นรวมของหลัง คาอาคาร ห้องพัก มีความสูง 7 ชัน้ จานวน 1 อาคาร โดยมีคา่ การถ่ายเทความ
ต้องมีคา่ ไม่เกิน 10 วัตต์/ตารางเมตร
ร้อนรวมของหลังคาของอาคาร เท่ากับ 2.50 วัตต์/ตารางเมตร
ดังนัน้ โครงการได้ม ีการออกแบบค่าการถ่ายเทความร้อ นรวม
ของหลังคาอาคาร ไม่เกิน 10 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งสอดคล้องตามที่
กฎกระทรวงกาหนด (รายการคานวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวม
ของหลังคาอาคาร แสดงในภาคผนวก ง-6)
(3) อาคารที่ม ีก ารใช้งานพื้น ที่ห ลายลัก ษณะ
โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม โครงการไม่ม ีก ารใช้
พื้น ที่ แ ต่ ล ะส่ ว นต้ อ งใช้ ข้อ ก าหนดของระบบ พืน้ ทีภ่ ายในอาคารเป็ นลักษณะอื่น
กรอบอาคารตามลักษณะการใช้งานของพื้นที่
แต่ละส่วนนัน้
ส่วนที่ 2 ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง
ข้อ 4 การใช้ไฟฟ้ าส่องสว่างภายในอาคาร โดยไม่รวมพืน้ ที่จอดรถ
(1) การใช้ ไ ฟฟ้ าส าหรับ ใช้ ส่ อ งสว่า งภายใน
โครงการออกแบบการใช้ไฟฟ้ าสาหรับใช้ส่องสว่างภายในอาคาร
อาคาร ต้องให้ได้ระดับความส่องสว่างสาหรับ ทุ กอาคาร ให้ม ีค่าระดับ ความส่อ งสว่างสาหรับ งานแต่ละประเภท
งานแต่ ละประเภทอย่างเพียงพอ และเป็ น ไป อย่างเพียงพอ และเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม อาคาร
ตามกฎหมายว่า ด้ว ยการควบคุม อาคารหรือ หรือกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนัน้ กาหนด โดยได้ออกแบบค่าความ
กฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนัน้ กาหนด
เข้มของแสงสว่าง ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ดังนี้
 ทีจ่ อดรถ
100
ลักซ์
 ช่องทางเดินภายในอาคาร
100
ลักซ์
 ห้องพักในอาคาร
100
ลักซ์
 ห้องน้ าของสานักงานหรืออาคาร
100
ลักซ์
 ช่องทางเดินภายในสานักงาน
200
ลักซ์
 ห้องเก็บของ
200
ลักซ์
 บริเวณทีท่ างานในสานักงาน
500
ลักซ์
 ห้องเครื่องไฟฟ้ า และห้องเครื่องอื่นๆ
100
ลักซ์
(2) อุป กรณ์ ไฟฟ้ าส าหรับ ใช้ส่อ งสว่างภายใน
โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ประกอบด้วย อาคาร
อาคารต้องใช้กาลังไฟฟ้ าในแต่ละประเภทของ ห้ อ งพัก มี ค วามสู ง 7 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร โครงการได้ ม ีก าร
อาคารมีคา่ ไม่เกินดังต่อไปนี้
ออกแบบค่ากาลังไฟฟ้ าส่องสว่าง ไม่เกินสูงสุด 12 วัตต์/ตารางเมตร
(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุ ด ของพืน้ ทีใ่ ช้งาน
ค่ากาลังไฟฟ้ าส่องสว่างสูงสุด ไม่เกิน 12 วัตต์/
ตารางเมตรของพืน้ ทีใ่ ช้งาน
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ตารางที่ 2-13 การดาเนิ นโครงการกับกฎกระทรวงกาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 (ต่อ)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
(3) อาคารที่ม ีก ารใช้งานพื้น ที่ห ลายลัก ษณะ
พืน้ ที่แต่ละส่วนต้องใช้ค่าในตารางลักษณะการ
ใช้พน้ื ทีข่ องพืน้ ทีส่ ว่ นนัน้
ส่วนที่ 3 ระบบปรับอากาศ
ข้อ 5 ระบบปรับอากาศ ประเภทและขนาด
ต่างๆ ของระบบปรับอากาศที่ติดตัง้ ภายใน
อาคาร ต้ อ งมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะขัน้
ต่า ค่ าประสิ ท ธิ ภาพการให้ ความเย็น และ
ค่าพลังไฟฟ้ าต่ อตันความเย็นเป็ นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด

ความสอดคล้อง
โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม โครงการไม่ม ีก ารใช้
พืน้ ทีภ่ ายในอาคารเป็ นลักษณะอื่น

โครงการมีก ารติดตัง้ ระบบปรับอากาศแบบ Air Cooled System
ตามความเหมาะสมกับขนาดของภาระการทาความเย็น โดยโครงการ
จะใช้ เครื่อ งปรับ อากาศที่ม ีข นาดความเย็น รวมทัง้ หมดประมาณ
133.38 ตัน (รายการคานวณระบบปรับอากาศ แสดงในภาคผนวก ง7) โดยระบบปรับอากาศทีเ่ ลือกใช้มคี า่ สัมประสิทธิ ์สมรรถนะขัน้ ต่า ค่า
ประสิท ธิภ าพการให้ค วามเย็น และค่ าพลัง ไฟฟ้ า ต่ อ ตัน ความเย็น
เป็ นไปตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนด ดังนี้
 เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
- ค่าสัมประสิทธิ ์สมรรถนะ > 3.22 วัตต์ต่อวัตต์
- อัตราส่วนประสิท ธิภ าพพลังงาน > 11 บีทียูต่อ ชั ่วโมงต่อ
วัตต์
 เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
- กรณี 1 : ขนาดความสามารถในการท าความเย็นที่ภ าระ
พิกดั ของเครื่องท าน้ าเย็น < 300 ตันความเย็น ค่าพลังไฟฟ้ าต่อตัน
ความเย็นต้องไม่เกิน 1.33 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น
- กรณี 2 : ขนาดความสามารถในการท าความเย็นที่ภ าระ
พิกดั ของเครื่องท าน้ าเย็น ค่าพลังไฟฟ้ าต่อตันความเย็น > 300 ตัน
ความเย็น ค่าพลังไฟฟ้ าต่อตันความเย็นต้องไม่เกิน 1.31 กิโลวัตต์ต่อ
ตันความเย็น

ส่วนที่ 4 อุปกรณ์ผลิ ตน้าร้อน
ข้ อ 6 อุป กรณ์ ผ ลิ ต น้ าร้อ นที่ ติ ด ตัง้ ภายใน เนื่องจากโครงการไม่มรี ะบบผลิตน้ าร้อนภายในโครงการ โดยระบบ
อาคาร ต้องมีค่าประสิ ทธิ ภาพขัน้ ตา่ และค่า น้ าร้อนของโครงการเป็ นชนิดผ่านน้ าแบบใช้ไฟฟ้ า ดัง นัน้ จึงไม่เข้า
ข่ายตามทีก่ ฎกระทรวงกาหนด
สัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะขัน้ ตา่ ดังต่อไปนี้
(1) หม้อไอน้ าและหม้อต้มน้ าร้อน
(2) เครื่องทาน้ าร้อนชนิดฮีตปั ม๊ แบบใช้อากาศ
เป็ นแหล่ ง พลัง งาน (Air-Source Heat Pump
Water Heater)
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2.8.6 การระบายอากาศ
1) ระบบปรับอากาศ
โค รงการมี ก ารติ ด ตั ้ง เค รื่ อ งปรั บ อากาศแบ บ แยกส่ ว น (Air Cooled Split Type) ตาม
ความเหมาะสมกับขนาดของภาระการทาความเย็น ทัง้ นี้จานวนเครื่องปรับอากาศที่ตดิ ตัง้ ขึน้ กับขนาด
พื้นที่ของห้องนัน้ ๆ โดยโครงการจะใช้เครื่องปรับ อากาศที่มขี นาดความเย็น รวมประมาณ 133.38 ตัน
(รายการคานวณระบบปรับอากาศ แสดงในภาคผนวก ง-7) โดยติดตัง้ ตามห้องต่างๆ ภายในโรงแรม เช่น
ห้องพัก ส่วนต้อนรับ ห้องสานักงาน ห้องอาหาร เป็ นต้น
2) การระบายอากาศ
โครงการจัดให้มกี ารระบายอากาศภายในตัวอาคารโดยวิธธี รรมชาติและวิธกี ล (รายการคานวณ
ระบบระบายอากาศ แสดงในภาคผนวก ง-7) ดังนี้
 การระบายอากาศโดยธรรมชาติ ซึง่ จะใช้เฉพาะกับห้องทีม่ ผี นังด้านนอกอาคารอย่าง
น้อยหนึ่งด้านโดยจัดให้มชี อ่ งเปิ ดสูภ่ ายนอกอาคารได้ เช่น ประตู และหน้าต่าง เป็ นต้น โดยโครงการได้จดั
ให้มกี ารระบายอากาศโดยวิธธี รรมชาติของบริเวณต่างๆ ภายในอาคาร คือ
 บริเวณทางเดินในแต่ละชัน้ ของอาคารจะมีช่องเปิ ดโล่งทีบ่ นั ไดเพื่ออากาศสามารถ
ระบายได้
 บริเวณห้องพักจะมีชอ่ งหน้าต่างทีส่ ามารถระบายอากาศกรณีทอ่ี ุณหภูมภิ ายนอกต่า
ทาให้เกิดการระบายอากาศทีด่ เี ข้าสู่หอ้ งพักภายในอาคารได้ โดยจะมีการใช้ควบคู่
ไปกับระบบระบายอากาศโดยวิธกี ลคือการติดตัง้ ระบบปรับอากาศกรณีทม่ี อี ุณหภูม ิ
ภายนอกสูงเพือ่ ใช้ปรับอุณหภูมภิ ายในให้มอี ากาศทีอ่ ยูใ่ นระดับทีส่ บายยิง่ ขึน้
 การระบายอากาศโดยวิ ธีกล โดยจัดให้มอี ุปกรณ์ ขบั เคลื่อนอากาศเพื่อให้เกิดการนา
อากาศภายนอกเข้ามาในการระบายอากาศ โดยติดตัง้ พัดลมดูดอากาศในอาคารบริเวณห้องต่างๆ เพื่อ
ระบายอากาศออกภายนอกโดยตรง ได้แก่ ห้องน้ าภายในห้องพัก ห้องน้ ารวม เป็ นต้น
 การระบายอากาศในกรณี ที่ มี ร ะบบการปรับ ภาวะอากาศ ได้ม ีก ารน าอากาศ
ภายนอกเข้ามาในพืน้ ทีป่ รับภาวะอากาศ หรือดูดอากาศจากภายในพืน้ ทีป่ รับภาวะอากาศออกไปสาหรับ
ห้องพักทุกห้อง โถงต้อนรับ ห้องอาหาร และสานักงาน เป็ นต้น
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สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระบบระบายอากาศของโครงการเป็ นไปตามหมวด 3 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดังนี้
ข้อ 12 ระบบการระบายอากาศในอาคารจะจัดให้มกี ารระบายอากาศโดยวิธธี รรมชาติหรือโดยวิธ ี
กลก็ได้
ข้อ 13 ในกรณีทจ่ี ดั ให้มกี ารระบายอากาศโดยวิธธี รรมชาติ ห้องในอาคารทุกชนิดทุกประเภทต้อง
มีประตู หน้าต่าง หรือช่องระบายอากาศด้านติดกับอากาศภายนอกเป็ นพืน้ ทีร่ วมกันไม่น้ อยกว่าร้อยละสิบ
ของพื้นทีข่ องห้องนัน้ ทัง้ นี้ ไม่นับรวมพืน้ ทีข่ องประตู หน้าต่าง และช่องระบายอากาศที่ตดิ ต่อกับห้องอื่น
หรือช่องทางเดินภายในอาคาร
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับแก่อาคารหรือสถานทีท่ ใ่ี ช้เก็บของหรือสินค้า
ข้ อ 14 ในกรณี ท่ีไม่อ าจจัด ให้มีก ารระบายอากาศโดยวิธ ีธรรมชาติตามข้อ 13 ได้ ให้จดั ให้ม ี
การระบายอากาศโดยวิธกี ล ซึง่ ใช้กลอุปกรณ์ขบั เคลือ่ นอากาศ กลอุปกรณ์ตอ้ งทางานตลอดเวลาระหว่างที่
ใช้สอยพืน้ ทีน่ นั ้ และการระบายอากาศต้องมีการนาอากาศภายนอกเข้ามาในพืน้ ทีร่ วมกันไม่น้อยกว่าอัตรา
ทีก่ าหนดไว้
ส าหรับ ห้อ งครัว ของสถานที่ท่ีจาหน่ ายอาหารและเครื่อ งดื่ม ถ้ าได้จ ดั ให้ม ีก ารระบายอากาศ
ครอบคลุมแหล่งที่เกิดของกลิน่ ควัน หรือก๊าซ ที่ต้องการระบายในขนาดที่เหมาะสมแล้วจะมีอตั ราการ
ระบายอากาศในส่วนอื่นของห้องครัวนัน้ น้ อยกว่าทีก่ าหนดไว้ในตารางตามวรรคหนึ่งก็ได้ แต่ตอ้ งไม่น้อย
กว่า 12 เท่าของปริมาณของห้องใน 1 ชัวโมง
่
สถานที่อ่นื ที่มไิ ด้ระบุ ไว้ในตารางตามวรรคหนึ่ ง ให้ใช้อตั ราการระบายอากาศของสถานที่ท่ีม ี
ลักษณะใกล้เคียงกับอัตราทีก่ าหนดไว้ในตารางดังกล่าว
ข้ อ 15 ในกรณี ท่ีจ ดั ให้ มีก ารระบายอากาศด้ว ยระบบการปรับ อากาศ ต้อ งมีก ารน าอากาศ
ภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปรับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับภาวะอากาศออกไปไม่น้อย
กว่าอัตราทีก่ าหนดไว้
สถานที่อ่นื ที่มไิ ด้ระบุ ไว้ในตารางตามวรรคหนึ่ ง ให้ใช้อตั ราการระบายอากาศของสถานที่ท่ีม ี
ลักษณะใกล้เคียงกับอัตราทีก่ าหนดไว้ในตารางดังกล่าว
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2.8.7 ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการสื่อสาร
1) โครงการได้จดั ให้มเี จ้าหน้ าที่รกั ษาความปลอดภัย โดยตรวจตราความปลอดภัยและความ
เรียบร้อยในโครงการ เพื่อให้ผู้พกั อาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
การท างานจะ
แบ่งเป็ น 2 ผลัด โดยผลัด ที่ 1 เริม่ ปฏิบตั ิงานตัง้ แต่เวลา 07.00-19.00 น. และผลัดที่ 2 เริม่ ปฏิบ ัตงิ าน
ตัง้ แต่เวลา 19.00-07.00 น. โดยเจ้าหน้ าที่จะสอดส่องดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบๆ อาคาร บริเวณที่
จอดรถยนต์ และทางเข้า-ออกของโครงการ
2) โครงการจะติด ตัง้ ระบบโทรทัศ น์ ว งจรปิ ด (Closed Circuit Television System : CCTV)
เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยให้แก่ผพู้ กั อาศัยภายในโครงการ ซึง่ โครงการได้ตดิ ตัง้ ภายในอาคารทุกชัน้ จานวน
59 จุด มีรายละเอียดการติดตัง้ ดังนี้
-

ชัน้ ที่ 1 ติดตัง้ จานวน 12 จุด ได้แก่ บริเวณทีจ่ อดรถ โถงทางเดิน โถงต้อนรับ ห้องฝ่ าย
อาคาร และบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ

-

ชัน้ ที่ 2 ติดตัง้ จานวน 9 จุด ได้แก่ บริเวณทีโ่ ถงบันได โถงลิฟต์ โถงทางเดิน สานักงาน
และห้องอาหารพนักงาน

-

ชัน้ ที่ 3-6 ติดตัง้ ชัน้ ละ จานวน 6 จุด รวม 24 จุด ได้แก่ บริเวณที่โถงบันได โถงลิฟ ต์
และโถงทางเดิน

-

ชัน้ ที่ 7 ติดตัง้ ชัน้ ละ จานวน 14 จุด ได้แก่ บริเวณที่โถงบันได โถงลิฟต์ โถงทางเดิน
โถงนังเล่
่ น บริเวณสระว่ายน้ า และห้องอาหาร

การติดตัง้ ระบบโทรทัศน์ วงจรปิ ด ภายนอกอาคาร จานวน 6 จุด บริเวณทางเข้าออก ที่จอดรถ
และรอบอาคาร รวมทัง้ หมดจานวน 65 จุด ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการสนับสนุ นนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ที่ขอให้
สถานประกอบการมีส่วนช่วยสอดส่องดูแลกรณีเกิด เหตุการณ์ ต่างๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่
2-42 ไดอะแกรมระบบกล้องวงจรปิ ดแสดงดัง รูป ที่ 2-43 และแบบแปลนแสดงตาแหน่ งกล้องวงจรปิ ด
แสดงดังภาคผนวก ก-5
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2.8.8 การจัดการสระว่ายน้า และร้านอาหาร
1) การจัดการสระว่ายน้า
โครงการจัดให้มสี ระว่ายน้ าส่วนกลาง จานวน 1 สระ ความลึกสูงสุดประมาณ 1.20 เมตร พื้นที่
42 ตารางเมตร และมีสระว่ายน้ าเด็กจานวน 1 สระ อยูบ่ ริเวณชัน้ ที่ 7 ผังแสดงตาแหน่ งสระว่ายน้ า แสดง
ดังรูปที่ 2-44 โดยสระว่ายน้ าภายในโครงการจะให้บริการผูพ้ กั อาศัยในพืน้ ทีโ่ ครงการเท่านัน้ และจัดให้ม ี
เจ้าหน้ าที่คอยช่วยชีวติ คนตกน้ า (Life Guard) จานวน 1 คน/สระ โดยโครงการจะออกแบบ ดูแล และ
ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ าของโครงการ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการ
ควบคุ ม การประกอบกิ จ การสระว่ า ยน้ าหรือ กิ จ การอื่ น ๆ ในท านองเดีย วกั น ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 ซึ่งจะ ทาให้สระว่ายน้ า ในโครงการได้มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) สถานทีต่ งั ้
1.1
สถานที่ต งั ้ ควรห่ างจากแหล่ ง ซึ่ง อาจท าให้เกิด การปนเปื้ อนน้ าในสระว่ ายน้ า เช่ น
สถานทีเ่ ลีย้ งสัตว์ สถานทีท่ ง้ิ หรือรวบรวมมูลฝอย เป็ นต้น
1.2
ควรมีรวั ้ หรือกาแพงเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และเพื่อป้ องกัน
ไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รบั อนุ ญาตไปใช้สระว่ายน้ า ในช่วงทีไ่ ม่เปิ ดให้บริการ รวมทัง้ ป้ องกันสัตว์เข้า
มาในบริเวณสระว่ายน้ า
1.3
สถานทีต่ งั ้ และบริเวณของสระว่ายน้ า รวมทัง้ ระบบสาธารณู ปโภคต้องอยูใ่ นทีน่ ้ าท่วมไม่
ถึงพืน้ ดินแข็งแรงไม่ทรุดง่าย อยูใ่ นบริเวณทีม่ ไี ฟฟ้ าและน้ าประปาเพียงพอ มีทางเข้าออกสะดวก
(2) สระว่ายน้ าและอาคารประกอบ
2.1 โครงสร้างสระว่ายน้ า ควรสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุท่มี คี วามมันคง
่ แข็งแรง
น้ าซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยูใ่ นสภาพดี และทาความสะอาดง่าย
2.2 ต้องมีรางระบายน้ าล้นมีฝาปิ ดรอบสระว่ายน้ า มีความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็ นสนิม
แข็งแรง ทาความสะอาดง่าย อยูใ่ นสภาพดี และไม่มนี ้ าล้นออกจากราง
2.3 ต้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือสาหรับใช้ทาความสะอาดสระว่ายน้ า ได้แก่ เครือ่ งดูดตะกอน แปรง
ขัดสระชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทัง้ ตะแกรงช้อนวัสดุแขวนลอย
2.4 ต้องมีทว่ี า่ งสาหรับใช้เป็ นทางเดินรอบสระว่ายน้ า มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ล่นื
ไม่มนี ้ าขัง ทาความสะอาดง่าย
2.5 กรณี ท่ีส ระว่ายน้ าใดมีก ารใช้ระบบการไหลเวียนน้ าเป็ น แบบระบบสกิม เมอร์ ควรต้อ งมี
ข้อกาหนดเกีย่ วกับการป้ องกันอันตรายจากระบบนี้ดว้ ย
2.6 ความลึกของน้ า มีป้ายบอกความลึกหรือเลขบอกระดับความลึกทีส่ ามารถมองเห็นได้ชดั เจน
ในกรณีทส่ี ระว่ายน้ านัน้ มีความลึกตัง้ แต่ 15 เมตรขึน้ ไป โดยมีตวั เลขแสดงความลึกเป็ นระยะๆอย่างน้อย 3
ระยะ
p:\2564\eia\blumonkey bangtao\เล่มสมบูรณ์\ch2.doc

2-99

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

2-100

รูปที่ 2-44 ผังต้าแหน่งสระว่ายน้�า

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.7 ต้องจัดให้มแี สงสว่างเพียงพอทัวบริ
่ เวณสระว่ายน้ า เพื่อให้มองเห็นได้ชดั เจน ในกรณีทม่ี กี าร
เปิ ดใช้สระในเวลากลางคืน
2.8 อาคารประกอบทาด้วยวัสดุมนคง
ั ่ แข็งแรง พื้นเรียบ ไม่ลน่ื ไม่ดูดซึมน้ า ทาความสะอาดง่าย
พืน้ ลาดเอียงเล็กน้อยเพือ่ การระบายน้ าทีด่ ี
2.9 พืน้ ควรทาด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดดู ซึมน้ า ทาความสะอาดง่าย ไม่ลน่ื อยูใ่ นสภาพดี
2.10 จัดให้มหี อ้ งเปลีย่ นเสือ้ ผ้า ตูเ้ ก็บสิง่ ของ ทีว่ างหรือเก็บรองเท้า สาหรับผูใ้ ช้ บริการในบริเวณ
ทางเข้าสระว่ายน้ า และมีจานวนเพียงพอ
2.11 จัดให้มอี ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และทีล่ า้ งเท้า ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ า และ
เติมคลอรีนลงในทีล่ า้ งเท้าเพือ่ ป้ องกันการติดเชือ้
2.12 มีการรักษาความสะอาดรอบอาคารประกอบและพืน้ ทีโ่ ดยรอบอย่างสม่าเสมอ
2.13 ดูแลมิให้มกี ารนาสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ า หรืออาคารประกอบ
(3) ข้อปฏิบตั สิ าหรับผูป้ ระกอบกิจการ
3.1 จัด ให้มีผู้ค วบคุ ม ดู แ ล ซึ่ง ผ่ านการฝึ ก อบรมการดูแ ลคุ ณ ภาพน้ าในสระว่ายน้ าตามหลัก
สุขาภิบาลสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการควบคุมคุณภาพน้ า และการดูแลรักษาสระว่ายน้ า
3.2 ต้องมีเจ้าหน้ าทีค่ วามปลอดภัยประจาสระ ( Life guard ) อย่างน้อย 1 คน ต่อผูใ้ ช้บริการไม่
เกิน 100 คน กรณีทเ่ี กิน 100 คน เศษของ 100 คน ให้คดิ เป็ น 100 คนและต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามชานาญใน
การว่ายน้ าและผ่านการอบรบการช่วยชีวติ คนจมน้ า สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยูป่ ระจาสระ
ว่ายน้ าตลอดเวลาทีเ่ ปิ ดบริการ
3.3 ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ าให้อยูใ่ 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

3.3.9 ไมเตรท (Nirate)

ไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน

3.3.10 โคลิฟอร์มน้ าทัง้ หมด ( Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อน้ า 100 มิลลิลติ ร
โดยวิธเี อ็มพีเอ็น (Most Probable Numbers ) ในอัตราส่วน 100 มิลลิลติ ร
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3.3.11 ตรวจไม่พบฟี คอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform)
3.3.12 ตรวจไม่พ บจุลนิ ทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลนิ ทรียท์ ่ที าให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia coli
Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa
3.4 จัดให้มกี ารเก็บตัวอย่างเพือ่ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้
3.4.1 การเก็บตัวอย่างต้องทาอย่างน้อย 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึกและส่วนตืน้ ขณะทีม่ ผี ใู้ ช้
สระว่ายน้ ามากทีส่ ุด
3.4.2 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความเป็ นกรด-ด่าง อย่างน้อยวัน
ละ 2 ครัง้ ก่อนเปิ ดและหลังปิ ดบริการ หากมีผู้ใช้บริการเป็ นจานวนมาก หรือเป็ นวันทีม่ แี สงแดดจัดควร
ตรวจสอบปริมาณคลอรีน และค่าความเป็ นกรด-ด่าง ในระหว่างวันด้วย กรณีใช้คลอรีนชนิดกรดไตรคลอโร
ไอโซไซยานูรคิ ต้องตรวจหาค่ากรดไซยานูรคิ ด้วย
3.4.3 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทัง้ หมด (Total Coliform Bacteria) และฟี คอลโคลิ
ฟอร์ม (Fecal coliform) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้
3.4.4 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางเคมี และชีวภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานตามทีก่ าหนดใน
ข้อ 3.3 ครบทุกข้อมูล อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพือ่ ประกอบการพิจารณาขอหรือต่อใบอนุ ญาต
3.5 จัด หาเครื่อ งมือ ส าหรับ ตรวจวิเคราะห์คุ ณ ภาพน้ าไว้ป ระจ า รวมทัง้ บัน ทึก ผลการตรวจ
วิเคราะห์ และข้อมูลอื่นทีจ่ าเป็ น ดังนี้
3.5.1 เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ป ริมาณคลอรีน ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง
0.2-2 ส่วนในล้านส่วน
3.5.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ต้องสามารถตรวจวัดได้อย่างน้อย
ช่วง 3-9 และสามารถอ่านค่าได้ชว่ งละ 1
3.5.3 มีการบันทึกข้อมูลจานวนผูใ้ ช้สระว่ายน้ าในแต่ละวัน แยกเพศและอายุ ระยะเวลาทีใ่ ช้
สระว่ายน้ า
3.6 ต้อ งจัดให้มีป้ ายแสดงข้อ ปฏิบ ัติสาหรับ ผู้ใช้บริก ารติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ าให้ม องเห็น
ชัดเจนและควรมีขอ้ ความอย่างน้อยดังนี้
3.6.1 ต้องสวมชุดว่ายน้ าทีส่ ะอาด
3.6.2 ต้องชาระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครัง้
3.6.3 ผูท้ เ่ี ป็ นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็ นหวัด หูน้ าหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆห้ามลงเล่นใน
สระว่ายน้ า
3.6.4 ห้ามนาสัตว์เลีย้ งเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ า
3.6.5 ห้ามปั สสาวะ บ้วนน้ าลาย หรือสังน
่ ้ ามูกลงในน้ า
3.6.6 ห้ามทาสระว่ายน้ าสกปรก

p:\2564\eia\blumonkey bangtao\เล่มสมบูรณ์\ch2.doc

2-102

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

3.6.7 จานวนผูใ้ ช้บริการมากทีส่ ุด ทีส่ ระว่ายน้ าสามารถรอบรับได้
3.6.8 วิธกี ารปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ า
3.7 ต้องดูแลบารุงรักษาเครือ่ งกรองน้ าตามระยะเวลาทีส่ มควรเพือ่ ให้ทางานได้เต็มประสิทธิภาพ
(4) การจัดการเกีย่ วกับสารเคมี
4.1 สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอนั ตราย” และ “ห้ามเข้า” มีการ
ระบายอากาศดี และมีก ารป้ องกันน้ าซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมีและมีก ารจัดเก็บ สารเคมีเป็ น ไปตาม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
4.2 สารเคมีทใ่ี ช้ตอ้ งมีฉลากระบุช่อื สารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบทีเ่ ป็ นอันตรายวิธกี ารใช้
และวิธกี ารปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามทีก่ ฎหมายอื่นกาหนด
4.3 ในการใช้สารเคมีตอ้ งปฏิบตั ติ ามทีร่ ะบุไว้ในฉลาดและไม่นาสารเคมีหมดอายุมาใช้ในกรณีท่ี
ไม่มรี ะบบการเติมสารเคมีแบบอัตโนมัตใิ ห้เติมสารเคมีลงในสระว่ายน้ าในขณะทีป่ ิ ดบริการแล้ว
4.4 สถานที่ทางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี ต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้ องกันการเกิด
อุบตั เิ หตุอนั เนื่องจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิง่ ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ค่ามาตรฐานแสงสว่างใบริเวณ
ต่างๆควรเป็ นดังนี้
- ห้องสูบจ่ายสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์
- ห้องเครือ่ งกรองน้ าไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
- ห้องหรือสถานทีเ่ ก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
4.5 ต้องมีมาตรการในการป้ องกันการสัมผัสสารเคมีของคนงาน เช่น กาหนดขัน้ ตอนการทางาน
ที่ปลอดภัย จัดหาอุ ป กรณ์ ป้ องกันอันตรายส่วนบุ คคลที่เหมาะสมให้คนงาน รวมทัง้ ประเมิน การสัมผัส
สารเคมีอนั ตรายของคนงานทีท่ าหน้าทีเ่ ติมสารเคมี และมีผลไว้ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ่ง
ครัง้
4.6 ในขณะทางานกับสารเคมี ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมีเ่ หมาะสม
เช่น สวมหน้ากาก และสวมถุงมือในขณะปฏิบตั เิ กีย่ วกับสารเคมี เป็ นต้น
4.7 ห้ามสูบบุหรี่ ดืม่ น้ าหรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารเคมี
4.8 ดูแลความสะอาดอย่างสม่าเสมอ หากสารเคมีหกรัวไหล
่
ต้องทาความสะอาดทันที
(5) การจัดการสิง่ ปฏิกูล น้ าเสีย และมูลฝอย
5.1 จัดให้มหี อ้ งน้ า ห้องส้วม และการบาบัดสิง่ ปฏิกูลดังนี้
5.1.1 มีห้องน้ า ห้องส้วมแยกจากกัน โดยมีแบบและจานวนตามที่กาหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
5.1.2 ลัก ษณะของห้ อ งส้ว ม การบ าบัด และการก าจัด สิ่ง ปฏิกู ล ต้ อ งถู ก ต้ อ งตามหลัก
สุขาภิบาล
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5.1.3 ต้องดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ าและห้องส้วมเป็ นประจาทุกวันทีเ่ ปิ ดให้บริการ
5.1.4 ภายในห้องน้ าควรมีวสั ดุอุปกรณ์ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
5.2 มีการบาบัดน้ าเสียให้มคี ุณภาพได้มาตรฐานก่อนระบายน้ าสาธารณะ ซึ่งส่วนประกอบของระบบการ
จัดการน้ าเสีย ประกอบด้วย
5.2.1 ตะแกรงดักมูลฝอยสาหรับดักเศษมูลฝอยจากน้ าเสีย
5.2.2 ระบบรวบรวมน้ าเสีย น้ าจากส่วนต่างๆของอาคารไหลมารวมกันทีถ่ งั รวบรวมน้ าเพื่อ
รอการบาบัด น้ าทีล่ น้ ออกจากบ่อรวบรวมนี้จะไหลเข้าสูบ่ ่อบาบัด
5.2.3 ระบบบาบัดน้ าเสียต้องมีวธิ กี ารบาบัดน้ าเสียที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
ราคาญและเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน
5.2.4 รางระบายน้ าทิ้ง รางหรือท่อสาหรับระบายน้ าทิ้ง ควรมีตะแกรงวางปิ ดรางเพื่อกรอง
เศษผงต่างๆ และป้ องกันหนู นอกจากนี้ทางเปิ ดของท่อระบายน้ าออกสู่ท่อสาธารณะควรมีตะแกรงปิ ดเพื่อ
ป้ องกันหนูดว้ ย
5.3 จัดให้มกี ารจัดการมูลฝอยดังนี้
5.3.1 ควรมีการคัดแยกมูลฝอยและมีภาชนะรองรับมูลฝอยแยกตามประเภท
5.3.2 มีภาชนะรองรับมูลฝอยทีเ่ พียงพอตามหลักสุขาภิบาล
5.3.3 ล้างทาความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอยและบริเวณทีว่ างภาชนะอยูเ่ สมอ
5.3.4 รวบรวมมูลฝอยจากภาชนะรองรับมูลฝอยไปยังทีพ่ กั มูลฝอยรวม หรือนาไปกาจัดทุก
วัน โดยเฉพาะมูลฝอยทีเ่ น่าเสียได้งา่ ย
5.3.5 กาจัดมูลฝอยด้วยวิธที ถ่ี ูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็ นไปตามข้อกาหนดท้องถิน่
5.3.6 ดูแลมิให้เกิด การทิ้งมูล ฝอยเคลื่อ นกลาดภายในสถานประกอบกิจการและบริเวณ
โดยรอบ
(6) การสุขาภิบาลอาหารและน้ าดืม่
6.1 ในกรณีมกี ารจาหน่ ายอาหาร ต้องปฏิบตั ติ ามหลักสุขาภิบาลอาหาร และตามข้อกาหนดของ
ท้องถิน่
6.2 ต้องมีน้ าดืม่ ทีไ่ ด้คุณภาพตามมาตรฐานน้ าดืม่ ไว้บริการอ่างเพียงพอ
6.3 ลักษณะการนาน้ ามาดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้ อน เช่น ใช้ระบบน้ ากด
ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษทีใ่ ช้ครัง้ เดียวแล้วทิ้ง และใช้แก้วส่วนกลางทีใ่ ช้ดม่ื เพียงครัง้ เดียว แล้วนาไป
ล้างทาความสะอาดก่อนนามาใช้ใหม่ เป็ นต้น ทัง้ นี้ให้จดั ทาป้ ายหรือมีขอ้ ความการปฏิบตั ไิ ว้ดว้ ย
(7) การปองกันควบคุมสัตว์และแมลงนาโรค
7.1 ภายในสถานประกอบกิจการไม่ควรมีหนู แมลงวัน และแมลงสาบ
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7.2 ต้องมีการป้ องกัน ควบคุม กาจัดสัตว์และแมลงนาโรคโดยเฉพาะหนู แมลงวัน และแมลงสาบ
อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
(8) การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
8.1 ต้องกาหนดให้มผี ดู้ แู ลมาด้วย กรณีทน่ี าเด็กอายุต่ากว่า 10 ปี ทีย่ งั ว่ายน้ าไม่เป็ นและผูส้ งู อายุ
ทีไ่ ม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ า
8.2 จัดให้มอี ุปกรณ์ชว่ ยชีวติ ดังนี้
8.2.1 โฟมช่วยชีวติ อย่างน้อย 2 อัน
8.2.2 ห่วงชูชพี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกไว้กบั เชือกยาวไม่
น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ า อย่างน้อย 2 อัน
8.2.3 ไม้ช่วยชีวติ หรือวัตถุอ่นื ใด มีความยาวไม่น้อ ยกว่า 3.5 เมตร น้ าหนักเบา อย่างน้อย
1 อัน และต้องวางไว้ทป่ี ลายลูส่ ว่ นลึกของสระว่ายน้ า
8.2.4 เครือ่ งช่วยหายใจ สาหรับผูใ้ หญ่และสาหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด
8.2.5 ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจาสระ
ว่ายน้ าและอยูใ่ นบริเวณทีใ่ กล้ทส่ี ดุ
8.3 มีอุป กรณ์ ส่อื สารที่สามารถติดต่อบุ คคลหรือสถานที่สาคัญ ๆ เช่น โรงพยาบาลและสถานี
ตารวจ เพื่อ ขอความช่ว ยเหลือ เมื่อ เกิด เหตุ ฉุ ก เฉิ น ต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือ มีค นจมน้ า และต้องปิ ด
ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทีด่ งั กล่าวไว้ในทีเ่ ห็นได้ชดั เจนและเป็ นข้อมูลปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
(9) เหตุราคาญ
มีการควบคุมมิให้เกิดเหตุราคาญ ซึง่ มาจากกิจกรรมการดาเนินการต่างๆ
2) การจัดการร้านอาหาร
โครงการจัดให้มรี ้านอาหาร จานวน 1 แห่ง บริเวณชัน้ 7 ของอาคาร โดยโครงการจะดูแลและ
ควบคุมร้านอาหารในโครงการตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จาหน่ ายอาหาร พ.ศ. 2561 มี
รายละเอียดดังนี้
หมวด 1 สุขลักษณะของสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร
ข้อ 3 สถานที่จาหน่ ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับสถานที่และบริเวณที่ใช้ทาประกอบหรือ
ปรุงอาหาร จาหน่ายอาหาร และบริโภคอาหาร ดังต่อไปนี้
(1) พืน้ บริเวณทีใ่ ช้ทา ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องสะอาด ทาด้วยวัสดุทแ่ี ข็งแรง ไม่ชารุดและทา
ความสะอาดง่าย
(2) ในกรณีทม่ี ผี นังหรือเพดาน ผนังหรือเพดานต้องสะอาด ทาด้วยวัสดุทแ่ี ข็งแรง และไม่ชารุด
(3) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีทส่ี ถานทีจ่ าหน่ ายอาหารเป็ นสถานทีส่ าธารณะตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
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(4) มีแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ ทัง้ นี้ ตามที่รฐั มนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุ เบกษา
(5) มีทล่ี า้ งมือและอุปกรณ์สาหรับล้างมือทีถ่ ูกสุขลักษณะสาหรับสถานทีแ่ ละบริเวณสาหรับใช้ ทา
ประกอบหรือปรุงอาหาร และบริโภคอาหาร เว้นแต่สถานที่หรือบริเวณบริโภคอาหารไม่มพี ้นื ที่เพียงพอ
สาหรับจัดให้มที ล่ี า้ งมือ ต้องจัดให้มอี ุปกรณ์สาหรับทาความสะอาดมือทีเ่ หมาะสม
(6) โต๊ะที่ใช้เตรียม ประกอบหรือปรุงอาหาร หรือจาหน่ ายอาหาร ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหก
สิบเซนติเมตร ทาด้วยวัสดุทท่ี าความสะอาดง่าย และมีสภาพดี
(7) โต๊ะหรือเก้าอีท้ จ่ี ดั ไว้สาหรับบริโภคอาหารต้องสะอาด ทาด้วยวัสดุทแ่ี ข็งแรง และไม่ชารุด
ข้อ 4 สถานทีจ่ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับส้วม ดังต่อไปนี้
(1) ต้องจัดให้มหี รือจัดหาห้องส้วมทีม่ สี ภาพดี พร้อมใช้ และมีจานวนเพียงพอ
(2) ห้องส้วมต้องสะอาด พื้นระบายน้ าได้ด ี ไม่มนี ้ าขัง มีการระบายอากาศที่ด ี และมีแสงสว่าง
เพียงพอ
(3) มีอ่างล้างมือทีถ่ ูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์สาหรับล้างมือจานวนเพียงพอ
(4) ห้องส้วมต้องแยกเป็ นสัดส่วน โดยประตูไม่เปิ ดโดยตรงสู่บริเวณที่เตรียม ทา ประกอบหรือ
ปรุงอาหาร ทีเ่ ก็บ ที่จาหน่ าย ทีบ่ ริโภคอาหาร ทีล่ า้ งและทีเ่ ก็บภาชนะอุปกรณ์ เว้นแต่จะมีการจัดการห้อง
ส้วมให้สะอาดอยูเ่ สมอ และมีฉากปิ ดกัน้ ทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ ประตูหอ้ งส้วมต้องปิ ดตลอดเวลา
ข้อ 5 สถานทีจ่ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับมูลฝอย โดยมีถงั รองรับมูลฝอยทีม่ สี ภาพดี ไม่รวซึ
ั่ ม
ไม่ดูดซับน้ า มีฝาปิ ดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น และต้องดูแลรักษาความสะอาดถัง
รองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี้การจัดการเกีย่ วกับมูลฝอยและ
ถังรองรับมูลฝอยให้เป็ นไปตามข้อบัญญัตทิ ้องถิน่ เกีย่ วกับการจัดการมูลฝอยในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร
ข้อ 6 สถานทีจ่ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับน้ าเสีย ดังต่อไปนี้
(1) ต้องมีการระบายน้ าได้ด ี ไม่มนี ้ าขัง และไม่มเี ศษอาหารตกค้างในบริเวณสถานที่จาหน่ าย
อาหาร
(2) ต้องมีการแยกเศษอาหารออกจากภาชนะ อุปกรณ์ และเครือ่ งใช้ก่อนการทาความสะอาด
(3) ต้องมีการแยกไขมันไปกาจัดก่อนระบายน้ าทิ้งออกสู่ระบบระบายน้ า โดยใช้ถงั ดักไขมันหรือ
บ่อดักไขมัน หรือการบาบัดด้วยวิธกี ารอื่นทีม่ ปี ระสิทธิภาพไม่ต่ากว่าการบาบัดด้วยถังดักไขมันหรือบ่อดัก
ไขมัน และน้ าทิง้ ต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ข้อ 7 สถานที่จาหน่ ายอาหารต้องมีมาตรการในการป้ องกันสัตว์ แมลงนาโรค และสัตว์เลีย้ งตาม
หลักวิชาการ
ข้อ 8 สถานทีจ่ าหน่ ายอาหารต้องมีมาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือสาหรับป้ องกันอัคคีภยั จาก
การใช้เชือ้ เพลิงในการทา ประกอบ หรือปรุงอาหาร
หมวด 2 สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธกี ารทา ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา และการจาหน่ายอาหาร
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ข้อ 9 สถานทีจ่ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับอาหารสด ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) อาหารสดที่น ามาประกอบและปรุ งอาหาร ต้อ งเป็ น อาหารสดที่ม ีคุ ณ ภาพดี สะอ าดและ
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
(2) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมทิ ่เี หมาะสม และเก็บเป็ นสัดส่วน มีการปกปิ ดไม่วางบน
พื้น หรือบริเวณที่อ าจท าให้อาหารปนเปื้ อ น ทัง้ นี้ ให้เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์แ ละวิธ ีก ารที่รฐั มนตรีโดย
คาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุ เบกษา
ข้อ 10 สถานทีจ่ าหน่ ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ด
สนิท เครือ่ งปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มกี ารปนเปื้ อน และมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(2) อาหารในภาชนะบรรจุท่ปี ิ ดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิง่ อื่นที่นามาใช้ใน
กระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย และได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
ข้อ 11 สถานทีจ่ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับอาหารประเภทปรุงสาเร็จตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) อาหารประเภทปรุ ง ส าเร็จ ต้อ งเก็บ ในภาชนะที่ ส ะอาด ปลอดภัย และมีก ารป้ องกัน การ
ปนเปื้ อน รวมทัง้ วางสูงจากพืน้ ไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร
(2) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสาเร็จให้สะอาด ปลอดภัยสาหรับการบริโภคตาม
ชนิดของอาหาร ตามทีร่ ฐั มนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุ เบกษา
(3) มี ก ารจัด การสุ ข ลัก ษณะของการจ าหน่ า ยอาหารตามที่ ร ัฐ มนตรีโ ดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุ เบกษา
ข้อ 12 น้ าดื่มหรือเครือ่ งดื่มที่เป็ นอาหารในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิททีใ่ ช้ในสถานที่จาหน่ ายอาหาร
ต้อ งมีคุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่ าด้ว ยอาหาร โดยต้อ งวางสู ง จากพื้น ไม่ น้ อ ยก ว่าสิบ ห้ า
เซนติเมตรและต้องทาความสะอาดพืน้ ผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนามาให้บริการ ในกรณี
ทีเ่ ป็ นน้ าดื่มทีไ่ ม่ได้เป็ นอาหารในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิทหรือเครือ่ งดื่มทีป่ รุงจาหน่ายต้องบรรจุในภาชนะที่
สะอาด มีการปกปิ ด และป้ องกันการปนเปื้ อน โดยต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร ทัง้ นี้
น้ าดื่มและน้ าที่ใช้สาหรับปรุงเครื่องดื่มต้องมีคุณ ภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์คุณ ภาพน้ าบริโภคที่กรมอนามัย
กาหนด
ข้อ 13 การทา ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องใช้น้ าทีม่ คี ุณภาพไม่ต่ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ าบริโภค
ทีก่ รมอนามัยกาหนด
ข้อ 14 สถานทีจ่ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับน้ าแข็ง ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ใช้น้ าแข็งทีส่ ะอาดและมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
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(2) เก็บในภาชนะทีส่ ะอาด สภาพดี มีฝาปิ ด และวางสูงจากพืน้ ไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร ปาก
ขอบภาชนะสูงจากพืน้ ไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร ไม่วางในบริเวณทีอ่ าจก่อให้เกิดการปนเปื้ อนและต้อง
ไม่ระบายน้ าจากถังน้ าแข็งลงสูพ่ น้ื บริเวณทีว่ างภาชนะ
(3) ใช้อุปกรณ์สาหรับคีบหรือตักน้ าแข็งโดยเฉพาะ โดยอุปกรณ์ตอ้ งสะอาดและมีดา้ มจับ
(4) ห้ามนาอาหารหรือสิง่ ของอื่นไปแช่รวมกับน้ าแข็งสาหรับบริโภค
ข้อ 15 สถานทีจ่ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับน้ าใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) น้ าใช้ต้องเป็ น น้ าประปา ยกเว้น ในท้อ งถิ่น ที่ไม่ม ีน้ าประปาให้ใช้น้ าที่ม ีคุณ ภาพเทียบเท่ า
น้ าประปาหรือเป็ นไปตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(2) ภาชนะบรรจุน้ าใช้ตอ้ งสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี
ข้อ 16 สถานทีจ่ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการสารเคมี สารทาความสะอาด วัตถุมพี ษิ หรือวัตถุท่ี
อาจเป็ นอันตรายต่ออาหาร โดยติดฉลากและป้ ายให้เห็นชัดเจน พร้อมทัง้ มีคาเตือนและคาแนะนาเมือ่ เกิด
อุบตั ภิ ยั จากสารดังกล่าว และการจัดเก็บต้องแยกบริเวณเป็ นสัดส่วนต่างหากจากบริเวณทีใ่ ช้ทา ประกอบ
ปรุง จาหน่ าย และบริโภคอาหารในกรณีท่มี กี ารเปลีย่ นถ่ายสารเคมี สารทาความสะอาด วัตถุมพี ษิ หรือ
วัตถุทอ่ี าจเป็ นอันตรายต่ออาหารจากภาชนะบรรจุเดิม ห้ามนาภาชนะบรรจุนนั ้ มาใช้บรรจุอาหาร และห้าม
นาภาชนะบรรจุอาหารมาใช้บรรจุสารเคมี สารทาความสะอาดวัตถุมพี ษิ หรือวัตถุ ท่อี าจเป็ นอันตรายต่อ
อาหาร
ข้อ 17 ห้ า มใช้ ก๊ า ซหุ ง ต้ ม เป็ นเชื้อ เพลิง ในการท า ประกอบ หรือ ปรุ ง อาหารบนโต๊ ะหรือ ที่
รับประทานอาหารในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร
ข้อ 18 ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็ น เชื้อเพลิงในการทา ประกอบ ปรุง หรืออุ่น
อาหารในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร เว้นแต่เป็ นการใช้แอลกอฮอล์แข็งสาหรับใช้เป็ นเชือ้ เพลิง ทัง้ นี้ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวต้องมีมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หมวด 3 สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครือ่ งใช้อ่นื ๆ
ข้อ 19 สถานที่จ าหน่ ายอาหารต้อ งมีก ารจัด การเกี่ยวกับ ภาชนะ อุ ป กรณ์ และเครื่อ งใช้ตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ภาชนะ อุ ปกรณ์ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องสะอาดและทาจากวัสดุท่ปี ลอดภัย เหมาะสมกับ
อาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชารุด และมีการป้ องกันการปนเปื้ อนทีเ่ หมาะสม
(2) มีการจัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไว้ในที่สะอาด โดยวางสูงจากพื้นไม่ น้อยกว่าหก
สิบเซนติเมตร และมีการปกปิ ดหรือป้ องกันการปนเปื้ อนทีเ่ หมาะสม
(3) จัดให้มชี อ้ นกลาง สาหรับอาหารทีร่ บั ประทานร่วมกัน
(4) ตูเ้ ย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์ เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอื่น ๆ ต้องสะอาดมีสภาพดี
ไม่ชารุด และมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร
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(5) ตู้อ บ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุ ป กรณ์ ป ระกอบหรือ ปรุง อาหารด้วยความร้อ นอื่น ๆ หรือ
อุปกรณ์เตรียมอาหาร ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี และไม่ชารุด
ข้อ 20 สถานทีจ่ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกีย่ วกับการทาความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และ
เครือ่ งใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ท่รี อการทาความสะอาด ต้องเก็บในที่ท่สี ามารถป้ องกันสัตว์
และแมลงนาโรคได้
(2) มีก ารท าความสะอาดภาชนะ อุ ป กรณ์ และเครื่องใช้ท่ีถู กสุ ขลัก ษณะ และใช้สารทาความ
สะอาดทีเ่ หมาะสม โดยปฏิบตั ติ ามคาแนะนาการใช้สารทาความสะอาดนัน้ ๆ จากผูผ้ ลิต
(3) จัดให้มกี ารฆ่าเชือ้ ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ภายหลังการทาความสะอาดให้รฐั มนตรีโดย
คาแนะนาของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุ เบกษากาหนดสารที่ห้ามใช้ในการทาความสะอาด
ภาชนะ อุปกรณ์ และเครือ่ งใช้
หมวด 4 สุขลักษณะส่วนบุคคลของผูป้ ระกอบกิจการและผูส้ มั ผัสอาหาร
ข้อ 21 ผูป้ ระกอบกิจการและผูส้ มั ผัสอาหารต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดา้ นสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ผู้ป ระกอบกิจการและผู้สมั ผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็ นโรคติดต่อหรือ
พาหะนาโรคติดต่อ โรคผิวหนังทีน่ ่ ารังเกียจ หรือโรคอื่น ๆ ตามที่กาหนดในข้อบัญญั ตทิ ้องถิน่ ในกรณีท่ี
เจ็บป่ วยต้องหยุดปฏิบตั งิ านและรักษาให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบตั งิ านได้
(2) ผูป้ ระกอบกิจการและผูส้ มั ผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ และวิธกี าร ทีร่ ฐั มนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุ เบกษา
(3) ผูส้ มั ผัสอาหารต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมใส่เสือ้ ผ้าและอุปกรณ์ป้องกันทีส่ ะอาด
และสามารถป้ องกันการปนเปื้ อนสูอ่ าหารได้
(4) ผูส้ มั ผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบตั ติ นในการเตรียม ประกอบ ปรุง จาหน่ายและเสิรฟ์ อาหาร
ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่กระทาการใด ๆ ทีจ่ ะทาให้เกิดการปนเปื้ อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรค
(5) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดเกีย่ วกับสุขลักษณะตามทีก่ าหนดในข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่
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ระบบป้ องกันอัคคีภยั
โครงการมีการติดตัง้ ระบบป้ องกันอัคคีภยั ภายในโครงการ ดังนี้
1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิ งไหม้

โครงการติดตัง้ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้กระจายอยูต่ ามจุดต่างๆ ทัวบริ
่ เวณพืน้ ทีโ่ ครงการ
มีรายละเอียดดังนี้
 แผงควบคุม รวม (Fire Alarm Control Panel, FCP) เป็ นส่วนควบคุมและตรวจสอบ
การทางานของอุปกรณ์และส่วนต่างๆ ในระบบทัง้ หมดจะประกอบด้วยวงจรตรวจคุมคอยรับสัญญาณจาก
อุ ปกรณ์ เริม่ สัญ ญาณ, วงจรทดสอบการท างาน, วงจรป้ องกัน ระบบ, วงจรสัญ ญาณแจ้งการท างานใน
สภาวะปกติ และภาวะขัด ข้อ ง เช่น สายไฟจากอุ ป กรณ์ ตรวจจับ ขาด, แบตเตอรี่ต่ าหรือ ไฟจ่ายตู้แผง
ควบคุมโดนตัดขาด เป็ นต้น ตู้แผงควบคุม จะมีสญ
ั ญาณไฟและเสียงแสดงสภาวะต่างๆ บนหน้ าตู้ โดย
โครงการจะติดตัง้ อยูบ่ ริเวณห้องฝ่ ายอาคาร ชัน้ ที่ 1 ของอาคาร
 แผงแสดงสัญ ญาณ (Annunciator Board : ANN) ท างานเชื่อมต่อกับ แผงควบคุ ม
รวมให้ทาการแสดงสัญญาณการทางานจากแผงควบคุมรวม โครงการจะติดตัง้ อยู่บริเวณห้องฝ่ ายอาคาร
ชัน้ ที่ 1 ของอาคาร
 อุปกรณ์ แจ้งเหตุเพลิ งไหม้แบบมือกด (Fire Manual Station : M) ชนิดทุบแล้วดึง
(Break Glass) ใช้สาหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยตัวบุคคล แบบสังงานแจ้
่
ง 2 ส่วน คือ ด้วยการใช้มอื กด
(Push) และ มือดึงค้นโยก (Pull) ทีต่ วั อุปกรณ์ มีกุญแจไข เปิ ดฝาคืนค่าให้ตวั อุปกรณ์อยูใ่ นสภาพเดิม เมื่อ
แจ้งเหตุไปแล้ว โดยโครงการจะติดตัง้ อุปกรณ์ แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มอื ไว้ตามจุดต่า งๆ ของอาคารแต่
ละชัน้ ดังนี้
- ชัน้ ที่ 1 ติดตัง้ จานวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณโถงต้อนรับและหน้าบันไดหนีไฟ
- ชัน้ ที่ 2-6 ติดตัง้ ชัน้ ละ 5 จุด ได้แก่ บริเวณโถงทางเดิน หน้ าบันไดหลัก และหน้ า
บันไดหนีไฟ
- ชัน้ ที่ 7 ติดตัง้ จานวน 4 จุด ได้แก่ บริเวณห้องอาหาร โถงทางเดิน หน้ าบัน ไดหลัก
และหน้าบันไดหนีไฟ
 อุป กรณ์ ส่งสัญ ญาณเพลิ งไหม้ด้ วยเสี ยงและแสง (Speaker & Strobe Light : F)
เมื่อได้รบั สัญ ญาณจากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือกด อุปกรณ์ ส่งสัญญาณจะทาหน้ าที่ส่งสัญญาณ
เตือนด้วยเสียง หรือแสง โดยโครงการติดตัง้ ไว้ตาแหน่งเดียวกันกับอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือกด
 อุปกรณ์ ตรวจจับควัน (Smoke Detector : S) ชนิด Photo Electric เหมาะสาหรับใช้
ตรวจจับสัญญาณควันในระยะทีม่ อี นุ ภาคของควันทีใ่ หญ่ขน้ึ Photoelectric Smoke Detector ทางานโดย
ใช้ห ลัก การสะท้ อ นของแสง เมื่อ มีค วัน เข้ามาในตัว ตรวจจับ ควัน จะไปกระทบกับ แสงที่ ออกมาจาก
Photometer ซึง่ ไม่ได้ส่องตรงไปยังอุปกรณ์ รบั แสง Photo Receptor แต่แสงดังกล่าวบางส่วนจะสะท้อน
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อนุ ภาคควันและหักเหเข้าไปที่ Photo Receptor ทาให้วงจรตรวจจับของตัวตรวจจับควันส่ง สัญญาณแจ้ง
Alarm โดยอุ ป กรณ์ ตรวจจับควันจะติด ตัง้ กระจายอยู่ตามจุด ต่างๆ ของแต่ ละอาคาร ซึ่งครอบคลุม ทัว่
บริเวณพื้น ที่โครงการ ได้แก่ โถงต้อ นรับ โถงนั ง่ เล่น โถงทางเดิน บัน ไดหลัก บัน ไดหนี ไฟ ห้อ งพัก
ห้องอาหาร เป็ นต้น
 อุปกรณ์ ตรวจจับความร้อน (Heat Detector : H) อุปกรณ์ ชนิดนี้จะทาการตรวจจับ
จากอัตราการเพิม่ ขึน้ ของความร้อนภายนอกในช่วงระยะเวลาที่กาหนด หรือเมื่ออุณหภูมถิ งึ ขีดจากัดที่
กาหนด แล้วจึงส่งสัญญาณไปยังตูค้ วบคุม โดยโครงการจะติดตัง้ บริเวณห้องครัว และห้องน้ ารวม
 โทรศัพท์เฉพาะฉุกเฉิ น (Telephone Jack : T) เป็ นอุปกรณ์ทส่ี ามารถติดต่อเจ้าหน้าที่
หรือคนในอาคารในเวลาเกิดเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉิน ลักษณะเป็ นการสื่อสารสองทางโดยโครงการติดตัง้
ไว้ตาแหน่ งเดียวกันกับอุปกรณ์ แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือกดและอุปกรณ์ ส่งสัญญาณเพลิงไหม้ด้วยเสียง
และแสง
ไดอะแกรมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แสดงดัง รูปที่ 2-45 และแบบแปลนระบบแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้ แสดงในภาคผนวก ก-2
2) ระบบดับเพลิ ง
 ชุดตู้ด บั เพลิ ง (Fire Hose Cabinet: FHC) ประกอบด้วย หัวฉีดน้ าดับเพลิง (Hose
Valve) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2½ นิ้ว และสายฉีดน้ าดับเพลิง (Hose Reel) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
2½ นิ้ว และมีสายฉีดน้ าดับเพลิงยาวประมาณ 30 เมตร ต่อจากตู้หวั ฉีดน้ าดับเพลิงแล้วสามารถนาไปใช้
ดับเพลิงในพื้นที่ทงั ้ หมดในชัน้ นัน้ ได้ และถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ ซึ่งจะ
ติดตัง้ บริเวณหน้าบันไดหลัก และบันไดหนีไฟ ตัง้ แต่ชนั ้ 1 ถึงชัน้ ที่ 7 ชัน้ ละ 2 จุด ตาแหน่งการติดตัง้ ชุดตู้
ดับเพลิง แสดงในภาคผนวก ก-3
การติดตัง้ ชุดตู้ดบั เพลิงและถังดับเพลิงมือถือ โครงการจะติดตัง้ ให้ส่วนบนสุดของชุดตู้ดบั เพลิง
และถังดับเพลิงมือถือ สูงจากระดับพืน้ อาคารประมาณ 1.50 เมตร ในทีม่ องเห็นสามารถอ่านคาแนะนาการ
ใช้ได้ และสามารถนาไปใช้งานได้สะดวก รวมทัง้ อยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้งานได้ตลอดเวลา
 หัวรับน้ าดับเพลิ งภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC) เป็ นหัว
รับ น้ าดับ เพลิง ชนิ ด ข้อ ต่ อ สวมเร็ว ขนาดเส้น ผ่ านศู น ย์ก ลาง 4x2.50x2.50 นิ้ ว จ านวน 2 หัว บริเวณ
ด้านหน้าทางเข้าออกโครงการ สามารถรับน้ าจากรถดับเพลิง เพื่อส่งต่อไปยังชุดตูด้ บั เพลิงภายในอาคาร
ซึ่ ง บริ เ วณ ที่ ติ ด ตั ง้ หั ว รับ น้ าดั บ เพลิ ง ภายนอกเป็ นจุ ด ที่ ร ถดั บ เพลิ ง สามารถเข้ า ถึ ง ได้ ส ะดวก
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 ระบบท่ อน้ าดับเพลิ ง ประกอบด้วยท่อยืน จานวน 2 ท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4
นิ้ว เป็ นระบบท่อแห้ง รับน้ าจากหัวรับน้ าดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC)
และน้ าจากถังเก็บน้ าสาเร็จรูปชัน้ ดาดฟ้ า
 การสารองน้ าดับเพลิ ง โครงการจะใช้น้ าประปาจากการประปาส่วนภู มภิ าค สาขา
ภูเก็ต เข้าเก็บกักในถังเก็บน้ าใต้ดนิ จากนัน้ จะสูบน้ าด้วยเครือ่ งสูบน้ าเพิม่ แรงดันสูบขึน้ ไปเก็บยังถังเก็บน้ า
สาเร็จรูปชัน้ ดาดฟ้ า จากถังเก็บน้ าสาเร็จรูปชัน้ ดาดฟ้ าจะถูกสูบ ด้วยเครื่องสูบน้ าเพิม่ แรงดัน (PBS-1,2)
จานวน 2 ชุด (ทางาน 2 ชุดพร้อมกัน) มีอตั ราการสูบน้ า 0.078 ลูกบาศก์เมตร/วินาที/ชุด ทีแ่ รงดันสูบน้ า
จ่ายรวม (TDH) 30 เมตร เข้าสู่ชุดตู้ดบั เพลิงภายในอาคาร น้ าสารองดับเพลิงปริมาณ 28.19 ลูกบาศก์
เมตร สามารถสารองน้ าดับเพลิงได้นาน 10 นาที
ผังระบบดับเพลิง แสดงดังรูปที่ 2-46 ไดอะแกรมระบบดับเพลิง แสดงดังรูปที่ 2-47 แบบแปลน
ระบบดับเพลิงแสดงในภาคผนวก ก-3
3) ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิ น (Emergency Light) และป้ ายทางออกฉุกเฉิ น
โครงการจะติดตัง้ ระบบไฟฟ้ าส่องสว่างฉุ กเฉิน และป้ ายทางออกฉุ กเฉินเพื่อให้แสงสว่าง และ
สามารถมองเห็นทางออกจากอาคารได้ชดั เจนในกรณีทไ่ี ฟฟ้ าดับ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิ น (Emergency Light) พร้อมแบตเตอรีท่ าหน้าทีจ่ ่ายกาลังไฟฟ้ าใน
สภาวะทีไ่ ฟฟ้ าปกติเกิดขัดข้อง หลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์อดั ประจุไฟฟ้ าอัตโนมัติ โดยเครื่องสามารถ
จ่ายกระแสไฟต่อเนื่องนาน 2 ชัวโมง
่
ติดตัง้ สูงจากระดับพืน้ 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็น
ได้ชดั เจนหากเกิดกรณี ฉุกเฉิน โดยโครงการติดตัง้ ไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทัว่
บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ ได้แก่ ห้องเก็บของ ห้องแม่บ้าน ห้องอุปกรณ์ไฟฟ้ า ห้องปั ้ม ครัว โถงทางเดิน โถง
บันได ทีจ่ อดรถและทางเดินรถ เป็ นต้น
 โคมไฟป้ ายทางออกฉุ กเฉิ น (Fire Exit Light) ทางานด้วยแบตเตอรี่ หลอดไฟ LED
พร้อมอุปกรณ์อดั ประจุไฟอัตโนมัติ ทัง้ นี้โคมไฟป้ ายทางออกฉุ กเฉิน เครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟต่ อเนื่อง
นาน 2 ชัวโมง
่
ติดตัง้ สูงจากระดับพืน้ 2.50 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชดั เจนหากเกิดกรณี
ฉุ กเฉิน โดยโครงการติดตัง้ ไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึง่ ครอบคลุมทัวบริ
่ เวณพืน้ ทีโ่ ครงการ ได้แก่
ทีจ่ อดรถ ห้องอาหาร และโถงทางเดินภายในละอาคาร เป็ นต้น
แบบแปลนระบบไฟส่องสว่างฉุ กเฉินและป้ ายทางออกฉุ กเฉิน แสดงในภาคผนวก ก-4
4) ป้ ายแสดงตาแหน่ งทางขึ้น-ลงและตาแหน่ งชัน้ อาคาร
ป้ ายแสดงตาแหน่ งทางขึน้ -ลงและตาแหน่ งชัน้ อาคาร ขนาดตัวอักษรสูง 0.15 เมตร โดยติดตัง้
บริเวณโถงทางเดินแต่ละชัน้ ของทุกอาคาร
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5) บันไดหลัก และบันไดหนี ไฟ
โครงการจัดให้มบี นั ไดหลัก และบันไดหนีไฟ มีรายละเอียดดังนี้
 บันไดหลัก ST 01 มีความกว้าง 1.675 เมตร มีชานพักกว้างไม่น้อยกว่า 1.55 เมตร ลูก
ตัง้ 0.172 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
 บันไดหนีไฟ ST02 มีความกว้าง 0.95 เมตร มีชานพักกว้างไม่น้อยกว่า 0.95 เมตร ลูก
ตัง้ 0.172 เมตร และลูกนอน 0.225 เมตร
ประตูหนีไฟ ประตูบนั ไดหนีไฟเป็ นประตูบานเหล็ก ทนไฟได้ 2 ชัวโมง
่
ภายในเสริม Rock wool
ทากันสนิม มีกา้ นโยกชนิดผลักเปิ ดออกสูภ่ ายนอก พร้อมติดตัง้ โช๊คอัพด้านในเพือ่ บังคับให้ประตูปิดได้เอง
มีความกว้าง 0.90 เมตร สูง 2.05 เมตร ไม่มธี รณีประตูกนั ้
แบบขยายบันไดหลัก บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ แสดงในภาคผนวก ก-1
6) ระบบป้ องกันอันตรายจากฟ้ าผ่า
โครงการจะมีระบบป้ องกันอันตรายจากฟ้ าผ่า กรณีเกิดฟ้ าผ่าของอาคารบริเวณชัน้ หลังคา และ
ติดตัง้ สายดินที่ชนั ้ 1 ของอาคาร แบบแปลนระบบป้ องกันอันตรายจากฟ้ าผ่า แสดงในภาคผนวก ก-6
มีรายละเอียดดังนี้
1. ตัว น าล่อ ฟ้ า (Air terminal) ) เป็ น เสาแหลมหรือ ลัก ษณะเป็ น สามง่ามที่ค อยรับ ประจุไฟฟ้ า
(สายฟ้ า) สู ง 0.6 เมตร พร้ อ มแถบตัว น าทองแดงเปลือ ย (Bare Copper Conductor) ขนาด 50x2
มิลลิเมตร ติดตัง้ อยูบ่ นชัน้ หลังคารอบอาคาร ซึง่ มีรศั มีการป้ องกันครอบคลุมตัวอาคารทัง้ หมด
2. สายดิน (Ground Rod) เป็ นแท่งโลหะทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8” x 10 Ft ฝั งลึก
ลงไปในดิน และมีคา่ ความต้านทานของดินน้อยกว่า 5 โอห์ม
3. สายตัวนาลงดิน (Down Conductor) ขนาดพืน้ ที่หน้าตัดสายเท่ากับ 50 ตารางมิลลิเมตร เดิน
ในท่อพีวซี ขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/4 นิ้ว ใช้ลวดทองแดงทีม่ ขี นาดใหญ่เพียงพอแก่การนาประจุไฟฟ้ า
ลงสู่ดนิ ได้อย่างรวดเร็ว โดยต่อสายตัวนาลงดินนี้เข้ากับหลักล่อฟ้ าตามมาตรฐาน ตัวนาลงดินนี้จะสร้าง
ขึน้ มาพิเศษเพือ่ ใช้ระบบป้ องกันฟ้ าผ่าโดยเฉพาะ
7) แผนการอพยพหนี ไฟ และจุดรวมพล
โครงการจะจัด ให้ มีก ารซัก ซ้ อ มการอพยพหนี ไ ฟ เป็ นประจ าอย่างน้ อ ยปี ล ะ 1 ครัง้ โดยจะ
ประสานงานให้วทิ ยากรจากหน่ วยงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลเชิงทะเลมาฝึ กอบรม
ให้เป็ นประจา โดยเมือ่ เกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกคนจะไปรวมตัวกันทีจ่ ุดรวมพลภายในโครงการ ซึง่ โครงการจะ
จัดทาผังเส้นทางอพยพหนีไฟจากจุดต่างๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้ภายในห้องพัก พืน้ ทีส่ ่วนกลาง บริเวณ
ทางเดินในแต่ละอาคาร และบริเวณทางเดินนอกอาคาร เพื่อให้ผทู้ อ่ี ยูภ่ ายในอาคารสามารถหนีไฟไปยังจุด
รวมพลได้อย่างรวดเร็ว
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นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มเี จ้าหน้าที่รบั ผิดชอบประจาแต่ละอาคาร ซึง่ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
จะต้องเข้าประจาในอาคารที่รบั ผิดชอบ เพื่อแจ้งเหตุการณ์ ให้ผู้ใช้บริการรับทราบ และควบคุมไม่ให้ต่นื
ตระหนก จากนัน้ จะนาทางผูป้ ระสบภัยลงบันได มายังจุดรวมพลทีก่ าหนดไว้
โครงการจัดให้มพี น้ื ทีจ่ ุดรวมพล อยูบ่ ริเวณด้านหน้าอาคารของโครงการ ใกล้บริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ พื้นที่ 69.24 ตารางเมตร (หักโคนต้นไม้แล้ว) คิดเป็ นสัดส่วนของพืน้ ทีจ่ ุดรวมพลต่อผู้พกั อาศัย
ภายในโครงการเท่ากับ 0.31 ตารางเมตร/คน หรือ 3.23 คน/ตารางเมตร เมื่อ คิดผู้อยู่อาศัยในโครงการ
สูงสุด 224 คน (รวมพนักงาน) ซึง่ เพียงพอตามเกณฑ์ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ที่กาหนดไว้อย่างน้อย 0.25 ตารางเมตร/คน หรือไม่เกิน 4 คน/ตารางเมตร โดยพื้นทีจ่ ุด
รวมพลเป็ นพื้นที่ท่จี ดั ให้เป็ นสนามหญ้า ผู้พกั อาศัยจากทุกอาคารสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สาหรับการ
อพยพคนจากจุดรวมพลไปสู่ภายนอกโครงการก็มคี วามสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากเส้นทางที่ผู้พกั
อาศัยในโครงการสามารถอพยพออกสู่พ้นื ที่โครงการนัน้ เป็ นทางเดินบริเวณด้านหน้ าโครงการใกล้กบั
ทางเข้า-ออกของโครงการ ซึ่งจะไม่มีสงิ่ ก่ อสร้างกีด ขวางเส้นทางอพยพ ท าให้ส ามารถออกนอกพื้น ที่
โครงการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัย ดังนัน้ จุดรวมพลของโครงการจึงมีความเหมาะสม
ทัง้ ในแง่ขนาดของพืน้ ทีท่ เ่ี พียงพอ ตาแหน่ งทีส่ ะดวกในการเข้าถึง และเหมาะสมในแง่การจัดการ ผังแสดง
เส้นทางหนีภยั ไปยังจุดรวมพล แสดงดังรูปที่ 2-48
สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระบบป้ องกัน อัค คีภ ัย ของโครงการเป็ นไปตามฉบับ ที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 1 แบบและวิ ธ ี ก ารเกี่ ย วกั บ การติ ด ตั ง้ ระบบ
การป้ องกันอัคคีภยั
ข้อ 3 กาหนดให้อาคารอื่นนอกจาก ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว และบ้านแฝด ทีม่ คี วามสูงไม่เกิน
2 ชัน้ ต้อ งติด ตัง้ เครื่อ งดับ เพลิง แบบมือ ถือ ไม่ น้ อ ยกว่าชัน้ ละ 1 เครื่อ ง ต่ อ พื้น ที่อ าคารไม่ เกิน 1,000
ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร
การติดตัง้ ถังดับเพลิงจะติดตัง้ ให้ส่วนบนสุด ของตัวถังดับเพลิงสูงจากระดับพื้นอาคารประมาณ
1.5 เมตร ในทีม่ องเห็น สามารถอ่านคาแนะนาการใช้ได้และสามารถนาไปใช้งานได้สะดวกและอยูใ่ นสภาพ
ทีใ่ ช้งานได้ตลอดเวลา
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ข้อ 6 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(1) อุ ปกรณ์ แจ้งเหตุท่ีมที งั ้ ระบบแจ้งเหตุอตั โนมัตแิ ละระบบแจ้งเหตุท่ใี ช้มอื เพื่อให้อุปกรณ์ ส่ง
สัญญาณเพลิงไหม้ทางาน
(2) อุปกรณ์ ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทส่ี ามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนทีอ่ ยูใ่ นอาคารได้ยนิ
หรือทราบอย่างทัวถึ
่ งเพือ่ ให้หนีไฟ
ข้ อ 7 ก าหนดว่าอาคารที่ใช้เป็ น ที่ชุ ม นุ ม ของประชาชน เช่น โรงมหรสพ หอประชุ ม โรงแรม
สถานพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สถานกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่า
อากาศยาน อาคารจอดรถ สถานีขนส่งมวลชน ที่จอดรถ ท่าจอดเรือ ภัตตาคาร สานักงาน สถานที่ทา
การของราชการ โรงงาน และอาคารพาณิชย์ เป็ นต้น รวมถึงอาคารอยูอ่ าศัยรวมทีม่ ตี งั ้ แต่ 4 หน่ วยขึน้ ไป
และหอพัก ที่มคี วามสูงตัง้ แต่ 2 ชัน้ ขึ้น ไป ในแต่ละชัน้ ต้องมีป้ ายบอกชัน้ และป้ ายบอกทางหนีไฟด้วย
ตัวอักษรขนาดที่มคี วามสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร หรือสัญ ลักษณ์ ท่อี ยู่ในตาแหน่ งที่จะมองเห็ นได้
ชัดเจนตลอดเวลา และต้องมีแสงสว่างจากระบบไฟฟ้ าฉุ กเฉิ นเพียงพอที่จะมองเห็น ช่องทางหนี ไฟได้
ชัดเจนขณะเพลิงไหม้
และตามกฎกระทรวงการแก้ ไขอาคารที่ มี ส ภาพหรื อ มี ก ารใช้ ที่ อ าจเป็ นภยัน ตรายต่ อ
สุขภาพ ชี วิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคี ภยั หรือก่อให้ เกิ ดเหตุราคาญ
หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2563
ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ 5 ในกรณีเจ้าพนักงานท้องถิน่ เห็นว่าอาคารตามข้อ 3 หรือข้อ 4 เป็ นอาคารสูง อาคารขนาด
ใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ อาคารสาธารณะ อาคารชุมนุ มคน อาคารชุด หอพัก อาคารอยู่อาศัยรวม
โรงงาน ภัตตาคาร สานักงาน หรือคลังสินค้า มีสภาพหรือมีการใช้ท่อี าจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภยั ให้ม ี
อานาจสังให้
่ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดาเนินการแก้ไขให้อาคารดังกล่าว มีระบบความปลอดภัย
เกีย่ วกับอัคคีภยั ภายในระยะเวลาทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่ กาหนดแต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีท่มี ี
เหตุอนั สมควรเจ้าพนักงานท้องถิน่ จะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้
ในการสัง่ การให้ แ ก้ ไ ขอาคารตามวรรคหนึ่ ง เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น อาจสัง่ ให้ เ จ้า ของหรือ ผู้
ครอบครองอาคารดาเนินการในกรณีดงั ต่อไปนี้ได้ตามลักษณะที่จาเป็ นและเหมาะสมสาหรับอาคารนัน้ ๆ
โดยไม่ถือว่าการดาเนินการตามคาสังดั
่ งกล่าวเป็ น การดัดแปลงอาคาร แต่ต้องยื่นแบบให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ ตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(1) ติดตัง้ แผนผังของอาคารแต่ละชัน้ ไว้ในตาแหน่งทีเ่ ห็นได้ชดั เจนทีบ่ ริเวณห้องโถงหรือหน้าลิฟต์
ทุกแห่งของทุกชัน้ และติดตัง้ แบบแปลนและแผนผังของอาคารไว้ท่บี ริเวณพื้นชัน้ ล่างของอาคารรวมทัง้
เก็บรักษาแบบแปลนและแผนผังของอาคารทุกชัน้ ไว้ทห่ี อ้ งควบคุมหรือห้องทีส่ ามารถเข้าถึงได้งา่ ย เพื่อให้
สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก ทัง้ นี้ แบบแปลนและแผนผัง ของอาคารต้องประกอบด้วย สัญ ลักษณ์
อักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ชดั เจน โดยให้ตดิ ตัง้ ตามทิศทางการวางตัวของอาคารแผนผังของ
อาคารแต่ละชัน้ ให้ประกอบด้วย
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(ก) ตาแหน่งของห้องทุกห้องของชัน้ ทีต่ ดิ ตัง้ แผนผังนัน้
(ข) ตาแหน่ งที่ตดิ ตัง้ อุ ปกรณ์ ดบั เพลิง และตู้สายฉีดน้ าดับเพลิงหรือหัวต่อสายฉีดน้ า
ดับเพลิง และอุปกรณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ ของชัน้ ทีต่ ดิ ตัง้ แผนผังนัน้
(ค) ตาแหน่งประตูและเส้นทางหนีไฟของชัน้ ทีต่ ดิ ตัง้ แผนผังนัน้
(ง) ตาแหน่งลิฟต์ดบั เพลิงของชัน้ ทีต่ ดิ ตัง้ แผนผังนัน้ ในกรณีทอ่ี าคารมีลฟิ ต์ดบั เพลิง
ติดตัง้ อยู่
(จ) ตาแหน่งทีต่ ดิ ตัง้ แผนผังนัน้
(2) ติดตัง้ ระบบไฟส่องสว่างสารองเพื่อให้มแี สงสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ขณะเพลิง
ไหม้ และมีป้ายบอกชัน้ และป้ ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกประตูหนีไฟทุ กชัน้ ด้วยอักษรที่
สามารถมองเห็นได้ชดั เจน โดยตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 10 เซนติเมตร
(3) ติดตัง้ เครือ่ งดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่องดับเพลิงยกหิว้ ที่อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา
ในแต่ละชัน้ ของอาคาร ตามชนิดและขนาดทีเ่ หมาะสมสาหรับดับเพลิงทีเ่ กิดจากประเภทของวัสดุในอาคาร
นัน้ แต่ต้องมีขนาดบรรจุสารเคมีไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม โดยให้มเี ครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่อง
ดับเพลิงยกหิว้ 1 เครื่องต่อพืน้ ทีไ่ ม่เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ละเครื่องมีระยะห่างกันไม่เกิน 45.00 เมตร
ทัง้ นี้ ในการติดตัง้ เครื่องดับเพลิงดังกล่าวต้องติดตัง้ ให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่
เกิน 1.50 เมตร ในทีท่ ่สี ามารถมองเห็นได้ง่ายและสามารถเข้าใช้สอยเครื่องดับเพลิงนัน้ ได้สะดวกไม่มสี งิ่
กีดขวาง และสามารถอ่านคาแนะนาการใช้เครือ่ งดับเพลิงนัน้ ได้
(4) จัดการอุดหรือปิ ดล้อมช่องท่อและช่องว่างระหว่างท่อทีผ่ ่านพืน้ หรือผนังเพือ่ ป้ องกันไม่ให้ควัน
และไฟลุ ก ลาม และเพิ่ม ความสมบู รณ์ ข องส่ ว นกัน้ แยกของพื้น หรือ ผนั ง ทนไฟให้ใช้ง านได้ต รงตาม
วัตถุประสงค์ โดยมีอตั ราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชัวโมง
่
(5) ติดตัง้ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุกชัน้ ในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ
หรืออาคารชุมนุ มคน โดยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(ก) อุปกรณ์สง่ สัญญาณเพือ่ ให้หนีไฟทีส่ ามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนทีอ่ ยูใ่ อาคาร
ได้ยนิ หรือทราบอย่างทัวถึ
่ ง
(ข) อุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติ อุปกรณ์แจ้งเหตุทใ่ี ช้มอื และแผงควบคุมระบบแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้เพือ่ ให้อุปกรณ์ตาม (ก) ทางาน
(6) ติดตัง้ บันไดหนีไฟทีไ่ ม่ใช่บนั ไดในแนวดิง่ เพิม่ จากบันไดหลักให้เหมาะสมกับพืน้ ทีข่ องอาคาร
แต่ละชัน้ ในอาคารทีม่ คี วามสูงตัง้ แต่สช่ี นั ้ ขึน้ ไปหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษทีม่ คี วามสูงตัง้ แต่สองชัน้ ขึน้ ไป
เพื่อ ให้สามารถลาเลียงบุ คคลทัง้ หมดในอาคารออกนอกอาคารได้ โดยบัน ไดหนีไฟต้องมีความมันคง
่
แข็งแรงและมีลกั ษณะ ดังนี้
(ก) บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีผนังทุกด้านโดยรอบทีท่ าด้วยวัสดุทไ่ี ม่ตดิ ไฟยกเว้น
ช่องระบายอากาศของผนังบันไดหนีไฟด้านทีเ่ ปิ ดสูภ่ ายนอก
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(ข) บันไดหนีไฟและชานพัก ส่วนทีอ่ ยูภ่ ายนอกอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า
60 เซนติเมตร และผนั ง ด้านที่บ ัน ไดพาดผ่ านเป็ น ผนั งที่ท าด้ ว ยวัส ดุ ท่ีม ีอ ัต ราการทนไฟไม่น้ อ ยกว่า
1 ชัวโมง
่
(ค) ประตู สู่บ ัน ไดหนี ไฟต้อ งท าด้ว ยวัส ดุ ไ ม่ ติด ไฟมีค วามกว้างสุ ท ธิไม่ น้ อ ยกว่า 80
เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร และต้องเป็ นบานเปิ ดชนิดผลักออกสู่ทศิ ทางการหนีไฟที่สามารถ
เปิ ดออกได้สะดวกตลอดเวลาและสามารถเปิ ดกลับเข้าสู่อาคารได้ พร้อมติดตัง้ อุปกรณ์ชนิดทีบ่ งั คับให้บาน
ประตูปิดได้เองเพือ่ ป้ องกันควันและเปลวไฟมิให้เข้าสูบ่ นั ไดหนีไฟ
(7) ติดตัง้ ผนังหรือประตูท่ที าด้วยวัสดุไม่ตดิ ไฟที่สามารถปิ ดกัน้ มิให้เปลวไฟหรือควันเข้าไปใน
บริเวณบันไดทีม่ ใิ ช่บนั ไดหนีไฟในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ
(8) กัน้ แยกพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามเสีย่ งสูงต่อการเกิดอัคคีภยั ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ เช่น
ห้องเก็บสิง่ ของหรือวัสดุจานวนมาก ห้องเก็บวัตถุอนั ตรายหรือวัตถุไวไฟ หรือห้องควบคุมระบบอุปกรณ์
ของอาคาร โดยส่ว นกัน้ แยกนัน้ ต้องมีอ ัตราการทนไฟไม่น้ อยกว่า 1 ชัวโมง
่
หรือ ติด ตัง้ ระบบดับ เพลิง
อัตโนมัติ เช่น ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัตหิ รือระบบอื่นทีเ่ ทียบเท่า
(9) ติ ด ตัง้ ระบบป้ องกั น อั น ตรายจากฟ้ าผ่ า ในอาคารสู ง หรือ อาคารขนาดใหญ่ พ ิ เ ศษซึ่ ง
ประกอบด้วยตัวน าล่อฟ้ า ตัวน าลงดิน และหลักสายดิน ที่เชื่อมโยงกันเป็ น ระบบ โดยการออกแบบให้
เป็ นไปตามหลักวิชาการเพือ่ ความปลอดภัยทางไฟฟ้ า
(10) ติดตัง้ ระบบป้ องกันเพลิงไหม้ในอาคารสูงซึง่ ประกอบด้วยระบบท่อยืนและหัวรับน้ าดับเพลิง
ทีม่ ลี กั ษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ท่ อ ยืน ต้อ งเป็ น โลหะผิว เรียบที่ส ามารถทนความดัน ใช้ง านได้ไม่ น้ อ ยกว่า 1.20
เมกะปาสกาลมาตร โดยท่อดังกล่าวต้องทาด้วยสีน้ ามันสีแดงและติดตัง้ ตัง้ แต่ชนั ้ ล่างสุดไปยังชัน้ สูงสุดของ
อาคาร ระบบท่อยืนทัง้ หมดต้องต่อเข้ากับท่อประธานส่งน้ าและระบบส่งน้ าจากแหล่งจ่ายน้ าของอาคารและ
จากหัวรับน้ าดับเพลิงนอกอาคาร
(ข) บัน ไดหนี ไฟทุ ก ชัน้ ต้อ งจัด ให้ม ีห ัว ต่ อ สายฉี ด น้ าดับ เพลิง ชนิ ด หัว ต่ อ สวมเร็ว ใน
ต าแหน่ ง ที่ใช้ ง านได้ ส ะดวกและไม่ กีด ขวางเส้น ทางหนี ไ ฟ ขนาดเส้ น ผ่ านศู น ย์ก ลาง 65 มิล ลิเมตร
(2.50 นิ้ว) พร้อมทัง้ ฝาครอบและโซ่รอ้ ยติดไว้
(ค) ภายในอาคารทุ ก ชัน้ ต้ อ งจัด ให้ม ีตู้ส ายฉี ด น้ าดับ เพลิง ที่ม ีป้ ายแสดงตาแหน่ ง ที่
สามารถมองเห็นได้ชดั เจน โดยมีสายฉีดน้ าดับเพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) สายฉีด
น้ าดับเพลิงต้องมีความยาวไม่เกิน 30.00 เมตร ติดตัง้ ในตาแหน่ งที่ใช้งานได้สะดวก ไม่มสี งิ่ กีดขวางและ
เมือ่ ต่อจากหัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิงแล้วสามารถนาไปใช้ดบั เพลิงในพืน้ ทีท่ งั ้ หมดในชัน้ นัน้ ได้
(ง) หัวรับน้ าดับเพลิงที่ตดิ ตัง้ ภายนอกอาคารต้องเป็ นชนิดข้อต่อสวมเร็วขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2.50 นิ้ว) ทีส่ ามารถรับน้ าจากรถดับเพลิงทีม่ ขี อ้ ต่อสวมเร็วแบบมีเขีย้ วขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2.50 นิ้ว) ทีห่ วั รับน้ าดับเพลิงต้องมีฝาปิ ดเปิ ดทีม่ โี ซ่รอ้ ยติดไว้ดว้ ย ระบบท่อ
ยืนทุกชุดต้องมีหวั รับน้ าดับเพลิงนอกอาคารหนึ่งหัวในที่ท่พี นักงานดับเพลิงเข้าถึงได้โดยสะดวกรวดเร็ว
ทีส่ ุดและให้อยู่ใกล้หวั ท่อดับเพลิงสาธารณะมากที่สุด และบริเวณใกล้หวั รับน้ าดับเพลิงนอกอาคารต้องมี
ข้อความเขียนด้วยสีสะท้อนแสงว่า “หัวรับน้ าดับเพลิง” ให้มองเห็นได้ชดั เจน
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ในกรณีทอ่ี าคารตามวรรคหนึ่ง มีระบบความปลอดภัยเกีย่ วกับอัคคีภยั อยูแ่ ล้ว แต่ไม่อยูใ่ นสภาพ
ที่ใช้งานได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสังให้
่ เจ้าของหรือผู้ค รอบครองอาคารแก้ไขให้ระบบความ
ปลอดภัยดังกล่าวใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ตอ้ งไม่น้ อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีมเี หตุอนั ควร
เจ้าพนักงานท้องถิน่ จะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้

2.10 การจราจร
ทางเข้า-ออกของโครงการจะเชื่อมต่อกับถนนภาระจายอม กว้างประมาณ 8.00 เมตร ถนนภาระ
จายอมนี้สภาพปั จจุบนั เป็ นส่วนหนึ่งของถนนลากูนและเชื่อมต่อกับ ถนนสายบ้านป่ าสัก -บ้านโคกโตนด
ซึง่ ถนนลากูนเป็ นถนนส่วนบุคคล โดยสภาพปั จจุบนั เป็ นถนนทีป่ ระชาชนทัวไปสามารถใช้
่
สญ
ั จรร่วมกันได้
โดยทางเข้าออก โครงการมีความกว้างประมาณ 7 เมตร และถนนภายในโครงการ มีความกว้าง
6.00 เมตร เดินรถสองทิศทาง (Two way) ทีจ่ อดรถยนต์เป็ นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร จานวน 25 คัน
และนอกอาคาร จานวน 15 คัน รวมที่จอดรถภายในโครงการทัง้ สิ้น 40 คัน (ในจานวนนี้เป็ นที่จอดรถผู้
พิการ ทุพพลภาพและคนชรา 2 คน) โดยลักษณะทีจ่ อดรถยนต์ของโครงการเป็ นแบบตัง้ ฉากกับแนวทาง
เดินรถทัง้ หมด โดยที่จอดรถยนต์ 1 คัน มีความกว้าง 2.40 เมตร และความยาว 5.00 เมตร ที่จอดรถผู้
พิการ ทุพพลภาพและคนชรา 1 คัน มีความกว้าง 2.40 เมตร และความยาว 6.00 เมตร โดยมีด้านข้าง
1.00 เมตร
ทัง้ นี้ โครงการยังจัดให้มที ่จี อดรถจักรยานยนต์ จานวน 14 คัน มีความกว้าง 1.50 เมตร และ
ความยาว 2.50 เมตร ผังแสดงทิศทางการเดินรถภายในโครงการ แสดงดังรูปที่ 2-49
สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จานวนที่จอดรถของโครงการเป็ นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลตาบลเชิ งทะเล เรื่อง กาหนด
จานวนที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของอาคารบางชนิ ดหรือบางประเภทลักษณะและขนาด
ที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ พ.ศ. 2558
กรณีคดิ ตามประเภทอาคาร
(2) โรงแรมที่ห้องพักไม่เกิน 100 ห้อง ให้มที ่จี อดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 คัน สาหรับห้องพัก 30
ห้องแรก ส่วนที่เกิน 30 ห้อง ให้คดิ อัตรา 1 คันต่อ 10 ห้อง เศษของ 10 ให้คดิ เป็ น 10 ห้อง โรงแรมที่ม ี
ห้องพักเกิน 100 ห้อง ให้มที ่จี อดรถยนต์ตามอัตราที่กาหนดในวรรคหนึ่ง สาหรับห้องพัก 100 ห้องแรก
ส่วนทีเ่ กิน 100 ห้อง ให้คดิ อัตรา 1 คันต่อ 15 ห้อง เศษของ 15 ห้อง ให้คดิ เป็ น 15 ห้อง
โครงการมีหอ้ งพัก 95 ห้อง ต้องจัดให้มที จ่ี อดรถไม่น้อยกว่า 12 คัน
(5) ห้องโถงของโรงแรมตามข้อ 4 (4) ให้มที ่จี อดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ห้องโถง 30
ตารางเมตร เศษของ 30 ตารางเมตร ให้คดิ เป็ น 30 ตารางเมตร
โครงการมีพน้ื ที่หอ้ งโถง (โถงต้อนรับ และโถงนัง่ เล่น) 180.50 ตารางเมตร ต้องจัดให้มที ่จี อดรถ
ไม่น้อยกว่า 6 คัน
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กรณีคดิ ตามขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอย
(6) อาคารขนาดใหญ่ ให้มที ่จี อดรถยนต์ตามจานวนที่กาหนดของแต่ละประเภทของอาคารทีใ่ ช้
เป็ นที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นัน้ รวมกัน หรือให้มที ่จี อดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่
อาคาร 120 ตารางเมตร เศษของ 120 ตารางเมตร ให้คดิ เป็ น 120 ตารางเมตร ทัง้ นี้ ให้ถอื ที่จอดรถยนต์
จานวนทีม่ ากกว่าเป็ นเกณฑ์
(พื้นทีใ่ ช้สอยทัง้ หมดเท่ากับ 4,712 ตารางเมตร (หักพื้นทีจ่ อดรถและถนนภายในโครงการแล้ว)
ต้องมีทจ่ี อดรถยนต์อย่างน้อย 40 คัน ซึง่ โครงการจัดให้มที จ่ี อดรถยนต์ จานวน 40 คัน)
อาคารขนาดใหญ่ ต ามวรรคหนึ่ ง ต้อ งจัด ให้ ม ีท่ีจ อดรถจั ก รยานยนต์ด้ว ย โดยจ านวนที่จ อด
รถจักรยานยนต์ให้คานวณจากพืน้ ทีร่ อ้ ยละสิบของพืน้ ทีจ่ อดรถยนต์ทงั ้ หมดตามทีก่ าหนดในเทศบัญญัตนิ ้ี
โดยที่จอดรถจักรยานยนต์หนึ่งคันต้องเป็ นพื้นที่สเ่ี หลีย่ มผืนผ้าไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
2.50 เมตร (โครงการต้องจัดให้มที จ่ี อดรถยนต์ทงั ้ หมดตามทีก่ าหนดในเทศบัญญัตนิ ้ี จานวน 40 คัน เมื่อ
คิดจากพืน้ ทีจ่ อดรถ มีขนาดพืน้ ที่ 480 ตารางเมตร ดังนัน้ โครงการต้องจัดให้มที จ่ี อดรถจักรยานยนต์ ไม่
น้ อ ยกว่า 48 ตารางเมตร ซึ่งโครงการจัด ที่จอดรถจัก รยานยนต์ไว้ 52.50 ตารางเมตร คิด เป็ น จานวน
รถจักรยานยนต์ทจ่ี อดได้ 14 คัน)
จานวนทีจ่ อดรถของโครงการเป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 และกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555)
ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทีก่ าหนดให้
ข้ อ 2 ให้ก าหนดประเภทของอาคารซึ่งต้องมีท่ีจ อดรถยนต์ ที่ก ลับ รถยนต์ และทางเข้าออก
รถยนต์ไว้ ดังต่อไปนี้
(2) โรงแรมที่มพี ้นื ที่ห้องโถงหรือ พื้นที่ท่ีใช้เพื่อ กิจการพาณิ ชยกรรมในหลังเดียวกัน หรือ
หลายหลัง รวมกันตัง้ แต่ 300 ตารางเมตรขึน้ ไป
(4) ภัตตาคารทีม่ พี น้ื ทีต่ งั ้ โต๊ะอาหารตัง้ แต่ 150 ตารางเมตรขึน้ ไป
(7) อาคารขนาดใหญ่
(8) ห้องโถงของภัตตาคารตาม (4) หรืออาคารขนาดใหญ่ตาม (7)
ข้อ 3 จานวนทีจ่ อดรถยนต์ ต้องจัดให้มตี ามกาหนดดังต่อไปนี้
(2) ในเขตเทศบาลทุกแห่งหรือในเขตท้องทีท่ ไ่ี ด้มพี ระราชกฤษฏีกาให้ใช้พระราชบัญญัตคิ วบคุม
การก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 ใช้บงั คับ
กรณีคดิ ตามประเภทอาคาร
(ข) โรงแรม ให้มที ่จี อดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ห้องโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30
ตารางเมตร ให้คดิ เป็ น 30 ตารางเมตร และไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ท่ใี ช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม 40
ตารางเมตร เศษของ 40 ตารางเมตร ให้คดิ เป็ น 40 ตารางเมตร
โครงการมีพน้ื ทีห่ อ้ งโถง (โถงต้อนรับ และโถงนัง่ เล่น) 180.50 ตารางเมตร ต้องจัดให้มที จ่ี อดรถ
ไม่น้อยกว่า 6 คัน และมีพน้ื ที่ทใ่ี ช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม (ร้านอาหาร) รวมทัง้ สิน้ 149 ตารางเมตร ซึ่ง
ต้องจัดให้มที จ่ี อดรถไม่น้อยกว่า 4 คัน รวมทีจ่ อดรถทีต่ อ้ งจัดให้มที งั ้ หมด 10 คัน
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

กรณีคดิ ตามขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอย
(ซ) อาคารขนาดใหญ่ ให้มที ่จี อดรถยนต์ตามจานวนที่กาหนดของแต่ละประเภทของอาคารที่ใช้
เป็ นที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่ นัน้ รวมกันหรือให้มที ่จี อดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้น ที่
อาคาร 240 ตารางเมตร เศษของ 240 ตารางเมตร ให้คดิ เป็ น 240 ตารางเมตร ทัง้ นี้ ให้ถอื ที่จอดรถยนต์
จานวนที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์ (พื้นที่ใช้สอยทัง้ หมดเท่ากับ 4,712 ตารางเมตร (หักพื้นที่จอดรถและถนน
ภายในโครงการแล้ว) ต้องมีทจ่ี อดรถยนต์อย่างน้ อย 20 คัน ซึง่ โครงการจัดให้มที จ่ี อดรถยนต์ จานวน 40
คัน)
ทัง้ นี้ให้ถอื จานวนทีจ่ อดรถยนต์ทม่ี ากกว่าเป็ นเกณฑ์ ดังนัน้ โครงการต้องจัดให้มที จ่ี อดรถยนต์ไม่
น้อยกว่า 40 คัน โดยโครงการจัดให้มที จ่ี อดรถยนต์ จานวน 40 คัน (รวมที่จอดรถสาหรับผูพ้ กิ าร จานวน
2 คัน) ซึง่ สอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว
ขนาดที่ จ อดรถยนต์ เป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบับ ที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทีก่ าหนดให้
ข้อ 2 ทีจ่ อดรถ 1 คัน ต้องเป็ นพืน้ ทีส่ เ่ี หลีย่ มผืนผ้า และต้องมีลกั ษณะและขนาดดังนี้
(2) ในกรณี ท่ีจอดรถตัง้ ฉากกับ แนวทางเดิน รถ ให้ม ีค วามกว้างไม่น้ อ ยกว่า 2.40 เมตร และ
ความยาวไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร แต่ทงั ้ นี้ จะต้องไม่จดั ให้มที างเข้าออกของรถเป็ นทางเดินรถทางเดียว
สาหรับทีจ่ อดรถสาหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชราเป็ นไปตามกฎกระทรวงกาหนดสิ่ ง
อานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2
พ.ศ. 2564
ข้อ 14 ลักษณะและขนาดของทีจ่ อดรถสาหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา ให้เป็ นไปตาม
ข้อ 2 และข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พระราชบัญ ญัตคิ วบคุ ม
อาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และจัดให้มที ่ีว่างด้านข้างที่จอดรถ กว้างไม่น้อยกว่ า 1 เมตร
ตลอดความยาวของทีจ่ อดรถ โดยทีว่ า่ งดังกล่าวต้องมีลกั ษณะพืน้ ผิวเรียบ และมีระดับเสมอกับทีจ่ อดรถ
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.11 พืน้ ที่สีเขียว
โครงการได้จดั ให้มพี ้นื ที่สเี ขียวอยู่บริเวณโดยรอบเป็ นพื้นที่ 246.11 ตารางเมตร คิดเป็ นพื้นที่
สีเขียวต่อผูพ้ กั อาศัยในพืน้ ที่ 1.09 ตารางเมตร ต่อ 1 คน (ผูพ้ กั อาศัยและพนักงานในพื้นที่โครงการ 224
คน) โดยจัดไว้บริเวณชัน้ ล่างทัง้ หมด โดยจัดให้มไี ม้ยนื ต้นจานวน 29 ต้น มีพ้นื ที่ 226.45 ตารางเมตร
ได้แก่ ต้น ประดู่ บ้ าน ต้น จ าปี ต้น บุ ห งาสาหรี ต้น ปี บ ดอกขาว ต้น มะฮอกกานี และปาล์ม เมือ งถลาง
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-14 นอกจากนี้ยงั จัดให้มกี ารปลูกไม้พุ่มภายในโครงการ ได้แก่ โกศจุฬา
คริสติน่า ต้อยติง่ ฝรัง่ ไทรเกาหลี พุดศุภโชค หญ้ามาเลเซีย เฟิ รน์ ฮาวาย เฟิ รน์ กนกนารีแคระ โมกพวง สน
หอม และหนวดปลาหมึกแคระ
ทัง้ นี้ โครงการได้ตรวจสอบขนาดพืน้ ทีส่ เี ขียวทีอ่ ยูภ่ ายใต้แนวอาคาร พื้นทีส่ เี ขียวทีม่ ขี นาดความ
กว้างน้อยกว่า 1 เมตร และพืน้ ทีส่ เี ขียวทีซ่ ้อนทับระบบสาธารณูปโภค โดยโครงการจะไม่นามาคิดรวมเป็ น
พืน้ ทีส่ เี ขียวของโครงการ
ผังแสดงพืน้ ทีส่ เี ขียวภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ ผังแสดงไม้ยนื ต้น ผังแสดงการปลูกไม้พุ่มและไม้คลุม
ดิน ผังแสดงแนวตัดการปลูกต้นไม้ แสดงดังรูปที่ 2-50 ถึงรูปที่ 2-54
ตารางที่ 2-14 ชนิ ดและจานวนไม้ยืนต้นในพื้นที่โครงการ
ลาดับ

ชนิ ด

ชื่อวิ ทยาศาสตร์

1

ต้นประดูบ่ า้ น

Pterocarpus indicus

2

ต้นจาปี

Michelia alba

3

ต้นบุหงาสาหรี

Citharexylum
spinosum

4

ต้นปี บดอกขาว

Millingtonia hortensis

5

ต้นมะฮอกกานี

Swietenia mahogany

6

ปาล์มเมืองถลาง Kerriodoxa elegans

การเจริญเติ บโต

จานวน (ต้น)

เป็ นพรรณไม้กลางแจ้ง ชอบแสงแดดจัด มักพบ
ขึน้ ตามป่ าเบญจพรรณทางภาคใต้ สามารถปลูก
ได้ท ั ่วไป
เจริญเติบโตได้ดใี นดินร่วนระบายน้ าดี และมี
แสงแดดตลอดวัน
เจริญเติบโตได้ดใี นดินเกือบทุกชนิด ทนทานต่อ
สภาพอากาศและศัตรูพชื ได้ดี ดูแลรักษาง่าย
ปลูกได้ทงั ้ ในทีร่ าไรและแดดจัด ถ้าปลูกในทีแ่ ดด
จัดและค่อนข้างชืน้ ต้นจะโตเร็ว
เจริญเติบโตได้ดี ในดินร่วนหรือดินทรายปนดิน
เหนียวเล็กน้อยทีม่ กี าร ระบายน้ าได้ดี
สามารถขึน้ ได้ในพืน้ ทีม่ แี ดดราไร และเติบโตได้
ดีในดินทีม่ ลี กั ษณะเป็ นดินปนทราย ทนแล้ง
และดูแลง่าย
รวม

2
8
9
7
4
2
29

ทีม่ า : บริษทั อาณา เชิงทะเล จากัด
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รูปที่ 2-50 ผังแสดงพืน้ ทีส่ เี ขียวภายในพืน้ ทีโ่ ครงการและซ้อนทับกับระบบสาธารณูปโภค

2-127

2-128

รูปที่ 2-51 ผังแสดงไม้ยนื ต้น ของโครงการ

รูปที่ 2-52 ผังแสดงการปลูกไม้พมุ่ และไม้คลุมดิน ของโครงการ

2-129

2-130

รูปที่ 2-53 ผังแสดงแนวตัดการปลูกต้นไม้ A

2-131

รูปที่ 2-54 ผังแสดงแนวตัดการปลูกต้นไม้ B

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

โครงการจัดให้มพี ้นื ทีส่ เี ขียว ตามแนวทางการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ที่ระบุ ว่า “อาคารอยู่อาศัยรวม
โรงแรม และโรงพยาบาล ต้องจัดให้มีพื้นที่ สีเขียวเพื่อส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โดย
มีในสัดส่ วนของพื้นที่ สีเขี ยวต่ อผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ ไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่ อ 1 คน
และต้ องจัดให้ มีพื้นที่ สีเขี ยวบริ เวณชัน้ ล่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ สีเขี ยวที่ ต้องจัดให้ มี
ตามเกณฑ์ ทัง้ นี้ ต้ องเป็ นไม้ยืนต้ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ สีเขี ยวชัน้ ล่ างที่ ต้องจัดให้ มี
ตามเกณฑ์”
นอกจากนี้ โครงการยังจัดให้มพี น้ื ทีส่ เี ขียวตามแนวปฏิบตั กิ ารเชิงนโยบาย ด้านการจัดการพืน้ ที่
สีเ ขีย วชุ ม ชนเมือ งอย่ า งยัง่ ยืน ที่ ร ะบุ ว่ า “สัด ส่ ว นของ “พื้ น ที่ สี เ ขี ย วยัง่ ยื น ” ใน “ที่ ว่ า ง” ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยกาหนดพื้นที่ สีเขียวยังยื
่ นอย่างน้ อยร้อยละ 50 ของ
พื้นที่ ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร” ทัง้ นี้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 3 ข้อ 33 (1) ทีก่ าหนดให้ อาคารอยูอ่ าศัย และอาคาร
อยู่อาศัยรวม ต้องมีท่วี ่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วน ของพื้นที่ชนั ้ ใดชัน้ หนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร (2)
ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นที่ไม่ได้ใช้เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยต้องมี
ทีว่ ่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชนั ้ ใดชัน้ หนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร แต่ถ้าอาคารนัน้ ใช้เป็ นที่
อยู่อาศัยรวมอยู่ด้วยต้องมีท่วี ่างตาม (1) นัน่ คือ โครงการต้องมีท่วี ่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วน ของ
พื้นที่ชนั ้ ใดชัน้ หนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร การเปรียบเทียบขนาดพื้นที่สเี ขียวของโครงการตามเกณฑ์ท่ี
เกีย่ วข้องแสดงดังตารางที่ 2-15
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-15 การเปรียบเทียบขนาดพื้นที่สีเขียวของโครงการตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
พืน้ ที่สีเขียวตามเกณฑ์
ที่ต้องจัดให้มี

รายละเอียดข้อกาหนด
1. ตามแนวทางของ สผ. กาหนดให้มพี ้นื ที่สเี ขียวในสัดส่วน
พื้นที่สเี ขียวต่อ ผู้พ กั อาศัย ไม่น้อ ยกว่า 1 ตารางเมตร/ 1
คน และต้องจัดให้มพี ้นื ที่สเี ขียวบริเวณชัน้ ล่างของพื้นที่สี
เขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ที่ต้องจัดให้มตี ามเกณฑ์ ทัง้ นี้
ต้องเป็ นไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียว
ชัน้ ล่างทีต่ อ้ งจัดให้มตี ามเกณฑ์
1.1 พืน้ ทีส่ เี ขียวทัง้ หมด
1.2 พืน้ ที่สเี ขียวที่อยูบ่ นดิน (ชัน้ ล่าง) (ต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของพืน้ ทีส่ เี ขียวทัง้ หมดในโครงการ)
1.3 พืน้ ทีส่ เี ขียวทีเ่ ป็ นไม้ยนื ต้น (ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของพืน้ ทีส่ เี ขียวทีอ่ ยูบ่ นดินในโครงการ)
1.4 อัต ราส่ว นพื้น ที่สีเขีย วต่ อ ผู้พ ัก อาศัย และพนั ก งาน
ทัง้ หมด 224 คน
2. ตามแผนปฏิบตั ิก ารเชิงนโยบาย ด้านการจัดการพื้น ที่สี
เขียวชุมชนเมืองอย่างยั ่งยืน กาหนดให้ต้องจัดให้มพี น้ื ที่สี
เขี ย วยัง่ ยื น ในที่ “ที่ ว่ า ง” ที่ โ ครงการต้ อ งจัด ให้ ม ี ต าม
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยกาหนดพืน้ ที่
สีเขียวยั ่งยืนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพืน้ ที่วา่ งทีต่ ้องจัดให้
มีตามเกณฑ์กาหนดดังกล่าว
2.1 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55
2.1.1 ขนาดทีด่ นิ ของโครงการ
2.1.2 พืน้ ที่ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร (ไม่น้อย
กว่า 30 ใน 100 ส่วน ของพืน้ ที่ชนั ้ ใดชัน้ หนึ่งที่
มากทีส่ ดุ ของอาคาร)
2.1.3 พืน้ ทีส่ เี ขียวยั ่งยืนทีอ่ ยู่บนดินไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ของที่ว่างอัต ราส่วนพื้น ที่สีเขีย วยั ่งยืน ต่ อ
พืน้ ทีว่ า่ ง

โครงการจัดให้มี

224 ตารางเมตร
≥ 112 ตารางเมตร
(224 / 2)
≥ 56 ตารางเมตร
(112 / 2)
≥ 224 ตารางเมตร
(1 : 1)

246.11 ตารางเมตร
246.11 ตารางเมตรมากกว่า
เกณฑ์
226.45 ตารางเมตร
มากกว่าเกณฑ์
246.11 ตารางเมตร
246.11 : 224 = 1.09 : 1
มากกว่าเกณฑ์

≥ 237.48 ตารางเมตร
((791.60 x 30) / 100)

1,824.33 ตารางเมตร
1,032.73 ตารางเมตร

≥ 118.74 ตารางเมตร
((237.48 x 50) / 100)

226.45 ตารางเมตร

ทีม่ า : บริษทั อาณา เชิงทะเล จากัด
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.12 การดาเนิ นการช่วงก่อสร้าง
2.12.1 ระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา เป็ นโครงการทีก่ ่อสร้างขึน้ ใหม่ ตัง้ อยูบ่ นบางส่วนของหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3ก.) เลขที่ 1011 เลขที่ดนิ 225 มีขนาดเนื้อที่ตามโฉนดรวม 1-0-56.0825
ไร่ หรือคิดเป็ น 1,824.33 ตารางเมตร มีระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 15 เดือน นับจากได้รบั อนุ ญาต
จากหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยจะทาเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์
หลังจากเวลา 17.00 น. เป็ นต้นไป หากมีการก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าวโครงการจะทาเพียงเทคอนกรีต
ระบบฐานราก เท่านัน้ และดาเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. โดยจะจัดให้มแี สงสว่างอย่างเพียงพอ รวมทัง้
โครงการจะแจ้งให้ผทู้ อ่ี าศัยอยูใ่ กล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และขออนุ ญาตไปยังเทศบาลตาบล
เชิงทะเล สาหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดาเนินการก่อสร้าง
แผนงานก่อสร้างของโครงการ รวมทัง้ สิน้ 15 เดือน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-16

2.12.2 คนงานก่อสร้าง
จานวนคนงานก่อสร้างโครงการจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงของกิจกรรมการก่อสร้าง โดยช่วงที่
มีงานโครงสร้างอาคารและสถาปั ตยกรรมจะเป็ นช่วงที่มคี นงานสูงสุดประมาณ 150 คน ประกอบด้วย
วิศ วกร ช่างเทคนิ ค ช่างปูน ช่างเชื่อม ช่างเหล็ก และกรรมกร เป็ น ต้น คนงานทัง้ หมดพัก นอกพื้น ที่
โครงการ ทางานแบบเช้าไป-เย็นกลับ
ปั จจุบนั โครงการอยูใ่ นระหว่างการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม โดยหลังจาก
ที่ได้รบั ความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา
จากคณะกรรมการผูช้ านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อ ม ในเขตพื้น ที่คุ้ม ครองสิง่ แวดล้อ ม บริเวณพื้น ที่จงั หวัด ภู เก็ต และได้รบั อนุ ญ าต
ก่อสร้างจากเทศบาลตาบลเชิงทะเลแล้ว โครงการจะดาเนินการขออนุ ญาตก่อสร้างบ้านพักคนงาน อย่างไร
ก็ ต าม โครงการจะจัด ให้ มีร ะบบสุ ข าภิ บ าลและการจัด การบ้ า นพัก คนงานให้ เ ป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เรื่อง มาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงานทีพ่ กั อาศัยสาหรับลูกจ้างประเภท
กิจการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 2-16 แผนงานก่อสร้างของโครงการ
โรงแรม บลูมังกี- บางเทา
ตําบล เช งิ ทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

Project :
ที1ตงั - โครงการ :

เดือน
สัป ดาห์
งานสํารวจและปั กผังบริเวณ
งานเสาเข็ม
งานฐานราก
งานถังนํ-าคอนกรีต
- 1
งานโครงสร ้างพื-นชัน
- 2
งานโครงสร ้างพื-นชัน
- 3
งานโครงสร ้างพื-นชัน
- 4
งานโครงสร ้างพื-นชัน
- 5
งานโครงสร ้างพื-นชัน
- 6
งานโครงสร ้างพื-นชัน
- 7
งานโครงสร ้างพื-นชัน
งานโครงสร ้างสระว่ายนํ-า
งานโครงสร ้างหลังคา
- 2 เดินท่อไฟชัน
- 2 ท่อประปาชัน
งานก่อผนังชัน
- 3 เดินท่อไฟชัน
- 3 ท่อประปาชัน
งานก่อผนังชัน
- 4 เดินท่อไฟชัน
- 4 ท่อประปาชัน
งานก่อผนังชัน
- 5 เดินท่อไฟชัน
- 5 ท่อประปาชัน
งานก่อผนังชัน
- 6 เดินท่อไฟชัน
- 6 ท่อประปาชัน
งานก่อผนังชัน
- 7 เดินท่อไฟชัน
- 7 ท่อประปาชัน
งานก่อผนังชัน
งานก่อผนังชัน 1 เดินท่อไฟชัน 1 ท่อประปาชัน
- 2
งานฉาบผนังชัน
- 3
งานฉาบผนังชัน
- 4
งานฉาบผนังชัน
- 5
งานฉาบผนังชัน
- 6
งานฉาบผนังชัน
- 7
งานฉาบผนังชัน
- 1
งานฉาบผนังชัน
- 2
งานร ้อยสายไฟฟ้ า ชัน
- 3
งานร ้อยสายไฟฟ้ า ชัน
- 4
งานร ้อยสายไฟฟ้ า ชัน
- 5
งานร ้อยสายไฟฟ้ า ชัน
- 6
งานร ้อยสายไฟฟ้ า ชัน
- 7
งานร ้อยสายไฟฟ้ า ชัน
- 1
งานร ้อยสายไฟฟ้ า ชัน
- 2
งานฝ้ าชัน
- 3
งานฝ้ าชัน
- 4
งานฝ้ าชัน
- 5
งานฝ้ าชัน
- 6
งานฝ้ าชัน
- 7
งานฝ้ าชัน
- 1
งานฝ้ าชัน
- 2
งานปูพื-นชัน
- 3
งานปูพื-นชัน
- 4
งานปูพื-นชัน
- 5
งานปูพื-นชัน
- 6
งานปูพื-นชัน
- 7
งานปูพื-นชัน
- 1
งานปูพื-นชัน
- 2
งานปูกระเบื-องห ้องนํ-า ชัน
- 3
งานปูกระเบื-องห ้องนํ-า ชัน
- 4
งานปูกระเบื-องห ้องนํ-า ชัน
- 5
งานปูกระเบื-องห ้องนํ-า ชัน
- 6
งานปูกระเบื-องห ้องนํ-า ชัน
- 7
งานปูกระเบื-องห ้องนํ-า ชัน
- 1
งานปูกระเบื-องห ้องนํ-า ชัน
ั- 2
งานติดตัง- อุป กรณ์ไฟฟ้ า และ สุขภัณฑ์ช น
ั- 3
งานติดตัง- อุป กรณ์ไฟฟ้ า และ สุขภัณฑ์ช น
ั- 4
งานติดตัง- อุป กรณ์ไฟฟ้ า และ สุขภัณฑ์ช น
ั- 5
งานติดตัง- อุป กรณ์ไฟฟ้ า และ สุขภัณฑ์ช น
- 6
งานติดตัง- อุป กรณ์ไฟฟ้ า และ สุขภัณฑ์ช ัน
ั- 7
งานติดตัง- อุป กรณ์ไฟฟ้ า และ สุขภัณฑ์ช น
ั- 1
งานติดตัง- อุป กรณ์ไฟฟ้ า และ สุขภัณฑ์ช น
ั- 2
งานเฟอร์นเิ จอร์ช น
ั- 3
งานเฟอร์นเิ จอร์ช น
ั- 4
งานเฟอร์นเิ จอร์ช น
ั- 5
งานเฟอร์นเิ จอร์ช น
- 6
งานเฟอร์นเิ จอร์ช ัน
ั- 7
งานเฟอร์นเิ จอร์ช น
ั- 1
งานเฟอร์นเิ จอร์ช น
งานสวน และปูกระเบื-องสระว่ายนํ-า
เก็บ งาน

1
1

2

2
3

4

1

2

3
3

4

1

2

4
3

4

1

2

5
3

4

1

2

6
3

4

1

2

7
3

4

1

2

8
3

4

1

2

9
3

4

1

2

10
3

4

1

2

11
3

4

1

2

12
3

4

1

2

13
3

4

1

2

14
3

4

1

2

15
3

4

1

2

3

4

2
3
4
5
6
7
1
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ข้อ 1 ในกรณีนายจ้างจัดทีพ่ กั อาศัยให้ลกู จ้าง ห้องพักอาศัยมีลกั ษณะ ดังนี้
1) ขนาดห้องพักอาศัยควรมีความกว้างด้านที่แคบทีส่ ุดไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร ขนาดพืน้ ทีร่ วมไม่
น้อยกว่า 9 ตารางเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร ทัง้ นี้ ให้มพี น้ื ทีพ่ กั อาศัยไม่น้อยกว่า 3 ตารางเมตร
ต่อ 1 คน และให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
2) ฐานรากและโครงสร้างต้องมีความปลอดภัยและแข็งแรงเพียงพอ รวมทัง้ วัสดุทใ่ี ช้ก่อสร้างต้อง
มีความเหมาะสม
3) ที่พกั อาศัยสาหรับลูกจ้างในงานก่อสร้างที่ตดิ ต่อกัน หรือมีความยาวรวมกันถึง เมตร ต้องมี
ที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างที่พกั อาศัยนัน้ กว้างไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร เป็ นช่องตลอดความลึกของที่พ กั
อาศัย
4) การระบายอากาศโดยวิธธี รรมชาติ บริเวณห้องพักในทีพ่ กั อาศัยต้องมีประตูหน้าต่าง หรือช่อง
ระบายอากาศด้านติดกับอากาศภายนอกเป็ นพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ของห้องนัน้
ทัง้ นี้ ไม่นับรวมของพื้นที่ป ระตู หน้ าต่าง และช่องระบายอากาศที่ตดิ ต่อกับ ห้องอื่น หรือช่องทางเดิน ใน
อาคาร
5) จัดให้มหี อ้ งพักให้แก่ลกู จ้างในจานวนทีเ่ พียงพอกับจานวนลูกจ้างทีพ่ กั อาศัย
ข้อ 2 ให้นายจ้างดาเนินการจัดห้องน้ าและห้องส้วมมีลกั ษณะ ดังนี้
1) จะแยกจากกันหรือรวมกันอยูใ่ นห้องเดียวกันก็ได้ แต่ตอ้ งแยกชายหญิง มีลกั ษณะที่จะรักษา
ความสะอาดง่าย และมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพืน้ ทีห่ อ้ ง หรือมีพดั ลมระบายอากาศ
ได้เพียงพอ ระยะดิง่ ระหว่างพืน้ ห้องถึงเพดานยอดฝาหรือผนังตอนต่าสุดต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร
ในกรณีทห่ี อ้ งน้ าและห้องส้วมแยกออกจากกันต้องมีขนาดพืน้ ทีข่ องห้องน้ าแต่ละห้องไม่น้อยกว่า
1เมตร แต่ถ้าห 1 องมีความกว้างภายในไม่น้อยกว่าตารางเมตร และต้ ้้องน้ าและห้องส้วมรวมอยูใ่ นห้อง
เดียวกัน ต้องมีพน้ื ทีภ่ ายในไม่น้อยกว่า 1ตารางเมตร 50.
2) ฐานรากและโครงสร้างต้องมีความปลอดภัยและแข็งแรงเพียงพอ รวมทัง้ วัสดุทใ่ี ช้ก่อสร้างต้อง
มีความเหมาะสม
ข้อ 3 ให้นายจ้างจัดให้มกี ารจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและการระบายน้ า
ทีเ่ หมาะสมและเพียงพอจะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ผอู้ ่นื เกิดน้ าไหลนองไปยังที่ดนิ อื่น ที่ม ี
เขตติดต่อกับทีด่ นิ ทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของอาคารนัน้ และถูกสุขลักษณะ
ข้อ 4 ในกรณีท่ลี ูกจ้างผู้พกั อาศัยตัง้ แต่ 10 คน ขึน้ ไป ให้นายจ้างจัดให้มตี ู้ยาสามัญประจาบ้าน
ประจาทีพ่ กั อาศัย เพือ่ บรรเทาดูแลอาการป่ วย การปฐมพยาบาลในเบือ้ งต้น
ให้นายจ้างจัดให้มขี อ้ มูลเบอร์โทรศัพท์สาหรับการติดต่อสถานพยาบาลที่ใกล้กบั ทีพ่ กั อาศัยเพื่อ
ใช้ในกรณีฉุกเฉินเจ็บป่ วยหรือในกรณีทเ่ี กิดอุบตั เิ หตุของลูกจ้างทัง้ นี้ให้ตดิ ตัง้ ไว้ในทีล่ กู จ้างเห็นได้ชดั เจน
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ข้อ 5 ให้นายจ้างดาเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของลูกจ้างอย่างน้อย
ดังนี้
1) อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าต้ อ งอยู่ ในสภาพที่ ป ลอดภัย และไม่ ช ารุ ด มีอุ ป กรณ์ ป้ องกัน อัน ตรายจาก
กระแสไฟฟ้ ารัว่ สายไฟฟ้ าต้อ งเดินมาจากที่สูง กรณีเดินบนพื้นดินหรือฝั งดินต้องใช้ท่อร้อยสายไฟฟ้ าที่
แข็งแรงและปลอดภัย การวางท่อผ่านให้ยดึ ผูกกับอุปกรณ์ลกู ถ้วยฉนวนป้ องกันไฟฟ้ า
2) จัด ให้มีเครื่องดับ เพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ช นิ ด ที่เหมาะสมกับ ประเภทของเชื้อ เพลิงและมี
จานวนเพียงพอ
3) ต้อ งมีอุป กรณ์ หรือระบบเตือนภัยที่ส ามารถส่งสัญ ญาณแจ้งเหตุให้รบั รู้ค รอบคลุมทุ กพื้น ที่
ทัง้ หมด
4) ติดป้ ายแสดงเขตทีพ่ กั อาศัยให้เห็นได้ชดั เจน
ในกรณีท่นี ายจ้างจัดให้มที ่พี กั อาศัยในเขตก่อสร้าง นายจ้างต้องงจัดให้มรี วั ้ พักอาศัยให้มนคง
ั่
แข็ง แรง ก าหนดทางเข้าออกและจัด ให้ม ีท างเดิ น เข้าออกที่พ ัก อาศัย โดยมิให้ผ่ านเขตอัน ตรายหาก
จาเป็ นต้องผ่านเขตอันตรายต้องมีมาตรการพิเศษเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมทัง้ ต้องมีมาตรการ
ป้ องกันอันตรายทีเ่ กิดจากสิง่ ของตกจากทีส่ งู ด้วย
ข้อ 6 ให้นายจ้างดาเนินการดูแลที่พกั อาศัยเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณที่ พกั อาศัย
ดังนี้
1) จัดทาป้ ายหรือประกาศเตือนเกีย่ วกับพิษภัย หรืออัตราโทษตามกฎหมายเกีย่ วกับยาเสพติด
2) จัดให้มขี อ้ ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการดูแลทีพ่ กั อาศัยให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ
3) ในกรณี ท่ีลูก จ้างผู้อ าศัยตัง้ 10 คนขึ้น ไป ให้น ายจ้างแต่งตัง้ ลูก จ้างอย่างน้ อย 1 คน เป็ น
ผูด้ แู ลบริเวณทีพ่ กั อาศัย
ข้อ 7 ในกรณีทม่ี นี ายจ้างหลายรายในสถานทีก่ ่อสร้างเดียวกัน ให้นายจ้างทุกรายในสถานทีน่ นั ้ มี
หน้าทีร่ ว่ มกันดาเนินการจัดให้มที พ่ี กั อาศัยให้เป็ นไปตามประกาศนี้
สาหรับมาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชัวคราวส
่
าหรับคนงานก่อสร้างและสถานรับเลี้ยง
เด็กวัยก่อนเรียน ของวิ ศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน ว.ส.ท.
1010-30) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อกาหนดผังบริ เวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง
1) มีรวั ้ รอบบริเวณ มีประตูเข้า - ออกทางเดียว
2) มียามดูแล พร้อมตู้ยามบริเวณทางเข้า - ออก บริเวณเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย ตรวจ
คนเข้า-ออก ตลอดเวลา
3) มีรางระบายน้ า รอบบริเวณ พร้อมตะแกรงดักขยะก่อนปล่อยสูส่ าธารณะ
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4) จัดให้มไี ฟฟ้ า แสงสว่าง ในเวลากลางคืน ส่องรอบบริเวณอย่างเพียงพอ
5) จัดให้มรี ะบบกาจัดขยะมูลฝอย ทัง้ ระบบเปี ยกและระบบแห้ง
6) มีห้องน้ า-ห้องส้วม ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อ 20 คน พร้อมลานซักล้าง และบ่อเก็บน้ าหรือถัง
เก็บน้ า
7) อาจจัดให้มสี ถานรับเลีย้ งเด็ก สนามเด็กเล่น หากมีเด็กก่อนวันเรียนมาก
8) อาจจัดให้มโี รงครัวรวม แยกออกจากบ้านพัก
9) จัดให้มถี งั ดับเพลิงอย่างเพียงพอ
ทัง้ นี้ โครงการได้ก าหนดมาตรฐานบ้ านพัก คนงานและข้อ ก าหนดที่จ ะเป็ น มาตรการเพื่อ ความ
ปลอดภัยป้ องกันความเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ และป้ องกันผลกระทบต่อชุมชน โดยจะระบุ ลงใน
สัญญาว่าจ้างให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างปฏิบตั ติ ามมาตรการ ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้ตรวจสอบประวัตคิ นงาน และตรวจสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าปฏิบตั งิ าน โดยพนักงาน
ทีเ่ ป็ นโรคติดต่อร้ายแรงต้องให้หยุดงานจนกว่าจะหายขาด
(2) กาหนดกฎระเบียบให้คนงานก่อสร้างปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด และกาหนดบทลงโทษกรณี
ฝ่ าฝืนกฎระเบียบ เพือ่ ไม่ให้สง่ ผลกระทบต่อผูพ้ กั อาศัยใกล้เคียง ดังนี้
- จัดให้มหี วั หน้ าคนงานดูแลคนงานก่อสร้าง ไม่ให้ส่งเสียงดัง หรือก่อความรบกวนต่อ
ชุมชนข้างเคียง
- ระมัดระวัง ดูแลความประพฤติของคนงานเกี่ยวกับปั ญหาการลักขโมย และมิจฉาชีพ
อื่นๆ
- ห้ามมิให้คนงานออกนอกบริเวณทีพ่ กั คนงานนอกเวลา 22.00 น.
- ห้ามนาสุรา และยาเสพติดทุกชนิดเข้ามาดืม่ หรือเสพภายในพืน้ ทีบ่ า้ นพัก
- ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
- ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลข้างเคียง
- ห้ามทะเลาะวิวาทภายในพืน้ ทีบ่ า้ นพัก
- ห้ามเลีย้ งสัตว์ทุกชนิด
- ช่วยกันรักษาความสะอาด
(3) ในกรณี ใช้เส้น ทางผ่านพื้น ที่ชุม ชน ต้อ งก าชับ ให้พ นัก งานขับ รถรับ -ส่งคนงานขับ รถด้ว ย
ความระมัดระวัง โดยเฉพาะช่วงทีผ่ า่ นชุมชนหนาแน่นและโรงเรียน
(4) จัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 4 กิโลกรัม กระจายทัวทั
่ ง้ บริเวณทีพ่ กั
คนงาน
(5) จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นไว้สาหรับผูไ้ ด้รบั อุบตั เิ หตุในเบือ้ งต้นไว้
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(6) จัดให้มยี ามรักษาความปลอดภัยในบริเวณทีพ่ กั คนงาน ตลอด 24 ชัวโมง
่
(7) จัด หาน้ าใช้ ระบบรวบรวมและก าจัด ขยะ น้ าเสีย และสิ่ง ปฏิกู ล ที่ถู ก สุ ข ลัก ษณะไว้อ ย่าง
เพียงพอ เพือ่ ป้ องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธ์เชือ้ โรค หรือโรคระบาดได้
ตัวอย่างแบบแปลนบ้านพักคนงาน แสดงดัง รูปที่ 2-55 นอกจากนี้ โครงการยังจัดให้มกี ารติดตัง้
ป้ ายประชาสัมพันธ์ ซึง่ แสดงรายละเอียดการก่อสร้างของโครงการ โดยระบุช่อื โครงการ ผูร้ บั ผิ ดชอบการ
ก่อสร้าง ระยะเวลาทางาน และหมายเลขโทรศัพท์สาหรับการติดต่อหรือร้องเรียนหากเกิดกรณีทโ่ี ครงการ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อข้างเคียง ตัวอย่างป้ ายประชาสัมพัน ธ์โครงการ แสดงดัง รูปที่ 2-56 สาหรับ ผัง
บริเวณพื้นทีโ่ ครงการในระยะก่อสร้าง แสดงดัง รูปที่ 2-57 โครงการจัดให้มพี ้นื ที่กองเก็บวัสดุและกองดิน
สานักงานสนาม ป้ อมยาม จุดพักขยะ ทีจ่ อดรถปูน ทีจ่ อดรถพนักงาน และจุด ล้างล้อบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ เป็ น ต้น เพื่อ อ านวยความสะดวก ความสะอาด และความเป็ น ระเบียบเรียบร้อ ยในช่วงการ
ก่อสร้างโครงการ
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C5
C4
C3
C2
C1

C17
C18
C19
C20
C201

บ่อน้า
ขนาด 30 ลบ.ม.
บ่อน้า
ขนาด 30 ลบ.ม.

บ้านพักคนงานชัน้ เดียว จานวน 10 ห้อง
ห้องพักห้อ1งพักห้1องพักห้2องพัก 2ห้องพักห้3องพักห้3องพักห้4องพักห้4องพักห้5องพัก 5
องพัก 10
ห้องพักห้อ6งพัก ห้6องพักห้อ7งพัก 7ห้องพักห้8องพักห้8องพักห้9องพัห้ก อ9งพักห้10

ห้องพัก 2
ห้องพัก 8

ห้องพัก 3

ห้องพัก 9 ห้องพัก 10

ห้องพัก 4

บ้านพักคนงานชัน้ เดียว จานวน 10 ห้อง
ห้องพัก 1
ห้องพัก 7

ห้องพัก 5

ห้องพัก 6

ห้องพัก 7

ห้องพัก 2

ห้องพัก 8

ห้องพัก 3

ห้องพัก 5
ห้องพัก 9 ห้องพัก 10

ห้องพัก 4

บ้านพักคนงานชัน้ เดียว จานวน 10 ห้อง
ห้องพัก 1
ห้องพัก 6

ห้องพัก 2

ห้องพัก 8

ห้องพัก 3

ห้องพัก 9 ห้องพัก 10

ห้องพัก 4

บ้านพักคนงานชัน้ เดียว จานวน 10 ห้อง
ห้องพัก 1

ห้องพัก 7

ห้องพัก 5
ห้องพัก 6

ห้องพัก 2

ห้องพัก 8

ห้องพัก 3

ห้องพัก 9 ห้องพัก 10

ห้องพัก 4

บ้านพักคนงานชัน้ เดียว จานวน 10 ห้อง
ห้องพัก 1

ห้องพัก 7

ห้องพัก 5
ห้องพัก 6
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ถังบาบัดน้ าเสีย
ขนาด 30 ลบ.ม.

่วไป่ วไป
3 ถัง
ถังขยะอิถันงทรี
ย์ 3นทรี
ถังย ์ถังขยะทั
ขยะอิ
ถังขยะทั

ถังขยะรีไซเคิล 2 ถัง ถังขยะอันตราย 2 ถัง

รูปที่ 2-55 ตัวอย่างแบบแปลนบ้านพักคนงาน

ทีม่ า : บริษทั อาณา เชิงทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ
1.00 เมตร

โรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา
ชื่อโครงการ.........................................................................................................................

พืน้ ทีต่ ดิ
มาตรการฯ

บริษทั อาณา เชิงทะเล จากัด
เจ้าของโครงการ..................................................................................................................
โรงแรม
ประเภท.................................................................................................................................
อาคารสูง 7 ชัน้ จานวน 1 อาคาร
ขนาดของโครงการ.....................................................................………….........................…
บริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง.............................................................................................................

0.50 เมตร

15 เดือน
เริ่ มก่อสร้างวันที่ ..............ก่อสร้างเสร็จสิ้ นวันที่ .............ระยะเวลาก่อสร้าง...........................
8.00-17.00 น.
เวลาก่อสร้างประจาวัน.............................................................................................................
ผูค้ วบคุมการก่อสร้าง……………………………หมายเลขติดต่อ…………..…………........…..
หน่ วยงานราชการที่ควบคุมการก่อสร้าง…………………………………………………..…......
มีมาตรการลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ .................................................

รูปที่ 2-56 ตัวอย่างป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ทีม่ า : บริษทั อาณา เชิงทะเล จากัด
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2.12.3 การใช้น้า
ในช่วงการก่อสร้าง น้ าใช้ของโครงการจาแนกออกเป็ น 2 ประเภท คือ น้ าใช้เพื่อการอุ ปโภคบริโภคของคนงานและน้ าใช้เพื่อ การก่ อ สร้าง น้ าใช้ท ัง้ หมดผู้รบั เหมาก่ อ สร้างจะใช้น้ าซื้อ จากเอกชน
ซึง่ การใช้น้ าแต่ละประเภทในระหว่างการก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้
1) การใช้น้าสาหรับพื้นที่ก่อสร้าง
 การใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริ โภคของคนงาน
การใช้น้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง พิจารณาจากจานวนคนงานสูงสุด 150
คน และมีอตั ราการใช้น้ าสาหรับคนงานทีพ่ กั นอกพืน้ ทีโ่ ครงการเท่ากับ 50 ลิตร/คน/วัน (Metcalf & Eddy,
1991) ดังนัน้ จะใช้น้ าประมาณ 7.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนน้ าดื่มผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะจัดหาน้ าดื่มบรรจุ
ขวดหรือถังไว้ให้คนงาน
ปริมาณน้ าใช้สาหรับคนงานก่อสร้าง (บริเวณพื้นทีโ่ ครงการ)
จานวนคนงาน

=

150

คน

อัตราการใช้น้ า

=

50

ลิตร/คน/วัน

ดังนัน้ ปริมาณน้ าใช้ทงั ้ สิน้

=

(100 x 50) / 1,000

=

7.50

ลูกบาศก์เมตร/วัน

 การใช้น้าเพื่อการก่อสร้าง
กิจกรรมการใช้น้ าเพื่อการก่อสร้างของโครงการ เช่น ผสมปูนซีเมนต์และบ่มคอนกรีต ท า
ความสะอาดเครือ่ งมือเครื่องใช้ต่างๆ และการฉีดพรมพืน้ ที่ เป็ นต้น ซึง่ คาดว่าจะมีอตั ราการใช้น้ าประมาณ
10 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ข้อมูลจากโครงการ)
ดังนัน้ โครงการมีความต้องการใช้น้ าทัง้ หมด ในช่วงก่อสร้างประมาณ 17.50 ลูกบาศก์เมตร/
วัน โครงการจัดให้มถี งั เก็บน้ าสารอง ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 ถัง ซึง่ สามารถสารองน้ าไว้ใช้ได้
ประมาณ 2 วัน
2) การใช้น้าสาหรับบ้านพักคนงาน
ปริมาณน้ าใช้จากคนงานก่อสร้างรวม 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน และโครงการจะจัดให้มถี งั เก็บน้ าใช้
ปริมาตร 30 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 ถัง ซึง่ สารองน้ าไว้ใช้ได้ประมาณ 2 วัน
ปริมาณน้ าใช้สาหรับคนงานก่อสร้าง (บริเวณบ้านพักคนงาน)
จานวนคนงาน

=

150

คน

อัตราการใช้น้ า

=

200

ลิตร/คน/วัน
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บทที่ 2
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=

(150 x 200) / 1,000

=

30

ลูกบาศก์เมตร/วัน

2.12.4 การจัดการน้าเสีย
น้ าเสียทีจ่ ะเกิดขึน้ ในระหว่างการก่อสร้างโครงการ มาจาก 2 ส่วน คือ
1) น้าเสียจากพื้นที่ก่อสร้าง
 น้าเสียจากคนงานก่อสร้าง
น้ าเสียทีเ่ กิดจากคนงานก่อสร้าง มีประมาณ 7.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจากร้อยละ 100 ของ
ปริมาณน้ าใช้เพื่อการอุปโภคของคนงาน) แบ่งเป็ นน้ าเสียจากการอุปโภคทัวไปและน
่
้ าเสียจากห้องส้วม
โดยจะไม่มนี ้ าเสียจากการอาบ เนื่องจากคนงานพักอาศัยอยูภ่ ายนอกพืน้ ทีโ่ ครงการ
- น้ าเสีย จากการอุ ป โภคทัว่ ไป ได้แ ก่ การล้างท าความสะอาด มีป ระมาณ 5.085
ลูกบาศก์เมตร/วัน (น้ าจากการชาระล้าง 33.90 ลิตร/คน/วัน (บุญส่ง ไข่เกษ, 2537)) ซึง่ น้ าเสียดังกล่าวมี
ปริมาณไม่มากและจะปล่อยซึมลงดิน
- น้ าเสียจากห้อ งส้ว ม มีป ระมาณ 2.415 ลูก บาศก์เมตร/วัน (น้ าจากการราดส้ว ม
16.10 ลิตร/คน/วัน ) จะบ าบัดโดยถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จ รูป ชนิ ด ไม่เติม อากาศ จานวน 1 ชุ ด สามารถ
รองรับน้ าเสียได้ 3.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถบาบัดให้มคี ่า BODออก ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร น้ าเสียที่
ผ่านการบาบัดแล้วจะปล่อยลงสูท่ ่อระบายน้ าตามแนวถนนภาระจายอม และไหลต่อไปตามแนวถนนลากูน
(ถนนส่วนบุคคล) ก่อนออกสูท่ ่อระบายน้ าสาธารณะต่อไป ทัง้ นี้โครงการจัดให้มหี อ้ งส้วม จานวน 10 ห้อง
คิดเป็ นจานวนห้องส้วม 1 ห้อง/คนงานก่อสร้างประมาณ 15 คน
 น้าเสียที่เกิ ดจากกิ จกรรมการก่อสร้าง
น้ าเสียทีเ่ กิดจากกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวันจะมีปริมาณไม่มากนัก เนื่องจากปริมาณน้ าใช้ใน
กิจกรรมการก่อ สร้าง (10 ลูก บาศก์เมตร/วัน ) ส่วนหนึ่งจะรวมเป็ น ส่วนของผลิตภัณ ฑ์ เช่น น้ าที่ใช้ใน
การผสมคอนกรีต เป็ นต้น อีกส่วนหนึ่งจะระเหยหรือซึมลงดิน เช่น น้ าทีใ่ ช้ในการบ่มคอนกรีต หรือน้ าทีฉ่ ีด
พรมพืน้ และถนนชัวคราวเพื
่
่อลดฝุ่นละออง เป็ นต้น สาหรับน้ าที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างส่วนน้อยที่ เป็ น
น้ าเสีย ได้แก่ น้ าทีใ่ ช้ในการชาระล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการก่อสร้างแต่ละวัน จะปล่อยไหลซึมลง
ดิน
2) น้าเสียจากบ้านพักคนงาน
สาหรับบ้านพักคนงานจะมีปริมาณน้ าเสียจากคนงานก่อสร้างแบ่งเป็ นน้ าเสียจากส้วม และน้ าเสีย
จากการอาบหรือซักล้าง (คิดจากร้อยละ 100 ของปริมาณน้ าใช้) จานวนคนงานในช่วงสูงสุด 150 คน
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- ปริมาณน้ าเสียจากส้วม มีปริมาณ 3 ลูกบาศก์เมตร/วัน อัตราการใช้น้ า 20 ลิตร/คน/วัน
(ธงชัย พรรณสวัสดิ ์ และคณะ, 2530) โครงการจัดให้มหี อ้ งส้วม จานวน 10 ห้อง (ห้องส้วม 1 ห้อง/จานวน
คนงาน 15 คน)
- ปริมาณน้ าเสียจากการอาบหรือซักล้าง มีปริมาณ 27 ลูกบาศก์เมตร/วัน อัตราการใช้น้ า
180 ลิตร/คน/วัน
ดังนัน้ ปริมาณน้ าเสียทัง้ หมด 30.00 ลูก บาศก์เมตร/วัน โครงการจัด ให้ม ีการบ าบัด โดยใช้ถ ัง
บาบัดน้ าเสียสาเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จานวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ าเสียได้ 30.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน
สามารถบ าบัด ให้มีค่า BODออก ไม่เกิน 20 มิล ลิกรัม/ลิตร น้ าเสียที่ผ่านการบาบัดแล้วจะปล่อยลงสู่ท่ อ
ระบายน้ าสาธารณะต่อไป
สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จานวนห้องส้วมของคนงานช่วงก่อสร้าง มีเพียงพอตามมาตรฐานและแบบก่ อสร้างอาคาร
ชัวคราวส
่
าหรับคนงานก่ อ สร้างและสถานรับเลี้ ยงเด็ก วัยก่ อ นเรี ยน ของวิ ศ วกรรมสถานแห่ ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน ว.ส.ท. 1010-30) ที่กาหนดให้มหี ้องน้ า-ห้องส้วม ไม่
น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อ 20 คน พร้อมลานซักล้าง และบ่อเก็บน้ าหรือถังเก็บน้ า (โครงการมีคนงาน 150 คน
ดังนัน้ ต้องจัดห้องส้วมไว้ไม่น้อยกว่า 5 ที่ โครงการจัดไว้จานวน 10 ที่ สาหรับบริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้าง และ
บ้านพักคนงาน)

2.12.5 การระบายน้าและป้ องกันน้าท่วม
การระบายน้ าและป้ องกันน้ าท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ในกรณีท่เี กิดฝนตกในช่วงการ
ก่อสร้าง ซึง่ อาจก่อให้เกิดการชะล้างของตะกอนดินภายในพื้นทีโ่ ครงการออกสู่บริเวณข้างเคียง โครงการ
จะรวบรวมน้ าฝนลงท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity)
เพื่อรวบรวมน้ าฝน จากนัน้ ผ่านบ่อดักตะกอน/ขยะ ขนาด 61.13 ลูกบาศก์เมตร ก่อนจะระบายลงสู่ท่ อ
ระบายน้ าตามแนวถนนภาระจายอม และไหลต่อไปตามแนวถนนลากู น (ถนนส่วนบุคคล) ก่อนออกสู่ท่อ
ระบายน้ าสาธารณะต่อไป และโครงการจัดให้มกี ารขุดลอกบ่อพัก และท่อระบายน้ าเป็ นประจาทุกเดือน
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการรองรับได้อย่างเพียงพอ ผังระบายน้ าระยะก่อสร้าง
แสดงดังรูปที่ 2-56
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2.12.6 การจัดการมูลฝอย
ปริม าณ มู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งการก่ อ สร้ า ง ส่ ว นใหญ่ เกิ ด จากคนงานก่ อ สร้ า ง โดย
มูลฝอยในช่วงก่อสร้างมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่
1) มูลฝอยจากพื้นที่ก่อสร้าง
 มูลฝอยจากกิ จกรรมการก่อสร้าง
มูลฝอยจากการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็ นมูลฝอยจากการปรับพื้นที่และงานก่อสร้าง ได้แก่ เศษ
วัส ดุ ก่ อ สร้ า งจ าพวกเศษไม้ เศษหิ น เศษปู น เศษเหล็ ก เศษท่ อ และเศษผ้ า ทางโครงการจัด
การโดยเศษไม้และเศษผ้าขนาดใหญ่จะถูกรวบรวมเพื่อนาไปใช้ในโครงการอื่นต่อไป เศษหินและเศษปูน
จะใช้ในการถมพืน้ ทีใ่ นโครงการ ส่วนเศษเหล็กและเศษท่อจะขายให้กบั คนรับซือ้ ของเก่า
สาหรับอัตราการเกิดขยะจากการคานวณวัสดุทใ่ี ช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้อตั ราการผลิตของเสีย
จากการก่อสร้างมีค่าอยูใ่ นช่วง 45.28-67.18 กิโลกรัม/ตารางเมตร มีค่าเฉลีย่ 56.23 กิโลกรัม/ตารางเมตร
(ทีม่ า : รายงานการศึกษาแนวทางการจัดการเศษสิง่ ก่อสร้างสาหรับประเทศไทย.กรมควบคุมมลพิษ)
โครงการมีพ้นื ที่อาคารรวม 5,283.20 ตารางเมตร ดังนัน้ มีปริมาณมูลฝอยจากการก่อสร้างรวม
ประมาณ 297.07 ตัน (5,283.20 x 56.23 = 297,074.34 กิโลกรัม) และมีองค์ประกอบหลัก คือ คอนกรีต
227.86 ตัน อิฐ 40.79 ตัน เหล็ก 14.68 ตัน กระเบื้องเซรามิก 8.08 ตัน กระเบื้องหลังคา 4.55 ตัน ยิบซัม่
บอร์ด 0.98 ตัน และไม้ 0.15 ตัน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2-17
ตารางที่ 2-17 อัตราการเกิ ดขยะจากการคานวณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร
ประเภทของวัสดุ
คอนกรีต
อิฐ
เหล็ก
กระเบือ้ งเซรามิก
กระเบือ้ งหลังคา
ยิบซั ่มบอร์ด
ไม้

อัตราการผลิ ตของเสียจากการก่อสร้าง
(คิ ดเป็ นร้อยละของปริมาณมูลฝอยทัง้ หมด)
76.70
13.73
4.94
2.72
1.53
0.33
0.05
รวม

ปริมาณมูลฝอยจากการก่อสร้างอาคาร
(กิ โลกรัม)
(ตัน)
227,856.02
227.86
40,788.31
40.79
14,675.47
14.68
8,080.42
8.08
4,545.24
4.55
980.35
0.98
148.54
0.15
297,074.34
297.07

ทีม่ า : กรมควบคุมมลพิษ

p:\2564\eia\blumonkey bangtao\เล่มสมบูรณ์\ch2.doc

2-146

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

 มูลฝอยจากกิ จกรรมของคนงาน
คนงานก่ อ สร้างของโครงการสูง สุ ด 150 คน คาดว่าจะเกิด ปริม าณขยะมู ล ฝอยสู งสุ ด 75
กิโลกรัม/วัน (อัตราการเกิดขยะ 1 กิโลกรัม/คน/วัน แต่เนื่องจากคนงานก่อสร้างไม่ได้พกั ในโครงการ ดังนัน้
อัตราการเกิดขยะในช่วงเวลาทางานคาดว่าประมาณ 0.5 กิโลกรัม/คน/วัน)
ปริ มาณขยะอิ นทรีย์ คิ ดเป็ น 64.98% ของปริ มาณขยะมูลฝอยทัง้ หมด
ปริมาณขยะอินทรีย์

=
=

0.6498 x 75
48.74

กิโลกรัม/วัน

ปริ มาณขยะรีไซเคิ ล คิ ดเป็ น 21% ของปริ มาณขยะมูลฝอยทัง้ หมด
ปริมาณขยะรีไซเคิล

=
=

0.21 x 75
15.75

กิโลกรัม/วัน

ปริ มาณขยะทัวไป
่ คิ ดเป็ น 14 % ของปริ มาณขยะมูลฝอยทัง้ หมด
ปริมาณขยะทัวไป
่

=
=

0.14 x 75
10.50

กิโลกรัม/วัน

ปริ มาณขยะอันตราย คิ ดเป็ น 0.02% ของปริ มาณขยะมูลฝอยทัง้ หมด
ปริมาณขยะอันตราย

=
=

0.0002 x 75
0.015

กิโลกรัม/วัน

ตารางที่ 2-18 อัตราส่วนของปริ มาณมูลฝอยที่เกิ ดขึ้นของบริ เวณพื้นที่ก่อสร้างในแต่ละประเภท
ประเภท

อัตราส่วนของ

ความหนาแน่ น2)

ของมูลฝอย

มูลฝอย 1) (%)

(กก./ลบ.ม.)

มูลฝอยอินทรีย์
มูลฝอยทั ่วไป
มูลฝอยรีไซเคิล
มูลฝอยอันตราย
รวม

64.98
21
14
0.02
100

300
200
150
1503)
-

ปริมาณมูลฝอยที่เกิ ดขึน้
ทัง้ หมดของโครงการ 2)

ความสามารถใน
การรองรับมูล

กิ โลกรัม/วัน

ลบ.ม/วัน

ฝอยของถังขยะ
(ลบ.ม)

48.74
15.75
10.50
0.015
75

0.162
0.079
0.07
0.0001
0.311

0.72
0.72
0.72
0.72
2.880

รองรับ
ได้นาน

ทีม่ า : 1) กลุ่มงานสิง่ แวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต, 2560
2) การออกแบบระบบท่ออาคารและสิง่ แวดล้อมอาคาร เล่ม 2, เกรียงศักดิ ์ อุดมสินโรจน์, 2539
3) เทียบเคียงความหนาแน่ นกับขยะมูลฝอยรีไซเคิล
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(วัน)
4
9
10
7,200

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ผูร้ บั เหมาจะจัดให้มที พ่ี กั ขยะรวม ซึง่ ภายในมีถงั ขยะขนาด 240 ลิตร จานวน 12 ถัง โดยแบ่งเป็ นถัง
ขยะอินทรีย์ ถังขยะทัวไป
่ ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย อย่างละ 3 ถัง ปริมาตรกักเก็บของถังขยะ
รวม 2,880 ลิตร ซึ่งสามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ประมาณ 4 วัน 9 วัน 10 วัน และ 7,200 วัน ตามลาดับ
สาหรับ ถังขยะของโครงการจะมีฝ าปิ ดมิด ชิด ป้ องกัน น้ าฝนและการส่งกลิน่ โดยผู้รบั เหมาโครงการจะ
ประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตาบลเชิงทะเลเข้ามาดาเนินการเก็บขนมูลฝอยและนาไป
กาจัดต่อไป
 มูลฝอยอันตราย
มูลฝอยอันตรายที่เกิดขึน้ จากกิจกรรมก่อสร้าง ได้แก่ กระป๋ องสเปรย์ และกระป๋ องสี เป็ นต้น
โครงการจะทาการรวบรวมแยกไว้ในส่วนสานักงาน โดยภายในถัง จะรองด้วยถุงพลาสติกสีแดง ซึง่ เป็ นถุง
สาหรับใส่มูลฝอยอันตราย และระบุขา้ งถังว่าเป็ น “มูลฝอยอันตราย” เมื่อมีปริมาณมากพอแล้วจะส่งไปให้
ศูนย์กาจัดขยะเพื่อนาไปกาจัดต่อไป ปั จจุบนั ทางเทศบาลนครภูเก็ตมีการจัดตัง้ “โครงการขนส่งของเสีย
ออกจากเกาะภูเก็ต” เพือ่ ส่งไปกาจัดอย่างถูกวิธ ี โดยโรงงานกาจัดกากอุตสาหกรรมทีข่ น้ึ ทะเบียน
2) มูลฝอยจากบ้านพักคนงาน
คนงานก่ อสร้างของโครงการสูงสุด 150 คน เกิด ปริม าณขยะมูล ฝอยสูงสุ ด 150 กิโลกรัม /วัน
(อัตราการเกิดขยะ 1 กิโลกรัม/คน/วัน)
ปริ มาณขยะอิ นทรีย์ คิ ดเป็ น 64.98% ของปริ มาณขยะมูลฝอยทัง้ หมด
ปริมาณขยะอินทรีย์

=
=

0.6498 x 150
97.47

กิโลกรัม/วัน

ปริ มาณขยะรีไซเคิ ล คิ ดเป็ น 21% ของปริ มาณขยะมูลฝอยทัง้ หมด
ปริมาณขยะรีไซเคิล

=
=

0.21 x 150
31.50

กิโลกรัม/วัน

ปริ มาณขยะทัวไป
่ คิ ดเป็ น 14 % ของปริ มาณขยะมูลฝอยทัง้ หมด
ปริมาณขยะทัวไป
่

=
=

0.14 x 150
21.00

กิโลกรัม/วัน

ปริ มาณขยะอันตราย คิ ดเป็ น 0.02% ของปริ มาณขยะมูลฝอยทัง้ หมด
ปริมาณขยะอันตราย
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2-19 อัตราส่วนของปริ มาณมูลฝอยที่เกิ ดขึ้นของบริ เวณบ้านพักคนงานในแต่ละประเภท
ประเภท
ของมูลฝอย
มูลฝอยอินทรีย์
มูลฝอยรีไซเคิล
มูลฝอยทั ่วไป
มูลฝอยอันตราย
รวม

อัตราส่วนของ
มูลฝอย 1) (%)

ความหนาแน่ น2)
(กก./ลบ.ม.)

64.98
21
14
0.02
100

300
200
150
1503)
-

ปริมาณมูลฝอยที่เกิ ดขึน้
ทัง้ หมดของโครงการ 2)

ความสามารถใน
การรองรับมูล
ฝอยของถังขยะ

กิ โลกรัม/วัน

ลบ.ม/วัน

(ลบ.ม)

97.47
31.50
21.00
0.03
150.00

0.325
0.158
0.14
0.0002
0.6232

0.72
0.72
0.48
0.48
2.40

รองรับ
ได้นาน
(วัน)

ทีม่ า : 1) กลุ่มงานสิง่ แวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต, 2560
2) การออกแบบระบบท่ออาคารและสิง่ แวดล้อมอาคาร เล่ม 2, เกรียงศักดิ ์ อุดมสินโรจน์, 2539
3) เทียบเคียงความหนาแน่ นกับขยะมูลฝอยทัวไป
่

ผู้รบั เหมาจะจัด ให้มีถ ังขยะขนาด 240 ลิตร จ านวน 10 ถัง แยกเป็ น ถังขยะอิน ทรีย์ ถังขยะรี
ไซเคิล อย่างละ 3 ถัง และถังขยะทัวไป
่ ถังขยะอันตราย อย่างละ 2 ถัง ปริมาตรกักเก็บของถังขยะรวม
2,400 ลิต ร ซึ่ง สามารถรองรับ ขยะมู ล ฝอยได้ป ระมาณ 2 วัน 4 วัน 3 วัน และ 2,400 วัน ตามล าดับ
สาหรับ ถังขยะของโครงการจะมีฝ าปิ ดมิด ชิด ป้ องกัน น้ าฝนและการส่งกลิน่ โดยผู้รบั เหมาโครงการจะ
ประสานงานให้เทศบาลตาบลเชิงทะเลเข้ามาดาเนินการเก็บขนและนาไปกาจัดต่อไป

2.12.7 ไฟฟ้ า
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะดาเนินการขอใช้ไฟฟ้ าชัวคราวไฟฟ้
่
าจากการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค สาขาถลาง
เพือ่ ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ซึง่ ประกอบด้วย
-

การใช้ไฟฟ้ าส าหรับ กิจกรรมการก่ อ สร้าง ได้แ ก่ การต่อ เชื่อ ม ส าหรับ เครื่อ งจัก รกลและ
อุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ และไฟฟ้ าแสงสว่าง เป็ นต้น

-

การใช้ไฟฟ้ าสาหรับคนงานก่อสร้าง ได้แก่ ไฟฟ้ าแสงสว่าง และเครือ่ งใช้ไฟฟ้ าต่างๆ เป็ นต้น

2.12.8 ระบบจราจรและคมนาคม
การขนส่งวัสดุในช่วงก่อสร้างเข้าสู่โครงการจะใช้ ถนนลากูน (ถนนส่วนบุ คคล) และถนนภาระ
จายอม ซึง่ เป็ นเส้นทางหลักเข้าสู่โครงการ ซึง่ การขนส่งจะมีจานวนเฉลีย่ สูงสุดประมาณวันละ 10 เทีย่ ว
โครงการจะกาหนดเวลาให้รถขนส่งวัสดุทุกขนาด ขนส่งในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. ทัง้ ในวันหยุดและ
วันธรรมดา โดยโครงการจะหลีกเลีย่ งการขนส่งในช่วงชัวโมงเร่
่
งด่วน เช่น ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. และ
ช่วงเย็น 16.00-18.00 น.หลังจากเวลา 17.00 น. เป็ นต้นไป หากมีความจาเป็ นต้องมีการขนส่ง ได้แก่
รถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ โครงการจะแจ้งให้ผทู้ อ่ี าศัยอยูใ่ กล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และ
ขออนุ ญาตไปยังเจ้าพนักงานจราจร โดยจะจัดให้มแี สงสว่างอย่างเพียงพอ สาหรับวันอาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์จะหยุดดาเนินการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เช่นกัน
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2
4
3
2,400

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

สาหรับเส้นทางการขนส่งวัสดุโครงการจะหลีกเลีย่ งการใช้เส้นทางในเขตเมืองทีม่ สี ภาพการจราจร
คับคัง่ พร้อมทัง้ ได้จดั ให้มที ส่ี าหรับล้างล้อรถบริเวณทางเข้า -ออกพืน้ ทีก่ ่อสร้าง เพื่อป้ องกันฝุ่นละอองและ
โคลนทีต่ ดิ มากับล้อรถ และจัดคนงานไว้คอยอานวยความสะดวกในการจราจรเข้า-ออกโครงการ

2.12.9 ระบบป้ องกันอัคคีภยั และความปลอดภัย
ระบบป้ อ งกัน อัค คีภ ัย และความปลอดภัย ในระหว่างการก่ อ สร้าง โครงการจะร่ว มกับ บริษัท
ผู้รบั เหมาก่อสร้าง คอยควบคุมในการปฏิบตั งิ านของคนงานก่อสร้างให้มปี ระสิทธิภ าพและลดการเกิด
อุบ ัตเิ หตุในการท างาน รวมทัง้ เพื่อความปลอดภัยของผู้พกั อาศัยรอบโครงการ โครงการจึงได้จดั ให้ม ี
มาตรการ ดังนี้
1. พื้นที่ก่อสร้าง/พื้นที่อนั ตราย
1.1 จัดให้มเี จ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบในเรือ่ งการดูแลความปลอดภัยในการก่อสร้าง
1.2 ติดตัง้ แนวรัว้ หรือทาการปิ ดกัน้ พืน้ ทีอ่ นั ตราย
1.3 ติดเครือ่ งหมายแจ้งเตือน “พืน้ ทีอ่ นั ตราย“
1.4 ห้ามพนักงาน หรือบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องเข้าพืน้ ทีอ่ นั ตราย
1.5 จัดหาอุปกรณ์ ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าบูท แว่นตา
และถุงมือ เป็ นต้น
2. นัง่ ร้าน
2.1 จัดให้มคี ้ายันยึดนังร้
่ านให้พอเพียง และแผ่นโลหะรองรับฐานนังร้
่ านอย่างเหมาะสม
2.2 ตรวจสอบนังร้
่ านก่อนการใช้งาน หรือทุกๆ สัปดาห์
2.3 ติดตัง้ เครื่องหมายนัง่ ร้านทีผ่ ่านการตรวจสอบ ส่วนนัง่ ร้านทีไ่ ม่ผ่านการตรวจสอบให้ตดิ
ป้ ายสีแดงระบุ “ห้ามใช้งาน” ให้ชดั เจน และทาการแก้ไข
3. เครื่องมือในการก่อสร้าง
3.1 ต้องได้รบั การดูแลรักษาให้อยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้งานได้
3.2 เครือ่ งมือทีช่ ารุดเสียหายห้ามนาไปใช้งาน
4. เครื่องจักรในการก่อสร้าง
4.1 ต้องได้รบั การดูแลรักษาให้อยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้งานได้
4.2 เครือ่ งจักรทีช่ ารุดเสียหายห้ามใช้งาน
4.3 ทาการตรวจสอบสภาพเครือ่ งจักรก่อนการใช้งานทุกครัง้
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5. เครนและโมบายเครน
5.1 ต้องมีใบรับรองตรวจสอบ จากหน่ วยงานทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต ก่อนการใช้งาน ต้องตรวจสอบ
เครือ่ งจักร บูมยก สายสลิงสาหรับยก และรอกตะขอตามหลักปฏิบตั งิ านอย่างปรอดภัย
5.2 ต้องไม่ปล่อยให้อุปกรณ์รบั น้ าหนักหยุดค้าง ขณะผูป้ ฏิบตั งิ านอยูภ่ ายนอกห้องควบคุม
5.3 ต้องมีอุปกรณ์เตือนการโอเวอร์โหลดทีส่ ามารถตรวจสอบได้
5.4 ผูบ้ งั คับเครนต้องไม่เริม่ เคลื่อนไหวเครน จนกว่าจะมองเห็นพนักงานให้สญ
ั ญาณเครน
ประจาจุด
5.5 ผูบ้ งั คับเครนต้องปฏิบตั งิ านตามสัญญาณทีไ่ ด้รบั จากพนักงานให้สญ
ั ญาณเท่านัน้
6. การป้ องกันอัคคีภยั
6.1 ต้องติดตัง้ ถังดับเพลิงให้เพียงพอในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง และติดตัง้ ถังดับเพลิงในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
6.2 ต้องให้คาแนะนากับเจ้าหน้าทีท่ ุกคนถึงวิธกี ารใช้ถงั ดับเพลิงอย่างถูกต้อง
6.3 ต้องเคลือ่ นย้ายวัสดุทเ่ี ป็ นเชือ้ เพลิงออกจากพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารเชือ่ ม
6.4 ต้องเก็บวัตถุไวไฟไว้เป็ นสัดส่วน พร้อมติดป้ ายแจ้งเตือนให้ชดั เจน
6.5 ห้ามไม่ให้สูบบุหรีใ่ นพื้นทีก่ ่อสร้าง เว้นแต่ในบริเวณทีจ่ ดั เตรียมไว้ให้ พร้อมทัง้ ให้มปี ้ าย
อนุ ญาตติดแสดงไว้
7. สารอันตรายในการก่อสร้าง
7.1 เก็บให้น้อยทีส่ ุด
7.2 ต้องปิ ดล็อกหรือล้อมรัว้ ป้ องกัน
7.3 ติดตัง้ ป้ ายแจ้งเตือนสารอันตราย
7.4 ติดตัง้ ป้ าย “ห้ามสูบบุหรี”่ ในพืน้ ทีเ่ ก็บวัสดุไวไฟ
7.5 ติดตัง้ ถังดับเพลิง ทีเ่ หมาะสมกับสารนัน้ ๆ
7.6 ต้องทิง้ ภาชนะบรรจุสารอันตรายทีใ่ ช้หมดแล้วทันที และต้องกาจัดทิ้งอย่างปลอดภัยโดย
หน่วยราชการทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต
7.7 ต้องไม่ทง้ิ สารอันตรายลงพืน้ ดินหรือแหล่งน้ าโดยเด็ดขาด
8. การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้ า
8.1 อุปกรณ์ทใ่ี ช้เชือ่ มต้องอยูใ่ นสภาพทีด่ พี ร้อมใช้งาน และได้รบั การใช้งานทีเ่ หมาะสม
8.2 ตรวจสอบสายไฟสม่าเสมอเพือ่ มันใจว่าฉนวนยังอยูใ่ นสภาพทีส่ มบูรณ์
8.3 ช่างเชือ่ มต้องสวมเครือ่ งป้ องกันใบหน้าและดวงตา ถุงมือทีใ่ ช้ในงานเชือ่ ม
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8.4 ติดตัง้ เครือ่ งป้ องกันประกายไฟจากการเชือ่ ม
9. การตัดโลหะด้วยแก๊ส
9.1 ต้องสวมเครือ่ งป้ องกันส่วนบุคคล
9.2 ต้องตัง้ ถังลม ถังแก๊สในแนวตัง้
9.3 ตรวจสอบเครือ่ งมือก่อนการใช้งาน
9.4 ต้องเปลีย่ นสายยางทีแ่ ตกหรือชารุดทันที
9.5 ต้องป้ องกันประกายไฟหรือโลหะทีถ่ ูกหลอม ตกลงไปทีอ่ ุปกรณ์หรือวัตถุทไ่ี หม้ไฟได้
9.6 ต้องจัดเตรียมถังดับเพลิงไว้บริเวณใกล้พร้อมใช้งานหากเกินไฟไหม้
9.7 จัดให้มหี อ้ งปฐมพยาบาลและเจ้าหน้าทีด่ แู ล
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2.13 การรือ้ ถอนอาคาร
เนื่องจากพืน้ ทีโ่ ครงการในปั จจุบนั มีอาคาร คสล. ชัน้ เดียว จานวน 4 หลัง และอาคาร คสล.สูง 2
ชัน้ จ านวน 1 หลัง แสดงดัง รูป ที่ 2-58 ทัง้ นี้ โครงการจะมีก ารรื้อ ถอนอาคารดัง กล่ าวออก ซึ่งจะใช้
ระยะเวลาในการรือ้ ถอนอาคารดังกล่าวประมาณ 1 เดือน

รูปที่ 2-58 อาคารปัจจุบนั ภายในโครงการ
ทีม่ า : การสารวจภาคสนาม, พฤศจิกายน 2564

โครงการจะทาการรื้อถอนอาคารดังกล่าว เฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ในวันจันทร์ถึงวัน
เสาร์ หลังจากเวลา 17.00 น. เป็ นต้นไป หากมีการรือ้ ถอน เกินเวลาดังกล่าวโครงการจะเลือกกิจกรรมทีไ่ ม่
ก่ อ ให้ เกิด เสีย งดัง เช่ น รื้อ ถอนหลอดไฟ โคมไฟ วัส ดุ ต กแต่ ง ฝ้ าเพดาน เป็ นต้ น และจะท าไม่ เกิน
20.00 น. รวมทัง้ โครงการจะแจ้งให้ผทู้ อ่ี าศัยอยูใ่ กล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และขออนุ ญาตไป
เทศบาลตาบลเชิงทะเล โดยจะจัดให้มแี สงสว่างอย่างเพียงพอ สาหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะ
หยุดดาเนินการรือ้ ถอน
สาหรับช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุท่รี อ้ื ถอน ระบุเวลาการขนส่งในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. ในวัน
จันทร์ถงึ วันเสาร์ ตามประกาศเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 11/2560 โดยโครงการจะไม่
ขนส่งในช่วงชัวโมงเร่
่
งด่วน เช่น ช่วงเช้า 06.00-09.00 น. และช่วงเย็น 16.00-23.00 น. หลังจากเวลา
17.00 น. เป็ นต้นไป หากมีความจาเป็ นต้องมีการขนส่ง โครงการจะแจ้งให้ผู้ท่อี าศัยอยู่ใกล้เคียงทราบ
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ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน และขออนุ ญาตไปยังเจ้าพนักงานจราจร โดยจะจัดให้มแี สงสว่างอย่างเพียงพอ
สาหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดาเนินการขนส่งวั สดุร้อื ถอน เช่นกัน และโครงการจึง
กาหนดให้ผรู้ บั เหมารือ้ ถอนอาคารดังกล่าวเพื่อทาการก่อสร้างอาคารของโครงการ โดยจะต้องปฏิบตั ติ าม
ขัน้ ตอนในการรือ้ ถอนอย่างปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้

2.13.1 ขัน้ ตอนการเตรียมการ
1) ยกเลิกระบบน้ าประปา - ไฟฟ้ า และระบบการสือ่ สารทัง้ หมด
2) เตรีย มระบบน้ าประปา - ไฟฟ้ า โทรศัพ ท์ เครื่อ งมือ สื่อ สารภายในอาคารที่จ ะรื้อ ถอน
อุปกรณ์ดบั เพลิง ผ้าใบกันฝุ่น ตลอดจนอุปกรณ์รอ้ื ถอนต่างๆ หากจาเป็ นต้องมีนงั ่ ร้านหรือ
บริเวณที่ต้องมีแผงกันวัสดุตกหล่นเพื่อป้ องกันความปลอดภัย ให้ดาเนินการได้ก่ อนถอด
แกะ อุ ปกรณ์ ในส่วนที่เป็ นกระจก หรือส่วนที่แตกหักง่าย และรื้อถอนผนังและส่วนต่างๆ
บริเวณรอบข้างอาคารทัง้ หมด ทีล่ ่อแหลมต่ออันตราย เช่น ผนังก่ออิฐ ริมอาคารทีแ่ ตกร้าว
มาก หรือเศษวัสดุทอ่ี าจล่วงหล่นได้ เมือ่ ถูกพายุพดั
3) รือ้ ถอนหรือถอดส่วนทีส่ ามารถให้แสงสว่างเพือ่ สะดวกต่อการทางานมากขึน้
4) รือ้ ถอนส่วนงานฝ้ าเพดาน เช่น หลอดไฟ - โคมไฟ วัสดุตกแต่ง - ฝ้ าเพดาน พร้อมทาการ
ขนย้าย รือ้ ถอนส่วนผนังกัน้ ห้องต่างๆ
5) หลังจากรือ้ ถอนส่วนตกแต่งออกจนหมดเหลือแต่ผนังกัน้ ห้องแล้ว ให้เตรียมเส้นทางขนย้าย
เครือ่ งจักรขึน้ ชัน้ บน พร้อมเตรียมเส้นทางขนย้ายเศษซากจากชัน้ บนลงชัน้ ล่าง
6) ขนย้ายเครื่องจักรต่างๆ เช่น ระบบปรับอากาศ ไฟฟ้ า หรืออื่นๆ ลงชัน้ ล่างและออกจาก
อาคารทีจ่ ะรือ้ ถอน
7) ทุบ - ตัด คานชัน้ บนสุด - ย่อย และขนย้ายลงชัน้ ล่าง และขนออกจากอาคารทีจ่ ะรือ้ ถอน
8) ทุบ - ตัด เสาชัน้ บนสุด - ย่อย และขนย้ายลงชัน้ ล่าง
9) ทุบพืน้ ชัน้ 2 ของอาคาร
10) ทุบ - ตัด คาน เสา ส่วนโครงสร้างทีเ่ หลือจากชัน้ บนลงชัน้ ล่าง
11) ขนย้ายเศษซากออกจากอาคารทีจ่ ะรือ้ ถอนตลอดเวลาการรือ้ ถอน โดยต้องจัดเวลาการขน
ย้ายจากชัน้ บนลงชัน้ ล่าง และการขนย้ายออกให้เหมาะเพือ่ ไม่ให้มเี ศษซากกองสะสมอยูบ่ น
พืน้ อาคาร
12) ระหว่างการรือ้ ถอนของแต่ละชัน้ จะต้องมีแผงกันวัสดุตกหล่นรอบข้างอาคาร มีการฉีดน้ า
ดักฝุ่นตลอดเวลา ก่อนการลาเลียงวัสดุลงชัน้ ล่างต้องฉีดน้ าให้ชมุ่ และต้องมีผา้ ใบกันฝุ่นด้วย

2.13.2 ข้อควรปฏิ บตั ิ และเทคนิ คบางประการในการรือ้ ถอนอาคาร
1) การรื้อ ถอนอาคารต้ อ งท าการขออนุ ญาตรื้อ ถอนต่ อ หน่ ว ยง านของรัฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เช่นเดียวกับการขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร
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2) ก่อนท าการรื้อถอนอาคาร ต้อ งพิจารณาพื้น ที่โดยรอบอาคาร ลัก ษณะโครงสร้างอาคาร
ตลอดจนทาความเข้าใจในขัน้ ตอนการก่อสร้างของอาคารที่จะทาการรื้อถอน เพื่อที่จะได้
วางแผนเตรียมการและกาหนดขัน้ ตอนวิธกี ารรือ้ ถอนได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
3) ขณะทาการรือ้ ถอน ต้องขนย้ายเศษซากจากการรือ้ ถอนออกจากตัวอาคารให้หมดทันที ไม่
ควรให้มเี ศษซากกองสะสมอยูบ่ นตัวอาคาร เพราะอาจทาให้เกิดการพังทลายลงมาได้
4) ตัวอย่างเทคนิคในการรือ้ ถอนอาคาร
o

o

จากรูปที่ 1 เป็ นตัวอย่างอาคารทีเ่ กิดการทรุดตัวซึง่ อาจล้มทับอาคารข้างเคียงได้จงึ ต้อง
ทาการรือ้ ถอนออก โดยมีเทคนิคง่ายๆ ในการรือ้ ถอนที่ควรปฏิบตั ิ คือ ควรทาการทุ บ
รื้อ ถอนอาคารส่ ว นที่ แรเงาก่ อ น เพื่อ เปลี่ย นต าแหน่ ง ของจุ ด CG. ให้ ย้ายไปอยู่ ท่ี
จุด CG.1 เพือ่ ป้ องกันไม่ให้ลม้ ไปทับอาคารข้างเคียงขณะทาการรือ้ ถอนได้

รูปที่ 2 เป็ นกรณี ตวั อย่างโครงหลังคา โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งคานมีขนาด
ใหญ่มากหากทาการรือ้ ถอนคานลงมากระแทกพื้นจะทาให้พน้ื ทะลุพงั ทลายลงได้ ซึง่ มี
เทคนิคในการรือ้ ถอนดังนี้
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ตัดคานตัวเล็กออกก่อน ซึง่ จะทาให้เหลือคานตัวใหญ่วางอยูบ่ นเสา
 ตัดเสาต้นข้างเคียง ให้มค
ี วามสูงทีพ่ อเหมาะ
 ตัดคานตัวใหญ่ แล้วใช้ลวดสริงดึงลงมาวางทีเ่ สาข้างเคียง เพื่อให้น้ าหนักถ่าย
ลงเสา สูฐ่ านรากและไม่ทาให้พน้ื ทะลุพงั ทลายลงมา
ในกรณีโครงสร้างอื่นๆ ที่มนี ้ าหนักมากๆ ก็สามารถทาได้เช่นเดียวกัน โดยการถ่ายน้ าหนักลง
คาน หรือ เสาเพือ่ หลีกเลีย่ งการถ่ายน้ าหนักลงพืน้ โดยตรง


ในการรือ้ ถอนอาคารดังกล่าว ทางโครงการใช้รถแบ็คโฮหัวสกัดเจาะลงไปทีพ่ น้ื คอนกรีต โดยจะมี
การฉีดพรมน้ าในพืน้ ที่รอ้ื ถอนตลอดเวลาเพื่อป้ องกันฝุ่น แล้วใช้รถแบ็คโฮตักเศษคอนกรีต นามาปรับถม
ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ ทัง้ นี้ทางโครงการมีแนวทางการจัดการเศษวัสดุจากการรือ้ ถอน ดังนี้
 วงกบประตู/หน้าต่าง คานไม้ เหล็ก ขายเป็ นวัสดุก่อสร้างใช้แล้ว
 อลูมเิ นียม สายไฟ ท่อ PVC/เหล็ก และเศษเหล็กจากเสา/ฐานราก ขายเป็ นวัสดุรไี ซเคิล
 กระเบื้องหลังคา กระเบื้องพืน้ ฝ้ า เศษคอนกรีตผนัง/พืน้ ฐานราก โครงการนาไปปรับถม
ที่ ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ
ภายหลังจากการรือ้ ถอนอาคารแล้วบริเวณพืน้ ทีส่ เี ขียวของโครงการทีเ่ ดิมเป็ นอาคาร โครงการจะ
จัดให้มกี ารปรับปรุงคุณ ภาพดินโดยการขุดลอกหน้ าดินบริเวณที่จะเป็ นพื้นที่ปลูกต้นไม้ลกึ ประมาณ 1
เมตร เป็ นอย่างน้อย หลังจากนัน้ ทาการปรับปรุงสภาพดิน โดยการใส่ปุ๋ยหมัก และปุ๋ ยคอก ทดแทนส่วนที่
ขุดออก เพือ่ เป็ นการเพิม่ ธาตุอาหารพืชให้กบั ดิน

2.13.3 มาตรการลดผลกระทบจากการรือ้ ถอนอาคาร
1) ในระหว่างการรื้อถอนอาคารโครงการจะติดตัง้ ป้ ายเตือนอันตรายและแสดงขอบเขตการรื้อ
ถอนอาคารพร้อมด้วยไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอันตรายไว้รอบบริเวณทีจ่ ะรือ้ ถอน เพื่อ
เตือนไม่ให้บุคคลซึง่ ไม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้องเข้าไปในบริเวณนัน้ และจัดให้มพี นักงานสาหรับห้าม
บุคคล ซึ่งไม่มหี น้ าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณดังกล่าวรวมทัง้ ดูแลความเรียบร้อยของป้ าย
เตือนอันตรายและไฟสัญญาณด้วย
2) ในการรื้อถอนจะทาเฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขน้ึ ถึงพระอาทิตย์ตก แต่หากมีความ
จาเป็ นต้องกระทาในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขน้ึ โครงการจะขออนุ ญาตไป
ยังเจ้าพนักงานท้องถิน่ โดยจะจัดให้มแี สงสว่างอย่างเพียงพอ
3) ระหว่างการรื้อถอนของแต่ละชัน้ จะมีแผงกันวัสดุตกหล่นรอบข้างอาคาร มีการฉีดน้ าดักฝุ่น
ตลอดเวลา ก่อนการลาเลียงวัสดุลงชัน้ ล่างต้องฉีดน้ าให้ชมุ่ และมีผา้ ใบผ้าใบก่อสร้าง /ตาข่าย
กันฝุ่น (mesh sheet) รอบอาคารด้วย
4) โครงการจัดให้มสี งั กะสีสเี ขียวสูงประมาณ 2.40 เมตร และตาข่ายกันฝุ่นกัน้ รอบพืน้ ทีโ่ ครงการ
เพือ่ ป้ องกันฝุ่นละออง
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5) จากัดความเร็วของรถบรรทุ กให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัวโมง
่
โดยพนักงานขับรถจะต้องขับ
ด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเขตชุมชนและทางแยก
6) งดขนส่งวัสดุทร่ี อ้ื ถอนในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลากลางคืน
7) ห้ามรถบรรทุกจอดหน้าโครงการ รวมทัง้ ห้ามวางวัสดุทร่ี อ้ื ถอนหน้าโครงการ เพือ่ ป้ องกันการ
กีดขวางการจราจร

2.13.4 มาตรการจัดการเศษวัสดุก่อสร้างจากการรือ้ ถอน
มาตรการการจัดการเศษวัสดุก่อสร้างจากการรือ้ ถอนอาคารเดิมในพืน้ ทีก่ ่อสร้ างโครงการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) บริเวณกองวัสดุทม่ี ฝี ่ นุ จะมีการฉีดพรมด้วยน้ าเพื่อทีจ่ ะให้ผวิ เปี ยกอยูเ่ สมอ ป้ องกันไม่ให้เกิด
ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
2) รีบดาเนินการเก็บเศษวัสดุทเ่ี หลือจากการรือ้ ถอนและทาความสะอาดบริเวณสถานทีก่ ่อสร้าง
และรอบสถานทีก่ ่อสร้างโดยเร็ว
3) ต้องทาการล้างท่อระบายน้ า หรือทาความสะอาดทางระบายน้ าสาธารณะให้ปราศจากเศษวัสดุ
ทีต่ กหล่นอันเนื่องมาจากการรือ้ ถอนให้เรียบร้อย
4) ไม่วางกอง หรือเก็บวัสดุก่อสร้าง ชิน้ ส่วนโครงสร้างในทีส่ าธารณะ
5) แยกเศษวัสดุก่อสร้างโดยเศษหินเศษอิฐเศษปูนนาไปใช้ในการปรับพื้นที่ ส่วนเศษเหล็กและ
เศษท่อจะขายให้กบั คนรับซือ้ ของเก่า

2.14 อื่นๆ
การออกแบบโครงสร้างอาคารเพือ่ รองรับแรงสันสะเทื
่
อนของแผ่นดินไหว แสดงดังภาคผนวก ง-8
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รูปที่ 4-25 ภาพเชิงซอนเปรียบเทียบกอนและหลังมีโครงการ มุมมองจากโรงเรียนอนุบาลลากูนา ภูเก็ตไปยัง
พื้นที่โครงการ .................................................................................................................... 4-159
รูปที่ 4-26 ภาพเชิงซอนเปรียบเทียบกอนและหลังมีโครงการ มุมมองจาก บานขจรเกียรติ
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พื้นที่โครงการ .................................................................................................................... 4-161
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สารบัญ

สารบัญรูป (ตอ)
หนา
รูปที่ 4-31 การบดบังทิศทางลม .......................................................................................................... 4-166
รูปที่ 4-32 ภาพการบดบังแสงแดด เดือนมีนาคม................................................................................. 4-167
รูปที่ 4-33 ภาพการบดบังแสงแดด เดือนมิถุนายน .............................................................................. 4-168
รูปที่ 4-34 ภาพการบดบังแสงแดด เดือนธันวาคม ............................................................................... 4-169
รูปที่ 5-1 ผังแสดงจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ............................................ 5-151
รูปที่ 5-2 แผนผังขั้นตอนการบําบัดน้ําเสีย ........................................................................................... 5-159
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โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

สารบัญ

สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ 3-1 สถิติแผนดินไหวที่รับรูถึงความสั่นสะเทือนในจังหวัดภูเก็ต ......................................................3-18
ตารางที่ 3-2 อุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2534-2563) ของสถานีตรวจอากาศสนามบินภูเก็ต ..............3-23
ตารางที่ 3-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณศูนยบริการสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ต. ตลาดใหญ
อ.เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต ป พ.ศ. 2563 ...................................................................................3-26
ตารางที่ 3-4 ผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ บริเวณพื้นที่โครงการ ........................................................3-28
ตารางที่ 3-5 ขอมูลระดับเสียงจากสถานีบริเวณเขตพื้นที่ศูนยบริการสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ......................3-29
ตารางที่ 3-6 ตําแหนงการตรวจวัดเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ .....................................................................3-30
ตารางที่ 3-7 แหลงน้ําบาดาลในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562 ............................................................................3-34
ตารางที่ 3-8 ปาสงวนแหงชาติในทองที่จังหวัดภูเก็ต (ปาบก) พ.ศ. 2562 ....................................................3-38
ตารางที่ 3-9 พื้นที่ปาสงวนแหงชาติในทองที่จังหวัดภูเก็ต (ปาชายเลน) พ.ศ. 2562 .....................................3-39
ตารางที่ 3-10 พื้นที่ปาไมจังหวัดภูเก็ต ระหวาง พ.ศ. 2558 - 2562 .............................................................3-39
ตารางที่ 3-11 สัดสวนพื้นที่ปาตอพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหวาง พ.ศ. 2558 – 2562.........................................3-40
ตารางที่ 3-12 รายชื่อสัตวบริเวณโครงการ .................................................................................................3-42
ตารางที่ 3-13 แสดงโครงการชลประทานและปริมาณความจุของอางเก็บน้ําจังหวัดภูเก็ต .............................3-44
ตารางที่ 3-14 แสดงขอมูลการผลิตน้ําประปาของการประปาเทศบาลนครภูเก็ต พ.ศ. 2560 .........................3-44
ตารางที่ 3-15 การผลิตน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคสาขาภูเก็ต และเอกชน พ.ศ. 2562..................3-45
ตารางที่ 3-16 ขอมูลผูใชน้ํา การประปาสวนภูมิภาคสาขาภูเก็ต พ.ศ. 2563 .................................................3-46
ตารางที่ 3-17 ขอมูลเขตจําหนายน้ํา การประปาสวนภูมิภาคสาขาภูเก็ต......................................................3-46
ตารางที่ 3-18 สถิติปริมาณขยะประจําป พ.ศ. 2558-2562 ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต โดย
เทศบาลนครภูเก็ต...............................................................................................................3-51
ตารางที่ 3-19 อัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ยของจังหวัดภูเก็ตระหวาง พ.ศ. 2553-2562 ...................................3-53
ตารางที่ 3-20 องคประกอบของขยะมูลฝอย พ.ศ.2559 ...............................................................................3-56
ตารางที่ 3-21 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562 ......................................................................................3-58
ตารางที่ 3-22 อัตราการเกิดของเสียอันตรายจากชุมชนตอจํานวนประชากร ................................................3-58
ตารางที่ 3-23 ประเภทและปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562 .................3-60
ตารางที่ 3-24 จํานวนครัวเรือนผูใชไฟฟา พ.ศ. 2562 .................................................................................3-69
ตารางที่ 3-25 จํานวนผูใชไฟฟาทั้งจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562 .......................................................................3-69
ตารางที่ 3-26 สถิติผูใชไฟฟา และการจําหนายพลังงานไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค จําแนกตามประเภท
ผูใชไฟฟา จังหวัดภูเก็ต ระหวาง พ.ศ. 2560 – 2562 ...........................................................3-70
ตารางที่ 3-27 ทางหลวงแผนดินในจังหวัดภูเก็ต .........................................................................................3-70
ตารางที่ 3-28 สถิติเที่ยวบินและจํานวนผูโดยสารทั้งในและระหวางประเทศ ณ ทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 ....................................................................................3-72
ตารางที่ 3-29 ปริมาณจราจรบนถนนลากูน (ถนนสวนบุคคล) .....................................................................3-76
ตารางที่ 3-30 ปริมาณจราจรในหนวย PCU/ชั่วโมงบนถนนลากูน (ถนนสวนบุคคล) ....................................3-77
ตารางที่ 3-31 ความสามารถของชองจราจรสําหรับการเดินรถสองทิศทาง ...................................................3-78
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สารบัญ

สารบัญตาราง (ตอ)
หนา
ตารางที่ 3-32 ปริมาณการจราจรบนถนนลากูน (ถนนสวนบุคคล) ในชวงเวลาเรงดวนและอัตราสวนระหวาง
ปริมาณการจราจร (V) ตอความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรไดสูงสุด (C) ...........3-79
ตารางที่ 3-33 คาการจราจรติดขัด ..............................................................................................................3-80
ตารางที่ 3-34 สภาพการจราจรบนถนนลากูน (ถนนสวนบุคคล) ณ ชวงเวลาตางๆ ......................................3-81
ตารางที่ 3-35 การใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ ในระยะ 1 กิโลเมตร รอบที่ตั้งโครงการในปจจุบัน ...........3-90
ตารางที่ 3-36 จํานวนประชากรในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2563.........................................................................3-94
ตารางที่ 3-37 จํานวนศาสนสถานจําแนกรายป พ.ศ. 2550 – 2562.............................................................3-95
ตารางที่ 3-38 จํานวนสถานศึกษา ..............................................................................................................3-96
ตารางที่ 3-39 จํานวนนักเรียน นักศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา 2562 .............................3-97
ตารางที่ 3-40 สัดสวนจํานวนครู อาจารย ตอจํานวนนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2562 ..........................3-97
ตารางที่ 3-41 ขอมูลจํานวนครู/อาจารย นักเรียน/นักศึกษา ปการศึกษา 2562.............................................3-98
ตารางที่ 3-42 จํานวนตัวอยางที่สํารวจจริงและการสุมในแตละกลุมประชากรเปาหมาย การรับฟงความคิดเห็น
ของประชากรครั้งที่ 1 ...........................................................................................................3-109
ตารางที่ 3-43 ตารางสรุปขอมูลแบบสอบถามเชิงลึกของกลุมติดโครงการ จํานวน 1 ตัวอยาง.....................3-116
ตารางที่ 3-44 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมประชากรในระยะ 100 เมตร .........................................3-117
ตารางที่ 3-45 โครงสรางของครัวเรือนของกลุมประชาชนระยะ 100 เมตร .................................................3-119
ตารางที่ 3-46 โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือนของกลุมประชาชนระยะ 100 เมตร ...................3-120
ตารางที่ 3-47 ขอมูลดานสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอมของกลุมประชาชนระยะ 100 เมตร3-121
ตารางที่ 3-48 ขอมูลดานสุขภาพของประชากร ของกลุมประชาชนระยะ 100 เมตร ...................................3-123
ตารางที่ 3-49 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน .......................................................................3-124
ตารางที่ 3-50 ความคิดเห็นของประชากรที่มีตอโครงการ..........................................................................3-126
ตารางที่ 3-51 ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังรื้อถอนโครงการ .......................................................3-128
ตารางที่ 3-52 ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังกอสรางโครงการ ......................................................3-128
ตารางที่ 3-53 ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่โครงการเปดการดําเนินการ ..............................................3-129
ตารางที่ 3-54 ตารางสรุปขอมูลแบบสอบถามเชิงลึกของกลุมสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร จํานวน 2
ตัวอยาง...............................................................................................................................3-130
ตารางที่ 3-55 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมประชากรในระยะมากกวา 100-500 เมตร .....................3-131
ตารางที่ 3-56 โครงสรางของครัวเรือน......................................................................................................3-133
ตารางที่ 3-57 โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือน .......................................................................3-134
ตารางที่ 3-58 ขอมูลดานสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม ..................................................3-135
ตารางที่ 3-59 ขอมูลดานสุขภาพของประชากร .........................................................................................3-137
ตารางที่ 3-60 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน .......................................................................3-139
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สารบัญ

สารบัญตาราง (ตอ)
หนา
ตารางที่ 3-61 ความคิดเห็นของประชากรที่มีตอโครงการ..........................................................................3-141
ตารางที่ 3-62 ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังรื้อถอนโครงการ .......................................................3-142
ตารางที่ 3-63 ขอหวงกังวลของประชากรชวงที่กําลังกอสรางโครงการ.......................................................3-143
ตารางที่ 3-64 ขอหวงกังวลของประชากรชวงที่โครงการเปดการดําเนินการ ..............................................3-143
ตารางที่ 3-65 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมประชากรในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร ..................3-144
ตารางที่ 3-66 โครงสรางของครัวเรือน......................................................................................................3-146
ตารางที่ 3-67 โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือน .......................................................................3-147
ตารางที่ 3-68 ขอมูลดานสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม ..................................................3-148
ตารางที่ 3-69 ขอมูลดานสุขภาพของประชากร .........................................................................................3-150
ตารางที่ 3-70 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน .......................................................................3-151
ตารางที่ 3-71 ความคิดเห็นของประชากรที่มีตอโครงการ..........................................................................3-153
ตารางที่ 3-72 ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังรื้อถอนโครงการ .......................................................3-155
ตารางที่ 3-73 ขอหวงกังวลของประชากรชวงที่กําลังกอสรางโครงการ.......................................................3-155
ตารางที่ 3-74 ขอหวงกังวลของประชากรชวงที่โครงการเปดการดําเนินการ ..............................................3-156
ตารางที่ 3-75 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร ....3-157
ตารางที่ 3-76 โครงสรางของสถานประกอบการ .......................................................................................3-159
ตารางที่ 3-77 ขอมูลดานสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม ..................................................3-160
ตารางที่ 3-78 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน .......................................................................3-162
ตารางที่ 3-79 ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีตอโครงการ ............................................................3-164
ตารางที่ 3-80 ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังรื้อถอนโครงการ .......................................................3-165
ตารางที่ 3-81 ขอหวงกังวลของประชากรชวงที่กําลังกอสรางโครงการ.......................................................3-166
ตารางที่ 3-82 ขอหวงกังวลของประชากรชวงที่โครงการเปดการดําเนินการ ..............................................3-166
ตารางที่ 3-83 สรุปขอมูลแบบสอบถามเชิงลึกของกลุมพื้นที่ออนไหวในระยะ 1,000 เมตร จํานวน 5 ตัวอยาง
...........................................................................................................................................3-168
ตารางที่ 3-84 สรุปขอมูลแบบสอบถามเชิงลึกของกลุมหนวยงานราชการในระยะ 1,000 เมตร จํานวน 2
ตัวอยาง...............................................................................................................................3-171
ตารางที่ 3-85 สรุปขอมูลแบบสอบถามเชิงลึกของกลุมผูนําชุมชนในระยะ 1,000 เมตร จํานวน 1 ตัวอยาง .3-172
ตารางที่ 3-86 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบันของกลุมตัวอยางทั้ง 5 กลุมตัวอยางที่มีตอโครงการ
...........................................................................................................................................3-173
ตารางที่ 3-87 สรุปขอหวงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดจากโครงการของกลุมตัวอยางทั้ง 5 กลุม
ตัวอยาง ที่มีตอโครงการในระยะรื้อถอน ................................................................................3-174
ตารางที่ 3-88 สรุปขอหวงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดจากโครงการของกลุมตัวอยางทั้ง 5กลุม
ตัวอยาง ที่มีตอโครงการในระยะกอสราง...............................................................................3-175
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ตารางที่ 3-89 สรุปขอหวงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดจากโครงการของกลุมตัวอยางทั้ง 5กลุม
ตัวอยาง ที่มีตอโครงการ ระยะดําเนินการ .............................................................................3-177
ตารางที่ 3-90 สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการของกลุมที่ไดรับผลกระทบหลักที่มีตอ
โครงการ .............................................................................................................................. 3-179
ตารางที่ 3-91 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2...............................................................................3-187
ตารางที่ 3-92 ผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมประชากรเปาหมายในระยะ 1,000 เมตร ที่มีตอมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ ในระยะรื้อถอนและระยะกอสราง ...........3-192
ตารางที่ 3-93 ผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมประชากรเปาหมายในระยะ 1,000 เมตร ที่มีตอมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ ในระยะดําเนินการ ...............................3-193
ตารางที่ 3-94 สรุปจํานวนตัวอยางที่ไดจากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่1 และครั้งที่ 2 .........................3-194
ตารางที่ 3-95 จํานวนหนวยบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จําแนกตามระดับของ
สถานพยาบาล เขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดภูเก็ต ป 2563.........................................................3-195
ตารางที่ 3-96 จํานวนบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดภูเก็ต ปงบประมาณ 2563 .................3-195
ตารางที่ 3-97 สถิติสาเหตุการปวย 21 กลุมโรค ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเชิงทะเล
ป 2559-2563 ......................................................................................................................3-198
ตารางที่ 4-1 ระดับผลกระทบของการประเมินผลกระทบของโครงการ ........................................................... 4-1
ตารางที่ 4-2 แสดงคาสูงสุดและคาเฉลี่ยของ Mixing Height ในแตละเดือน .................................................... 4-4
ตารางที่ 4-3 การคาดการณระดับการเกิดฝุนจากพื้นที่กอสราง...................................................................... 4-7
ตารางที่ 4-4 ความเขมขนของฝุนละอองจากการรื้อถอนโครงการ.................................................................. 4-8
ตารางที่ 4-5 การจัดจําแนกกลุมออนไหวตอการไดรับผลกระทบ ................................................................... 4-9
ตารางที่ 4-6 การประเมินระดับความออนไหวจากผลกระทบของการสะสมฝุน ซึ่งทําใหเกิดความเดือดรอน
รําคาญ ...............................................................................................................................4-10
ตารางที่ 4-7 การประเมินระดับความออนไหวจากผลกระทบตอสุขภาพจากอนุภาคฝุน ................................4-11
ตารางที่ 4-8 การประเมินระดับความออนไหวจากผลกระทบตอแหลงระบบนิเวศ.........................................4-12
ตารางที่ 4-9 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางกรณีผลกระทบจากการตกสะสมฝุน........4-12
ตารางที่ 4-10 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางกรณีผลกระทบตอสุขภาพ ....................4-12
ตารางที่ 4-11 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางกรณีผลกระทบตอระบบนิเวศ ...............4-12
ตารางที่ 4-12 สรุประดับความเสี่ยงของฝุนละอองตอการออนไหวของพื้นที่โดยรอบ ....................................4-13
ตารางที่ 4-13 ระดับเสียงจากกิจกรรมการรื้อถอนอาคาร .............................................................................4-14
ตารางที่ 4-14 ระดับเสียงจากกิจกรรมการรื้อถอนอาคารที่ตําแหนงรับเสียงใดๆ ...........................................4-17
ตารางที่ 4-15 ระดับเสียงรวมตอพื้นที่ขางเคียง และเสียงรบกวน เมื่อติดตั้งกําแพงกันเสียงชั่วคราว ของงาน
รื้อถอนอาคารของโครงการ ....................................................................................................4-19
ตารางที่ 4-16 ระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากอุปกรณที่ใชในการกอสรางที่ระยะ 25 ฟุต.......................4-23
ตารางที่ 4-17 ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่จุดรับคลื่นสั่นสะเทือนใกลเคียงพื้นที่โครงการ ...................................4-24
ตารางที่ 4-18 มาตรฐานแรงสั่นสะเทือนของ DIN 4150 ..............................................................................4-24
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ตารางที่ 4-19 กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร .......................................4-25
ตารางที่ 4-20 ระดับความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการรื้อถอน ที่ตําแหนงใดๆ .............................................4-27
ตารางที่ 4-21 แสดงคาสูงสุดและคาเฉลี่ยของ Mixing Height ในแตละเดือน ................................................4-33
ตารางที่ 4-22 Emission Factor อัตราการระบายสารมลพิษจากยานพาหนะประเภทตาง ๆ ........................4-36
ตารางที่ 4-23 คาความเขมขนของมลพิษจากกิจกรรมการกอสรางและจากทอไอเสียรถขนสง เปรียบเทียบกับ
มาตรฐาน .............................................................................................................................. 4-40
ตารางที่ 4-24 การคาดการณระดับการเกิดฝุนจากพื้นที่กอสราง..................................................................4-41
ตารางที่ 4-25 ความเขมขนของฝุนละอองจากการกอสรางโครงการ ............................................................4-43
ตารางที่ 4-26 การจัดจําแนกกลุมออนไหวตอการไดรับผลกระทบ ...............................................................4-44
ตารางที่ 4-27 การประเมินระดับความออนไหวจากผลกระทบของการสะสมฝุน ซึ่งทําใหเกิดความเดือดรอน
รําคาญ ..................................................................................................................................4-45
ตารางที่ 4-28 การประเมินระดับความออนไหวจากผลกระทบตอสุขภาพจากอนุภาคฝุน ..............................4-46
ตารางที่ 4-29 การประเมินระดับความออนไหวจากผลกระทบตอแหลงระบบนิเวศ .......................................4-47
ตารางที่ 4-30 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการเตรียมพื้นที่กรณีผลกระทบจากการตกสะสมฝุน .................4-47
ตารางที่ 4-31 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการกอสรางกรณีผลกระทบจากการตกสะสมฝุน .......................4-47
ตารางที่ 4-32 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการขนสงวัสดุกอสรางกรณีผลกระทบจากการตกสะสมฝุน ........4-47
ตารางที่ 4-33 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการเตรียมพื้นที่กรณีผลกระทบตอสุขภาพ................................4-48
ตารางที่ 4-34 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการกอสรางกรณีผลกระทบตอสุขภาพ .....................................4-48
ตารางที่ 4-35 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการขนสงวัสดุกอสรางกรณีผลกระทบตอสุขภาพ ......................4-48
ตารางที่ 4-36 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการเตรียมพื้นที่กรณีผลกระทบตอระบบนิเวศ...........................4-48
ตารางที่ 4-37 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการกอสรางกรณีผลกระทบตอระบบนิเวศ ................................4-48
ตารางที่ 4-38 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการขนสงวัสดุกอสรางกรณีผลกระทบตอระบบนิเวศ .................4-49
ตารางที่ 4-39 สรุประดับความเสี่ยงของฝุนละอองตอการออนไหวของพื้นที่โดยรอบ ....................................4-49
ตารางที่ 4-40 ระดับเสียงจากกิจกรรมการกอสราง......................................................................................4-50
ตารางที่ 4-41 ระดับเสียงจากกิจกรรมการกอสรางที่ตําแหนงรับเสียงใดๆ ....................................................4-53
ตารางที่ 4-42 ระดับเสียงรวมตอพื้นที่ขางเคียง ชวงทําฐานราก และขึ้นโครงสรางอาคาร งานตกแตง เมื่อ
ติดตั้งกําแพงกันเสียงชั่วคราว ................................................................................................. 4-56
ตารางที่ 4-43 ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่จุดรับคลื่นสั่นสะเทือนใกลเคียงพื้นที่โครงการ ...................................4-61
ตารางที่ 4-44 มาตรฐานแรงสั่นสะเทือนของ DIN 4150 ..............................................................................4-62
ตารางที่ 4-45 กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร .......................................4-62
ตารางที่ 4-46 ปริมาณการจราจรในชั่วโมงเรงดวนบนถนนลากูน (สวนบุคคล) ในระยะกอสราง ....................4-71
ตารางที่ 4-47 คาประเมินตามอัตราสวนของปริมาณจราจร และคาดัชนีการจําแนกสภาพการจราจรบนถนนลา
กูน (สวนบุคคล) ในระยะกอสราง .........................................................................................4-72
ตารางที่ 4-48 มาตรการปองกันและลดผลกระทบจากโรคที่เกิดขึ้น ในระยะกอสราง .....................................4-80
ตารางที่ 4-49 สัมประสิทธิ์การปลอยของกาซแตละชนิดระหวางเครื่องยนตดีเซลเล็ก และเบนซิน .................4-90
ตารางที่ 4-50 คาความเขมขนของมลพิษจากทอไอเสียรถยนต เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศ ....4-94
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ตารางที่ 4-51 เปรียบเทียบจํานวนที่จอดรถยนตและขนาดของชองจอดรถยนตที่โครงการจัดใหมีกับ
ขอกําหนดกฎกระทรวง ........................................................................................................4-110
ตารางที่ 4-52 แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบเพื่อประเมินที่จอดรถโครงการกับโครงการตัวอยาง ...............4-113
ตารางที่ 4-53 ปริมาณการจราจรในชั่วโมงเรงดวนบนถนนลากูน (สวนบุคคล) ในระยะดําเนินการ..............4-115
ตารางที่ 4-54 คาประเมินตามอัตราสวนของปริมาณจราจร และคาดัชนีการจําแนกสภาพการจราจรบนถนนลา
กูน (สวนบุคคล) ในระยะดําเนินการ .....................................................................................4-116
ตารางที่ 4-55 สรุปการใชประโยชนที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม ............................................................................................................................4-119
ตารางที่ 4-56 การใชประโยชนที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ..............4-122
ตารางที่ 4-57 มาตรการปองกันและลดผลกระทบจากโรคที่เกิดขึ้น ในระยะดําเนินการ...............................4-135
ตารางที่ 4-58 สรุปรายละเอียดระบบปองกันอัคคีภัยที่โครงการติดตั้งเพื่อปองกันอัคคีภัยของโครงการ
เปรียบเทียบกับกฎหมาย และระบบปองกันอัคคีภัยที่โครงการจัดใหมีเพิ่มเติม ....................4-139
ตารางที่ 4-59 ขอมูลสถิติทิศทาง และความเร็วลม ในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2534-2563) ของสถานีสนามบินภูเก็ต4-165
ตารางที่ 4-60 ผลกระทบการบดบังทิศทางแสงแดดในชวงเดือนตางๆ .......................................................4-170
ตารางที่ 4-61 สรุประดับผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของ
มนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต ........................................................................................4-172
ตารางที่ 5-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโครงการโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด ......... 5-2
ตารางที่ 5-2 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทาของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด ระยะรื้อถอน .... 5-6
ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทาของ บริษัท อาณา เชิง
ทะเล จํากัด ระยะกอสราง ......................................................................................................5-14
ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา ของ บริษัท อาณา
เชิงทะเล จํากัด ระยะดําเนินการ .............................................................................................5-73
ตารางที่ 5-5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทาของ
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด ชวงรื้อถอน.............................................................................5-138
ตารางที่ 5-6 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทาของ
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด ชวงกอสราง ...........................................................................5-139
ตารางที่ 5-7 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทาของ
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด ชวงดําเนินการ .......................................................................5-145

P:\2564\EIA\BLUMONKEY BANGTAO\เลมสมบูรณ\TOC-2.DOC

ฐ

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน
การศึกษาสภาพแวดลอมปจจุบันบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการเพื่อใชในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโครงการ โดยมีหัวขอการศึกษาครอบคลุมตามแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมมีเนื้อหาครอบคลุม 4 ดาน ไดแก ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical
Resource) ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ (Biological Resource) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
(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

ทรัพยากรทางกายภาพ

3.1.1 สภาพภูมิประเทศ
1) สภาพภูมิประเทศทั่วไปของจังหวัด
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ตั้ ง อยู ใ นภาคใต ต อนบนของประเทศไทย ตั้ ง อยู ร ะหว า งละติ จู ด ที่ 7 องศา
45 ลิปดา ถึง 8 องศา 15 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 98 องศา 15 ลิปดาถึง 98 องศา 40 ลิปดาตะวันออก
มีลักษณะเปนเกาะขนาดใหญที่สุดของประเทศไทย 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

ลักษณะพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะเปนเกาะริมทวีป (Continental Island) และวางตัวในแนวจาก
ทิศเหนือไปทิศใต เชนเดียวกับเกาะที่มีอยูทั้งหมดในประเทศไทย คือ เปนเกาะที่ตั้งอยูตามชายฝงทะเล
หรือไมไกลแผนดินมากนัก จึงมีลักษณะทางธรณีวิทยาคลายกับแผนดินใหญที่อยูใกลเคียง มีหลักฐานทาง
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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
พื้นที่โครงการตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (รูปที่ 3-2) มีพื้นที่
รับผิดชอบ 5.2 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูในทองที่หมูที่ 1 ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต หางจาก
ชายฝงทะเลประมาณ 2 กิโลเมตร หางจากตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตประมาณ 20 กิโลเมตร และหางจากที่วา
การอําเภอถลาง ประมาณ 6 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ

อาณาเขตติดตอ หมูที่ 4 องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล

ทิศใต

อาณาเขตติดตอ หมูที่ 1,5 องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล

ทิศตะวันออก อาณาเขตติดตอ หมูที่ 4 องคการบริหารสวนตําบลศรีสุนทร
ทิศตะวันตก

อาณาเขตติดตอ หมูที่ 1,2 องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล

สําหรับอาณาเขตติดตอของพื้นที่โครงการโดยรอบทั้ง 4 ทิศ มีดังนี้
ทิศเหนือ

ติดกับ ที่ดินวางเปลาบุคคลอื่น

ทิศใต

ติดกับ พื้นที่เจาของเดียวกัน (รอการพัฒนา) และถนนภาระจํายอมกวาง
ประมาณ 8.00 เมตร สภาพปจจุบันเปนสวนหนึ่งของถนนลากูน
(ถนนสวนบุคคล)

ทิศตะวันออก ติดกับ อาคาร คสล. ชั้นเดียว
ทิศตะวันตก

ติดกับ ถนนสวนบุคคล และอาคาร คสล. ชั้นเดียว
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ที่ต้งั โครงการ

รูปที่ 3-1 ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดภูเก็ต
ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดภูเก็ต, 2549

p:\2564\eia\blumonkey bangtao\เลมสมบูรณ\ch 3.doc

3-3

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ที่ตั้งโครงการ

รูปที่ 3-2 แผนที่เขตเทศบาลตําบลเชิงทะเล
ที่มา : แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564), เทศบาลตําบลเชิงทะเล
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บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

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
ทางดานตะวันตกของจังหวัด สภาพพื้นที่มีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดมีความลาดชัน 2–1
เปอรเซ็นต ดินที่พบสวนใหญเปนดินลึกมาก มีบางแหงที่เปนดินลึกปานกลาง เนื่องจากมี
ชั้นดานแข็ง ซึ่งเกิดจากการสะสมของเหล็ก และอินทรียวัตถุลักษณะของเนื้อดินเปนดิน
ทราย หรือดินทรายปนดินรวน มีการระบายน้ํามากเกินไป
- ที่ราบน้ําทะเลทวมถึง (Active tidal flat) เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ําทะเลบริเวณปาก
แมน้ํา เปนพื้นที่ลุมน้ําขัง มีน้ําทะเลทวมถึงทุกป เปนดินลึกมากมีการระบายน้ําเลวมาก
ลักษณะเนื้อดินจะประกอบดวย ดินที่มีลักษณะแตกตางกันหลายชนิดปะปนกัน พื้นที่นี้เรียก
ทั่วๆ ไปวาปาชายเลน หรือดินตะกอนชะวากทะเล(Estuarine deposite complex) บริเวณนี้
ไดแก บริเวณชายทะเลดานตะวันออกของเกาะภูเก็ต
- ลานตะพักลําน้ําระดับต่ํา (Low terrace) เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําสภาพพื้นที่
ลักษณะราบมีความลาดชัน 0 - 2 เปอรเซ็นต เปนดินลึกมากมีการระบายน้ําเลว ลักษณะ
เนื้อดินสวนใหญเปนดินเนื้อละเอียด
- ลานตะพักลําน้ําระดับกลาง (Middle terrace) อยูถัดจากลานตะพักลําน้ําระดับต่ํา เกิดจาก
การทับถมของตะกอนลําน้ํา สภาพพื้นที่มีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-8
เปอรเซ็นต ดินที่พบบริเวณนี้สวนใหญเปนดินเนื้อละเอียดมีการระบายน้ําดี และเปนดินลึก
มากถึงปานกลาง
บริเวณพื้นผิวที่เหลือคางจากการกัดกรอน (Erosional surface) สภาพพื้นที่มีลักษณะเปนลูก
คลื่นลอนลาด ถึงเนินเขาเตี้ย มีความลาดชัน 3 - 30 เปอรเซ็นตดินที่พบจะมีตั้งแตดินลึกมาก ลึกปานกลาง
ถึงตื้น มีการระบายน้ําดี สําหรับลักษณะเนื้อดินจะแตกตางตามวัตถุตนกําเนิดดิน ถาวัตถุตนกําเนิดดินเปน
พวกหิน ควอรตและหินแกรนิต ลักษณะเนื้อดินจะหยาบ แตถาวัตถุตนกําเนิดดินเปนพวกหินดินดานหรือ
หินฟลไลท ลักษณะเนื้อดินจะละเอียด (แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565, 2563)
จากแผนที่ดินกลุมชุดดิน ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พื้นที่โครงการตั้งอยูในกลุม
ชุดดินที่ ML ลักษณะเดนเปนพื้นที่ดัดแปลง/พื้นที่ถมที่ (ขอมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด, กรม
ที่ดิน 2562) ดังรูปที่ 3-3
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สัญลักษณ



รูปที่ 3-3 แผนที่กลุมชุดดิน ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ที่มา : ขอมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด, กรมพัฒนาที่ดิน 2562
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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
ทรัพยสินของประชากรในพื้นที่น้นั ๆ
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
อันดั บ 1 ดินมี โอกาสถลม เมื่ อ มีป ริม าณน้ํ าฝน 100 มิ ลลิ เมตร ต อ วั น หนาดิ น ขาดรากไมยึ ด
เหนี่ยว และความลาดเอียงของพื้นที่มากกวา 30 องศา
อันดั บ 2 ดินมี โอกาสถลม เมื่ อ มีป ริม าณน้ํ าฝน 200 มิ ลลิ เมตร ต อ วั น หนาดิ น ขาดรากไมยึ ด
เหนี่ยว และความลาดเอียงของพื้นที่มากกวา 30 องศา
อันดั บ 3 ดินมี โอกาสถลม เมื่ อ มีป ริม าณน้ํ าฝน 300 มิ ลลิ เมตร ต อ วั น หนาดิ น ขาดรากไมยึ ด
เหนี่ยว และความลาดเอียงของพื้นที่มากกวา 30 องศา (กองธรณีวิทยาสิ่งแวดลอมและธรณีพิบัติภัย กรม
ทรัพยากรธรณี, 2556)
จากรูปที่ 3-4 พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดแผนดินถลมในระดับตางๆ ของจังหวัดภูเก็ต พบวา บริเวณ
ที่ตั้งโครงการไมตั้งอยูพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลมแตอยางใด
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ที่ตั้งโครงการ

รูปที่ 3-4 พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดแผนดินถลมในระดับตางๆ ของจังหวัดภูเก็ต
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2556
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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
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 เทือกเขา
หินแกรนิตที่พบ มีลักษณะการวางตัวอยูในแนวทิศเหนือ-ใต พบทางดานตะวันตกและทางตอนกลางของ
เกาะภูเก็ต ไดแก ควนนาคาเล เขาบางเหนียวดํา เขาพันธุรัตน ควนหวา เขาใสแมน เขาตูด เขาไมเทาสิบ
สอง ควนปากบาง เขารังนอก เขารังใน เขาโตะแซะ เขากระบอก เขาพลุเรือน ควนคีรีมะนูน ควนพรหม
เทพ เกาะมะพราว นอกจากนี้ ทางตอนเหนือของเกาะ พบเทือกเขาหินแกรนิตบริเวณ เขาบางหลาม ควน
ตนมะมวง แหลมหิน เขาคอเอน เขาบานบางคุก เขาไสครู เขามวง เขาตาเกลี้ยง เขาพาราควนถ้ําตาอิน
และเขาประทิว (เขาพระแทว) โดยมีเทือกเขาที่สูงที่สุดสูงประมาณ 528 เมตร จากระดับน้ําทะเล หนวยหิน
ของหินอัคนี สามารถแบงประเภทออกเปนหนวยหินแกรนิตตามลักษณะการเกิด และองคประกอบของแร
ดวยกันทั้งหมด 5 ชุด ไดแก
2.1 หินแกรนิตเขาประทิว (Khao Prathiu granite, gr1) หินแกรนิตเขาประทิวพบในระวาง
แผนที่อําเภอถลาง บริเวณ เกาะมะพราว เขาพระแทว อยูหางจากตัวอําเภอถลางไปทางดานทิศตะวันออก
ประมาณ 3 กิโลเมตร แผกระจายคลอบคลุมพื้นที่ประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปดวย หินไบโอ
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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
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
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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
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
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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
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
ทั้งนี้จากแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2556) พบวา บริเวณพื้นที่โครงการ
มีลักษณะทางธรณีวิทยาเปนตะกอนทางน้ําขึ้นถึง : ทรายและกรวด ขนาด 800-1,500 ไมครอน การคัด
ขนาดไมดี พบซากเปลือกหอย และซากพืชมาก; ยุคควอเทอรนารี แสดงดังรูปที่ 3-5
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บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ที่ตั้งโครงการ

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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โครงการไดดําเนินการเจาะเก็บตัวอยางดินภายในพื้นที่โครงการจํานวน 2 หลุม (ภาคผนวก ช)
ลักษณะภูมิประเทศบริเวณที่เจาะสํารวจเปนพื้นที่ราบ จากการเจาะทดสอบดินสามารถวิเคราะหและแบง
ชั้นดินไดเปน 2 ชั้น ดังนี้
ชั้นที่ 1 ชั้นทรายหลวมและดินเหนียวออน จากผิวดินลงไปจนถึงความลึกประมาณ 13 - 14 เมตร
เปนทรายละเอียด สีเทา และจากนั้นลงไปจนถึงความลึกประมาณ 19 - 20 เมตร จะเปนดินเหนียว สีเทา
จัดอยูใน group symbol SM, SP-SW, CH-SC มีคาความหนาแนนอยูในชวง loose to medium & soft to
stiff หมายถึง เปนทรายหลวมและดินเหนียวออน
ชั้นที่ 2 ชั้นดินตะกอนปนทรายแข็ง จากความลึกประมาณ 19 - 20 เมตร ลงไปจนสิ้นสุดการเจาะ
ที่ชั้นหินผุที่ความลึกประมาณ 27 - 27.50 เมตร จะเปนดินตะกอนปนทรายแข็ง สีเทา หรือเรียกวาชั้น
หินแกรนิตผุพัง (weathered granite) สีเทา จัดอยูใน group symbol MH, ML-SM มีคาความแนนอยู
ในชวง hard หมายถึง เปนดินแข็งถึงแข็งมาก
จากการทดสอบคุณสมบัติของดินพบวา ตั้งแตผิวดินลงไปจนถึงความลึกประมาณ 19 - 20 เมตร
พื้นดินเปนทรายหลวมและดินเหนียวออน มีเสถียรภาพต่ํามาก จึงไมเหมาะที่จะใชฐานรากแผรับน้ําหนัก
บรรทุกของฐานรากอาคาร สมควรใชฐานรากเสาเข็ม โดยใหปลายเข็มหยั่งอยูในชั้นดินแข็งที่ความลึก
ประมาณ 21 - 25 เมตร

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
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เฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต และกลุมรอยเลื่อนที่วางตัวอยูในทิศเหนือ-ใต จํานวนทั้งสิ้น 16 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
ภัยแผนดินไหวในอนาคต โดยสถิติแผนดินไหวที่รับรูถึงความสั่นสะเทือนในจังหวัดภูเก็ตแสดงดังตารางที่
3-1
แตอยางไรก็ตาม มาตรการสําคัญในการสรางความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวนั้น คือการออกแบบอาคารตาง ๆ ใหสามารถตานทาน
แรงสั่นสะเทือนแผนดินไหวได กฎหมายบังคับใชในการออกแบบและกอสรางอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัย โดย
กฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่
รองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. 2550 สามารถสรุปไดดังนี้
(1) การเพิ่มเติมพื้นที่ควบคุมและจัดแบงเขตพื้นที่ใหม คือ
“บริเวณเฝาระวัง” หมายถึง พื้นที่หรือบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากแผนดินไหว ไดแก
จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร
ธานี รวม 7 จังหวัด
“บริเวณที่ 1” หมายถึง พื้นที่หรือบริเวณที่เปนดินออนมากที่อาจไดรับผลกระทบจากแผนดินไหว
ระยะไกล ไดแก กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัด
สมุทรสาคร รวม 5 จังหวัด
“บริเวณที่ 2” หมายถึง พื้นที่หรือบริเวณที่อยูใกลรอยเลื่อนที่อาจไดรับผลกระทบจากแผนดินไหว
ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดตาก จังหวัดนาน จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน รวม 10 จังหวัด
(2) การจัดกลุมประเภทอาคารควบคุมใหมีความชัดเจนมากขึ้น
- กําหนดประเภทอาคารควบคุมตามบริเวณ เนื่องจากผลกระทบจากแผนดินไหวที่มีตอ
อาคารประเภทตาง ๆ ในแตละเขตมีความแตกตางกัน
- สะพาน ทางยกระดับที่มีชวงระหวางศูนยกลางตอมอยาวตั้งแต 10 เมตร ขึ้นไป
- เขื่อนเก็บกักน้ํา เขื่อนทดน้ํา หรือฝายทดน้ํา ที่ตัวเขื่อนหรือตัวฝายมีความสูงตั้งแต 10
เมตร ขึ้นไป
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บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ที่ตั้งโครงการ

รูปที่ 3-6 แผนที่บริเวณรอยเลื่อนมีพลังของประเทศไทย
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, ตุลาคม 2562
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ที่ต้งั โครงการ

รูปที่ 3-7 แผนที่ภัยพิบัติแผนดินไหวของประเทศไทย
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, พฤษภาคม 2558
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เวลาเกิด
(ประเทศไทย)

ละติจูด (N) / ลองจิจูด
(E)

บริเวณ

ขนาด

7 ธ.ค. 2559

05.03

5.32 (N) / 96.07 (E)

ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา, อินโดนีเซีย

6.5 ริกเตอร

รูสึกสั่นไหวที่บริเวณ จ.กระบี่ จ.สงขลา และจ.ภูเก็ต

8 พ.ย.2558

23.47 น.

6.79 (N) / 94.50 (E)

หมูเกาะนิโคบาร ประเทศอินเดีย

6.2 ริกเตอร

รูสึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, อ.ตะกั่วปา จ.พังงา, อ.มือง จ.สุราษฎรธานี,
อ.เมือง จ.กระบี่

11 พ.ค. 2558

10.49 น.

7.88(N) / 98.53 (E)

บริเวณตอนใตของ อ.เกาะยาว จ.พังงา

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)

4.6 ริกเตอร

รูสึกสั่นไหวทั่วไป บริเวณ จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.พังงา

25 มี.ค. 2558

05.32 น.

7.87(N) / 98.41(E)

3.8 ริกเตอร

รูสึกสั่นไหวบริเวณ จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา

20 ก.พ. 2558

13.02 น.

7.87(N) / 98.57(E)

บริเวณตอนใตของ อ.เกาะยาว จ.พังงา
บริ เ วณนอกชายฝ ง ทางทิ ศ ตะวั น ออกของ
จ.ภูเก็ต
อ า วพั ง งา ทางทิ ศ ใต ข องเกาะยาวใหญ
อ.เกาะยาว จ.พังงา

4.0 ริกเตอร

รูสึกสั่นไหว เกาะยาวใหญ บนพื้น อ.เกาะยาว จ.พังงา

16 เม.ย. 2555

16.44 น.

8.02(N) / 98.37(E)

ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

4.3 ริกเตอร

11 เม.ย. 2555

17.43 น.

0.77(N) / 92.45(E)

ชายฝงดานตะวันตก ตอนเหนือเกาะสุมาตรา

8.2 ริกเตอร

11 เม.ย. 2555

15.38 น.

2.43(N) / 93.11(E)

ชายฝงดานตะวันตก ตอนเหนือเกาะสุมาตรา

8.6 ริกเตอร

9 พ.ค. 2553

19.59 น.

3.59(N) / 96.04(E)

ตอนเหนือเกาะสุมาตรา

7.5 ริกเตอร

25 ก.พ. 2551

15.05 น.

2.70(N) / 95.90(E)

ตอนเหนือเกาะสุมาตรา

7.5 ริกเตอร

วัน เดือน ป

เหตุการณ / ความเสียหาย

รูสึกสั่นสะเทือนไดที่จังหวัดภูเก็ต สงผลใหบานเรือนประชากรในพื้นที่ตําบล
ศรีสุนทรและตําบลปาคลอก อําเภอถลาง เสียหายเล็กนอยกวา 210 หลังคา
เรือน
รู สึ ก สั่ น ไหวได เ กื อ บทุ ก จั ง หวั ด ในภาคใต
บางส ว นภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงอาคารสูงหลายแหงในกรุงเทพมหานคร
รู สึ ก สั่ น ไหวได เ กื อ บทุ ก จั ง หวั ด ในภาคใต
บางส ว นภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงอาคารสูงหลายแหงในกรุงเทพมหานคร
รูสึกสั่นไหวไดบนอาคารสูงบางแหงใน จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดพังงา, จังหวัด
สุราษฎรธานี,จังหวัดสงขลา และจังหวัดกรุงเทพฯ
รูสึกสั่นไหวบนตึกสูงในกรุงเทพฯ และจังหวัดภูเก็ต อาจเกิดสึนามิขนาดเล็ก
บริเวณใกลศูนยกลาง
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วัน เดือน ป

เวลาเกิด
(ประเทศไทย)

ละติจูด (N) / ลองจิจูด (E)

28 ธ.ค. 2550

12.24 น.

5.42(N) / 95.91(E)

ตอนเหนือเกาะสุมาตรา

5.7 ริกเตอร

รูสึกสั่นสะเทือนไดบนอาคารสูงจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา

27 เม.ย. 2550

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

รูสึกไดที่จังหวัดพังงา และภูเก็ต

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

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

ขนาด

เหตุการณ / ความเสียหาย

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

หมูเกาะนิโคบารมหาสมุทรอินเดีย

5.8 Mb

รูสึกไดบนอาคารสูงในจังหวัดภูเก็ต

เกาะสุมาตรา ตอนบน

5.8 Mb

รูสึกไดที่อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ทะเลอันดามัน

6.6 Ml

รูสึกสั่นสะเทือนไดที่จังหวัดภูเก็ต

เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย

รูสึกสั่นไหวไดเกือบทุกจังหวัดในภาคใต ภาคกลางและบางสวนของภาคเหนือ
9.3 MW (รุนแรง
รวมถึงอาคารสูงหลายแหงในกรุงเทพมหานคร แผนดินไหวครั้งนี้ทําใหเกิด
เปนอันดับ 2
คลื่นสึนามิบริเวณฝงทะเลอันดามัน ตั้งแตจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่
ของโลก)
สตูล และตรัง มีผูเสียชีวิตกวา 5,000 คน และสูญหายกวา 3,000 คน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

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 พื้นที่โครงการมีระดับความรุนแรง V เมอรคัลลี คือ หากมีแผนดินไหว
ในเขตนี้ จะมีความรุนแรงที่ทําใหรูสึกไดเกือบทุกคน ของหนักในบานเริ่มเคลื่อนไหว (กรมทรัพยากรธรณี,
2555)
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 ในเขตจั งหวั ดสุ ร าษฏรธ านี กระบี่ และพั ง งา เป น ระยะทาง
ประมาณ 23.0 กิโลเมตร และอยูหางจากตําแหนงจุดศูนยกลางแผนดินไหวที่อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ประมาณ 8.00 กิโลเมตร อยางไรก็ตาม เขตรอยเลื่อนที่สําคัญเกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวและมี
ผลกระทบ ตอประเทศไทย ไดแก กลุมรอยเลื่อนสะแกง และกลุมรอยเลื่อนพานหลวง รอยเลื่อนทั้งสองนี้มี
แนวแยกตอเนื่องมาทางตะวันตกของประเทศไทยไลจากทางตอนบนลงมาตอนลาง อันไดแก กลุมรอย
เลื่อนเมย กลุมรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ และกลุมรอยเลื่อนเจดียสามองค ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยมี
กลุมรอยเลื่อยแมทา กลุมรอยเลื่อนเถิน และกลุมรอยเลื่อนแมจัน ซึ่งยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู และกลุม
รอยเลื่อนอุตรดิตถ เปนตน
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ที่ตั้งโครงการ

16 เมษายน 2555

รูปที่ 3-8 แผนที่แสดงการประเมินความรุนแรงแผนดินไหวในจังหวัดภูเก็ต
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2555
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บทที่ 3
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3.1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ
1) สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศบริเวณที่ตั้งโครงการและพื้นที่ใกลเคียง ใชอางอิงขอมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต
โดยเปนขอมูลสถิติภูมิอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาสนามบินภูเก็ต ในคาบ 30 ป ระหวางป พ.ศ. 25342563 (ตารางที่ 3-2) ซึ่งขอมูลสภาพภูมิอากาศของพื้นที่โครงการเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนด
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
สําหรับสถิติภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศสนามบินภูเก็ต ในคาบ 30 ป ระหวางป พ.ศ. 25342563 (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2563) ซึ่งเปนสถานีตรวจอากาศที่มีสภาพพื้นที่ใกลเคียงกับพื้นที่โครงการ
แสดงดังตารางที่ 3-2 สามารถสรุปสภาพภูมิอากาศ ไดดังนี้
(1) อุณหภูมิ
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปที่สถานีตรวจอากาศเทากับ 27.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดในรอบ
ป ไดแก เดือนธันวาคม เทากับ 27.1 องศาเซลเซียส สวนอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ไดแก เดือนเมษายน เทากับ
28.9 องศาเซลเซียส
(2) ความชื้นสัมพัทธ
ความชื้ นสั ม พั ทธเ ฉลี่ ย ตลอดป เท ากั บ 80.1 เปอร เซ็น ต โดยมี ความชื้ นสั ม พั ทธเ ฉลี่ ยต่ํ าสุ ด
เทากับ 53 เปอรเซ็นต ในเดือนกุมภาพันธ และความชื้นสัมพัทธสูงสุดเฉลี่ยในเดือนตุลาคม เทากับ 96
เปอรเซ็นต
(3) การระเหยของน้ํา
ปริมาณการระเหยน้ําเฉลี่ยตลอดป เทากับ 1,618.3 มิลลิเมตร โดยมีการระเหยน้ําเฉลี่ยต่ําสุดใน
เดือนพฤศจิกายน เทากับ 114.7 มิลลิเมตร และมีการระเหยน้ําเฉลี่ยสูงสุดในเดือนมีนาคม เทากับ 168.8
มิลลิเมตร
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ตารางที่ 3-2 อุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2534-2563) ของสถานีตรวจอากาศสนามบินภูเก็ต
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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.
(Celsius)
Mean
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
1010.5

FEB
1010.3

MAR
1009.5

APR
1008.8

MAY
1008.4

JUN
1008.4

JUL
1008.5

AUG
1008.9

SEP
1009.5

OCT
1009.6

NOV
1009.4

DEC
1010.1

Annual
1009.33

3.7

3.8

3.9

3.7

3.2

2.7

2.7

2.8

3.3

3.6

3.7

3.6

3.39

1016.87
1003.07
32.1
35.3
22.9
18
27.4

1016.09
1003.74
33.2
38.5
23.1
17.9
27.9

1016.5
1002.47
33.6
37.4
23.7
19.4
28.5

1014.06
1003.18
33.5
37.6
24.2
20.2
28.9

1013.61
1002.85
32.4
37.7
24.6
19.5
28.7

1014.29
1002.87
31.8
35.7
24.6
19.6
28.4

1013.13
1003.29
31.5
37
24.6
20.2
28.2

1015.07
1003.4
31.2
34.8
24.7
18.9
28.1

1015.75
1003.62
30.9
34.4
24.1
19
27.6

1015.41
1003.56
30.9
33.6
23.7
20.2
27.2

1018.99
1002.63
31.4
36.1
23.5
17
27.2

1016.18
1003.94
31.3
33.9
23.1
18.9
27.1

1018.99
1002.47
32
38.5
23.9
17
27.9

22.4

22.5

23.6

24.6

25

24.8

24.6

24.5

24.4

24.3

23.8

22.8

23.9

76
91
57
36
9.7
9.4
5
E
3.1
30

74
91
53
30
9.7
9.4
4.7
E
3
30

76
93
56
27
9.5
9.3
5.1
E
2.7
30

79
94
62
32
9.6
9.6
5.8
W
2.3
32

82
93
68
45
9.6
9.5
6.7
W
2.9
47

82
93
70
50
9.5
9.3
6.9
W
3.6
50

82
92
70
49
9.4
9.3
7.1
W
4
47

82
91
71
52
9.3
9.3
7.2
W
4.4
42

84
94
72
51
9.3
9.1
7.3
W
3.6
43

85
96
71
52
9.3
9.2
7.2
W
2.4
42

83
95
67
42
9.5
9.5
6.6
E
2.1
34

79
92
62
44
9.5
9.5
5.9
E
2.9
40

80.1
93
65
27
9.5
9.4
6.3
3.1
50
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ตารางที่ 3-2 อุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2534-2563) ของสถานีตรวจอากาศสนามบินภูเก็ต (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
151.3
66.2
7.2
120.8
221.3
0
3.7
0
1.3
0

FEB
150.2
33.2
4.9
55.5
216.3
0
4.3
0
1.7
0

MAR
168.8
117.2
8.5
185.4
196.9
0
5.6
0
3.9
0

APR
151
147
13.6
160.3
176
0
1.8
0
6.4
0

MAY
140.9
277.5
19.7
121
158.2
0
0.2
0
5.7
0

JUN
121.7
314
18.8
209.8
117.2
0
0.4
0
3.9
0

JUL
127.4
260.4
19.7
135.3
122.7
0
0.5
0
3.2
0

AUG
127.7
374.4
19.9
211.9
113.5
0
0.3
0
2.8
0

SEP
117.5
399.2
22.1
207.8
98.5
0
0.3
0
2.4
0

OCT
117.3
370.5
23.2
180.3
100.7
0
1
0.1
4.9
0

NOV
114.7
216.8
17.4
128.2
146.3
0
1.3
0
5
0

DEC
129.8
86.4
11.2
108.1
169.7
0
3
0
2.3
0

Annual
1618.3
2662.8
186.2
211.9
1837.3
0
22.4
0.1
43.5
0
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(4) ลม
ความเร็ ว ลมเฉลี่ ย ตลอดป เท า กั บ 3.1 นอต ความเร็ ว ลมสู ง สุ ด เท า กั บ 50 นอต ในเดื อ น
พฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม ลมสวนใหญเปนลมที่พัดมาทางทิศตะวันออก สวนระหวางเดือนเมษายนถึง
เดือนตุลาคมเปนลมที่พัดมาทางทิศตะวันตก
(5) ปริมาณน้าํ ฝน
ปริมาณน้ําฝนรวมของจังหวัดภูเก็ตมีแนวโนมไมเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยปริมาณน้ําฝนตลอดทั้ง
ปมีคาเทากับ 2,662.8 มิลลิเมตร มีจํานวนวันที่ฝนตกตลอดทั้งปเฉลี่ยเทากับ 186.2 วัน ปริมาณน้ําฝน
ตรวจวัดไดมากที่สุดในเดือนกันยายนมีคาเฉลี่ย 399.2 มิลลิเมตร และเดือนที่มีจํานวนวันที่มีฝนตกมาก
ที่ สุ ด คื อ เดื อ นตุ ล าคมเฉลี่ ย 23.2 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 33.2
มิลลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย 4.9 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
สําหรับพื้นที่โครงการมีลักษณะเปนพื้นที่ราบ ตั้งอยูหางจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ
กรมควบคุม มลพิ ษ (บริ เ วณศูน ย บ ริ ก ารสาธารณสุข เทศบาลนครภู เก็ ต ) ประมาณ 16.00 กิ โ ลเมตร
(ตําแหนงตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต แสดงดังรูป
ที่ 3-9) แหลงกําเนิดสารมลพิษทางอากาศที่สําคัญบริเวณโครงการ ไดแก ถนนปาสัก-บานโคกโตนด ซึ่งมี
สภาพการจราจรเบาบาง จึ ง อาจกล า วได ว า พื้ น ที่ โ ครงการมี ส ารมลพิ ษ ทางอากาศต่ํ า กว า บริ เ วณ
ศูนยบริการสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต (ตารางที่ 3-3) นั่นคือมีสารมลพิษทางอากาศต่ํากวามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
สําหรับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ (ตําแหนงการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังแสดงใน
รูปที่ 3-10) จากการศึกษาปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน และฝุน
ละอองรวม ระหวางวันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2564 โดยบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด
มอบหมายใหบริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด เขาทําการตรวจวัด พบวา คุณภาพ
อากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน รายละเอียดผลการตรวจวัด แสดงดังตารางที่ 3-4
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ตารางที่ 3-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณศูนยบริการสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ต. ตลาดใหญ อ.เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต ป พ.ศ. 2563
สารมลพิษทางอากาศ
กาซซัลเฟอรไดออกไซด*
กาซไนโตรเจนไดออกไซด*
กาซคารบอนมอนอกไซด*
กาซโอโซน*
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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.
0.020.020.00
0.00
0.050.050.00
0.00
2.751.370.00
0.00
0.070.070.00
0.00
0.045- 0.0430.02
0.02
0.027- 0.0230.011
0.011

ส.ค.
0.020.00
0.040.00
1.370.11
0.060.00
0.0400.024
0.0230.012

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 อาณา เชิงทะเล จํากัด

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

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

N

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ
บริเวณพื้นที่โครงการ



ศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลนครภูเก็ต

รูปที่ 3-9 ตําแหนงตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลนครภูเก็ต และพื้นที่โครงการ
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.co.th, พฤศจิกายน 2564

รูปที่ 3-10 ตําแหนงการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ
ที่มา : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด, พฤศจิกายน 2564
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 3-4 ผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ บริเวณพื้นที่โครงการ
มลพิษ

ผลการตรวจวัด

คามาตรฐาน

หนวยc

7 - 8/11/64
8 - 9/11/64
9-10/11/64
กาซคารบอนมอนอกไซด (CO)*
0.5
34.2 /1
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
/1,/2
0.013
0.013
0.015
0.120
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM 10)**
/1,/2
0.021
0.023
ฝุนละอองรวม (TSP)**
0.020
0.330
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร
หมายเหตุ : * กาซซัลเฟอรไดออกไซด กาซไนโตรเจนไดออกไซด กาซคารบอนมอนอกไซด และกาซโอโซน 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 , พฤศจิกายน 2564

ผลการวิเคราะหเทียบกับ
มาตรฐาน
ผาน
ผาน
ผาน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

3.1.5

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

เสียง

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
การจราจรบนถนนสาธารณประโยชน สวนใหญสภาพการจราจรคลองตัว ไมติดขัด จึงอาจกลาวไดวาพื้นที่
โครงการมีระดับเสียงใกลเคียงบริเวณศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต
ตารางที่ 3-5 ขอมูลระดับเสียงจากสถานีบริเวณเขตพื้นที่ศูนยบริการสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
สรุปทั้งป

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ต่ํากวา

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

สําหรับระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ ในระหวางวันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2564 (ตําแหนงการ
ตรวจวัดเสียงแสดงดังรูปที่ 3-11) โดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด มอบหมายให
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด เขาทําการตรวจวัด พบวา คาระดับเสียงเฉลี่ย 24
ชั่วโมง และคาระดับเสียงสูงสุดมีคาไมเกินมาตรฐาน รายละเอียดแสดงดัง ตารางที่ 3-6
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

รูปที่ 3-11 ตําแหนงการตรวจวัดเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ
ที่มา : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด, พฤศจิกายน 2564

ตารางที่ 3-6 ผลการตรวจวัดเสียง บริเวณพื้นที่โครงการ
คา
มาตรฐาน

ผลการตรวจวัด

มลพิษ
7 - 8/11/64
60.7

8 - 9/11/64
61.6

หนวย

ผลการ
ประเมินเทียบ
กับมาตรฐาน

9-10/11/64
55.5

1.เสียงเฉลีย่ 24 ชั่วโมง
เดซิเบล (เอ)
70 /1
ผาน
(Leq 24 hr.)
2.เสียงสูงสุด (Lmax)
96.6
95.1
86.5
เดซิเบล (เอ)
115 /1
ผาน
3.เสียงที่รอยละ 90
53.3
55.8
51.8
(L90 24 hr)
หมายเหตุ /1 คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป
ที่มา : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด, พฤศจิกายน 2564
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

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
สวนแหลงน้ําผิวดินจากพื้นที่พรุซึ่งสวนใหญจะกระจายตัวอยูในเขตอําเภอถลาง 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

พื้ น ที่ โ ครงการไม มี เ ส น ทางน้ํ า ตามธรรมชาติ ไ หลผ า น หรื อ มี แ หล ง น้ํ า ธรรมชาติ อ ยู ใ นพื้ น ที่
โครงการแตอยางใด
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2) น้ําใตดิน
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 ที่มีการนํามาใชประโยชนในรูปของ
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 ที่น้ําบาดาลมีคา 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
3. แหลงน้ําบาดาลในหินแข็ง (Consolidated Rock) เปนแหลงชั้นหินใหน้ําที่น้ําบาดาลถูกกักเก็บ
อยูในชั้นหินตะกอนกึ่งหินแปรและหินอัคนี ดังรายละเอียดตอไปนี้
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(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
ที่มา : สวนทรัพยากรน้ํา สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562 อางถึงใน
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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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

สํ า หรั บ บริ เ วณที่ ตั้ ง โครงการตั้ ง อยู บ ริ เ วณชั้ น หิ น ให น้ํ า ตะกอนเศษหิ น เชิ ง เขา (Colluvium
Aquifers: Qcl) ประกอบดวยกรวด ทราย ทรายแปง ดินเหนียว และเศษหินแตกหัก เปนชั้นตะกอนแบบ
ชั้นตะกอนหนา ที่ไมมีการคัดขนาดของเม็ดตะกอน พบบริเวณที่ราบเชิงเขา น้ําบาดาลกักเก็บในที่วาง
ระหวางเม็ดตะกอน ความลึกของชั้นหินใหน้ําคอนขางแปรเปลี่ยนขึ้นกับลักษณะภูมิประเทศ และความ
ลาดชันของเชิงเขา พบตั้งแตความลึก 15 เมตร จนถึงความลึก 25 เมตร ปริมาณน้ําเฉลี่ย 2-10 ลูกบาศก
เมตรตอชั่วโมง คุณภาพน้ําจืดชั้นน้ําบาดาลในตะกอนเศษหินเชิงเขาพบแผกระจายคอนขางมากในจังหวัด
ภูเก็ต ไดแก พื้นที่ราบระหวางภูเขาและที่ราบเชิงเขาทางตอนเหนือของอําเภอถลาง ที่ราบระหวางภูเขา
บริเวณตําบลกะทู อําเภอกะทู ที่ราบเชิงเขาที่เปนรอยตอระหวางอําเภอกะทูกับอําเภอเมือง และที่ราบเชิง
เขาในอําเภอเมือง แสดงดังรูปที่ 3-12
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ที่ตั้งโครงการ



รูปที่ 3-12 แผนที่แสดงศักยภาพแหลงน้ําบาดาลตนทุนจังหวัดภูเก็ต
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2551
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3.2

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ทรัพยากรทางชีวภาพ

3.2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก
1) ทรัพยากรปาไม
จังหวัดภูเก็ตมีปาสงวนแหงชาติที่เปนปาบก มีจํานวน 9 ปา แสดงดังตารางที่ 3-8 ไดแก
1. ปาเขารวก–เขาเมือง ตั้งอยูทองที่ตําบลสาคู ตําบลเทพกระษัตรี ตําบลเชิงทะเล อําเภอ
ถลาง มีเนื้อที่ 7,175 ไร ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2507) อยูในเขตอุทยานแหงชาติสิรินาถ
ทับซอนกับอุทยานแหงชาติสิรินาถ เนื้อที่ ประมาณ 7,000 ไร
2. ปาควนเขาพระแทว ตั้งอยูทองที่ตําบลเทพกระษัตรี ตําบลศรีสุนทร ตําบลปาคลอกอําเภอ
ถลาง เนื้อที่ 13,925 ไร ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 201 (พ.ศ. 2507) ทับซอนกับพื้นที่เขตหามลาสัตว
ปาเขาพระแทวเต็มพื้นที่
3. ปาบางขนุน ตั้งอยูทองที่ตําบลสาคู ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง เนื้อที่ 5,000 ไร
ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 217 (พ.ศ. 2507) เปนแปลงปลูกปาของสวนปาบางขนุน เนื้อที่ประมาณ
4,850 ไร
4. ปาเกาะโหลน ตั้งอยูทองที่ตําบลราไวย อําเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 1,537 ไร ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 357 (พ.ศ. 2511)
5. ปาเทือกเขากมลา ตั้งอยูทองที่ตําบลปาตอง ตําบลกะทู ตําบลกมลา อําเภอกะทู ตําบลเชิง
ทะเล ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง ตําบลเกาะแกว ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 29,600 ไร ประกาศ
โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 401 (พ.ศ. 2512) มอบสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จํานวนเนื้อที่ 8,718.09
ไร
6. ปาเทือกเขานาคเกิด ตั้งอยูทองที่ตําบลปาตอง ตําบลกะทู อําเภอกะทู ตําบลวิชิต ตําบล
ฉลอง ตําบลกะรน ตําบลราไวย อําเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 24,750 ไร ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 621
(พ.ศ. 2516) มอบสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จํานวนเนื้อที่ 13,418.02 ไร
7. ปาเขาโตะแซะ ตั้งอยูทองที่ตําบลรัษฏา อําเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 550 ไร ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 608 (พ.ศ. 2516)
8. ปาเขาสามเหลี่ยม ตั้งอยูทองที่ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง เนื้อที่ 1,254 ไร ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 849 (พ.ศ. 2522) สภาพปจจุบันราษฎรไดเขาไปบุกรุกปลูกสวนยางพาราเต็มพื้นที่
หมดแลว มอบสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จํานวนเนื้อที่ 134.04 ไร
9. ปาเขาไมพอก – ปาไมแกว ตั้งอยูทองที่ตําบลไมขาว อําเภอถลาง เนื้อที่ 4,444 ไร
ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 1097 (พ.ศ. 2528) สภาพปจจุบันเปนสวนยางพาราเต็มพื้นที่ กรมการทหาร
สื่อสารขอใชประโยชนพื้นที่เพื่อกอสรางสถานีโทรคมนาคม ภาคใต เนื้อที่ 2-3-50 ไร
ปาสงวนแหงชาติที่เปนปาชายเลนมีจํานวน 7 ปา แสดงดังตารางที่ 3-9 ไดแก
1. ปาเลนคลองอูตะเภา ตั้งอยูทองที่ตําบลไมขาว อําเภอถลาง เนื้อที่ 1,556.25 ไร ประกาศ
โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 206 (พ.ศ. 2507)
2. ปาเลนคลองทามะพราว ตั้งอยูทองที่ตําบลเทพกระษัตรี ตําบลไมขาว อําเภอถลาง เนื้อที่
1,750 ไร ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 185 (พ.ศ. 2506)
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3. ปาเลนคลองพารา ตั้งอยูทองที่ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง เนื้อที่ 2,343.75 ไร ประกาศ
โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 184 (พ.ศ. 2505)
4. ปาเลนคลองบางโรง ตั้งอยูทองที่ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง เนื้อที่ 3,887 ไร ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 328 (พ.ศ. 2511)
5. ปาเลนคลองทาเรือ ตั้งอยูทองที่ตําบลปาคลอก ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง ตําบลเกาะ
แกว อําเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 3,181 ไร ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2507)
6. ปาเลนคลองบางชีเหลา ตั้งอยูทองที่ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 3,937.50 ไร
ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2501)
7. ปาเลนคลองเกาะผี ตั้งอยูทองที่ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 2,687.50 ไร ประกาศ
โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 140 (พ.ศ. 2505)
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 มีเนือ้ ที่ 13,925 ไร
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ตารางที่ 3-8 ปาสงวนแหงชาติในทองที่จังหวัดภูเก็ต (ปาบก) พ.ศ. 2562
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3-38

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
7-61
197
3,289
473.12
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

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
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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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

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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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 อางถึงในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดภูเก็ต

สําหรับพื้นที่บริเวณโครงการลักษณะเปนพื้นที่ราบ โครงการไดมีการสํารวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพรรณไมที่อยูในโครงการ โดยจะศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของเชิงพื้นที่ ขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวกับการ
สํารวจ พรรณไมในพื้นที่ศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณากอนเลือกตําแหนงสํารวจ โดยโครงการจะศึกษา
และเก็บรวบรวมขอมูลพรรณไมในภาคสนาม ออกสํารวจและถายภาพ พรรณไมในภาคสนาม เพื่อนํามา
หาชื่ อ พรรณไม ที่ พ บในพื้ น ที่ โ ครงการ ซึ่ ง ในการสํ า รวจจะใช วิ ธี เ ดิ น สํ า รวจตามสถานี ที่ กํ า หนดไว
(Instantaneous Point Count) โดยผูสังเกตกําหนดจุดแลวประจําตําแหนงนั้น กวาดสายตามองไปรอบจุด
สังเกต เพื่อบันทึกสิ่งที่พบเห็น (การจัดการ สํารวจ ติดตามทรัพยากรทางบกและทางทะเล, 2553) แสดง
ดังรูปที่ 3-13
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พื้นที่โครงการ
สถานีที่ทําการสํารวจ
รัศมีที่ทําการสํารวจ

รูปที่ 3-13 สถานที่ทําการสํารวจพรรณไม สัตวบก และนกในโครงการ
ที่มา : ดัดแปลงจากภาพถายดาวเทียม QuickBird จาก www.googleearth.com และการสํารวจภาคสนาม, พฤศจิกายน 2564

สําหรับพื้นที่โครงการมีลักษณะเปนพื้นที่ราบ ภายในโครงการไมพบพรรณไมที่จัดเปนพืชอนุรักษ
ตามพระราชบัญญัติ พันธุพืช พ.ศ. 2518 รวมทั้งไมจัดอยูในสถานภาพ สูญพันธุ (extinct) สูญพันธุใน
ธรรมชาติ (extinct in the wild) ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง (critically endangered) ใกลสูญพันธุ (endangered)
มีแนวโนมสูญพันธุ (vulnerable) และใกลถูกคุกคาม (near threatened) ตามบัญชีรายชื่อชนิดพืชปา แนบ
ทายอนุสัญญา ไซเตส (CITES) และของประเทศไทย แตอยางใด และไมอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติใด
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
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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)
สําหรับสิ่งมีชีวิตบนบกที่พบบริเวณพื้นที่กอสรางและบริเวณโดยรอบพื้นที่กอสรางโครงการมีนอย
มาก เนื่องจากพื้นที่โดยรอบมีการพัฒนาเปนแหลงที่อยูอาศัยทําใหไมพบสิ่งมีชีวิตประเภทสัตวปาที่มี
คุณ ค า แก ก ารอนุ รัก ษ ห รือ สั ต วป า ที่ห ายาก สั ตว บ กที่พ บก็ เป น ชนิด ที่ พ บได ทั่ว ไปในพื้ น ที่ต า งๆ ของ
ประเทศไทย โดยแบ ง ออกเป น 4 กลุ ม คื อ สั ต ว ส ะเทิ น น้ํ า สะเทิ น บก (Amphibians) สั ต ว เ ลื้ อ ยคลาน
(Reptiles) นก (Birds) และแมลง (Insects) โดยกําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาทั่วพื้นที่โครงการและบริเวณ
โดยรอบ ทําการสํารวจชนิดพันธุของ สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก (Amphibians) สัตวเลื้อยคลาน (Reptiles)
และแมลง (Insects) ใชวิธีเดินสํารวจตามสถานีที่กําหนดไว (Instantaneous Point Count) โดยผูสังเกต
กําหนดจุดแลวประจําตําแหนงนั้น กวาดสายตามองไปรอบจุดสังเกต เพื่อบันทึกสิ่งที่พบเห็น (การจัดการ
สํารวจ ติดตามทรัพยากรทางบกและทางทะเล, 2553) แสดงดังรูปที่ 3-13
การสํารวจชนิดพันธุของ นก (Birds) บริเวณพื้นที่โครงการ ใชวิธีการสํารวจแบบ Interval Point
Count โดยกําหนดจุดใหกระจายสม่ําเสมอในพื้นที่สํารวจ สํารวจบริเวณรอบๆ เปนการพบเห็นโดยตรง
หรือเสียงรองของนก และใชเวลาประมาณ 5-10 นาที/จุด (การจัดการ สํารวจ ติดตามทรัพยากรทางบก
และทางทะเล, 2553)
การบันทึกขอมูล จะบันทึกชนิดพันธุของสัตวที่พบ ตลอดแนวตารางการเดินสํารวจ รายละเอียด
สัตวบกที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ แสดงดังตารางที่ 3-12 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 3-12 รายชื่อสัตวบริเวณโครงการ
ลําดับ
ชื่อสามัญ
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก
1
คางคกบาน
สัตวเลื้อยคลาน
1
กิ้งกา
นก
1
นกกระจิบ
2
นกเอีย้ งสาริกา
แมลง
1
มดดํา
2
มดแดง

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

Duttaphrynus melanostictus

BUFONIDAE

Calotes versicolor

AGAMIDAE

Orthotomus sutorius
Acridotheres tristis

CISTICOLIDAE
STURNIDAE

Paratrechina longicornis
Oecophylla smaragdina

FORMICIDAE
FORMICIDAE

ที่มา : การสํารวจภาคสนาม, พฤศจิกายน 2564
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สัตวบกที่พบทั้งหมดไมจัดเปนสัตวปาสงวน สัตวปาคุม ครอง 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 ทั้งนี้เนื่องจากสัตวดังกลาวที่พบเปนชนิดที่มีการ
แพรกระจายทั่วไปตามพื้นที่ตางๆ ของประเทศไทย

3.2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ํา
พื้ น ที่ โ ครงการไม มี เ ส น ทางน้ํ า ตามธรรมชาติ ไ หลผ า น หรื อ มี แ หล ง น้ํ า ธรรมชาติ อ ยู ใ นพื้ น ที่
โครงการแตอยางใด
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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
การเกษตรจะใชน้ําจากบอน้ําตื้นดังตารางที่ 3-13
ตารางที่ 3-13 แสดงโครงการชลประทานและปริมาณความจุของอางเก็บน้ําจังหวัดภูเก็ต
ที่
1
2
3

ป พ.ศ.
สถานทีต่ ั้ง
ที่สราง
อางเก็บน้ําบางวาด
2520
ตําบลกะทู อําเภอกะทู
อางเก็บน้ําบางเหนียวดํา
2548
ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง
อางเก็บน้ําคลองกะทะ
2555
ตําบลฉลอง อําเภอเมือง
รวมปริมาณความจุรวม
ชื่อโครงการ

ปริมาณความจุ
(ลบ.ม.)
10.2
7.2
4.32
21.72

หมายเหตุ

ที่มา : โครงการชลประทานภูเก็ต ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

สําหรับการบริการการประปาในจังหวัดภูเก็ต มีดังนี้
1) การประปาเทศบาลนครภูเก็ตไดสรุปขอมูลการผลิตน้ําประปาของการประปาเทศบาลนคร
ภูเก็ต พ.ศ. 2562
ตารางที่ 3-14 แสดงขอมูลการผลิตน้ําประปาของการประปาเทศบาลนครภูเก็ต พ.ศ. 2560
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.เทศบาลนครภูเก็ต มีโรงผลิตน้ําประปา จํานวน 3 แหง
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
กําลังการผลิต
(ลบ.ม./วัน)
7,200
3,600
30,240
41,040

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

ที่มา : การประปาเทศบาลนครภูเก็ต ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
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2) การประปาสวนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ดังแสดงตารางที่ 3-15
ตารางที่ 3-15 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
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ตารางที่ 3-16 ขอมูลผูใชน้ํา การประปาสวนภูมิภาคสาขาภูเก็ต พ.ศ. 2563
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 3-17 ขอมูลเขตจําหนายน้ํา การประปาสวนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
เขตจําหนายน้ํา

พื้นที่ (ตร.กม.)

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

175.850

ทต.กะรน
ทต.ปาตอง อ.กะทู

20.000
16.400

ทน.ภูเก็ต อ.เมืองฯ

12.000

ชุมชนนอกเขตเทศบาลเมือง

0.000

รวม

แหลงน้ํา

ลุมน้ํา

อางเก็บน้ําบางเหนียว
ดํา
น้ําตกกะทู
ลุมน้ําชายฝงทะเลภาคใตฝง
ตะวันตก
ขุมเหมืองล็อคปาลม
อางเก็บน้ําเขื่อนบาง ลุมน้ําชายฝงทะเลภาคใตฝง
วาด
ตะวันตก
ลุมน้ําชายฝงทะเลภาคใตฝง
ตะวันตก
คลองบางใหญ
ลุมน้ําชายฝงทะเลภาคใตฝง
ตะวันตก

142.000
31.790

398.040

ที่มา : กองศูนยขอมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาสวนภูมิภาค สาขาภูเก็ต พ.ศ. 2560

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 การประปาสวนภูมิภาคสาขาภูเก็ต มีจํานวนผูใชน้ํา 66,517 ราย
กําลังผลิตที่ใชงาน 76,000 ลูกบาศกเมตร/วัน ปริมาณน้ําผลิต 2,076,196 ลูกบาศกเมตร/เดือน ปริมาณน้ํา
ผลิตจาย 1,945,365 ลูกบาศกเมตร/เดือน และปริมาณน้ําจําหนาย 1,367,975 ลูกบาศกเมตร/เดือน (การ
ประปาสวนภูมิภาคสาขาภูเก็ต, ธันวาคม 2564)
สําหรับในเขตเทศบาลตําบลเชิงทะเล มีระบบประปาเปนของตนเอง กอสรางเมื่อป พ.ศ. 2560
แหลงน้ําดิบที่ใชในการผลิตน้ําประปา มี 2 แหง คือ จากขุมน้ําดิบเทศบาล และจากแหลงน้ําเขาในดิน
จํานวนผูใชน้ําประปาครอบคลุมทุกครัวเรือนในพื้นที่ คิดเปน 100 เปอรเซ็น
- น้ําประปาที่ผลิต 7,000 ลบ.ม./วัน
- น้ําประปาที่ใช

2,000 ลบ.ม./วัน

ปริ ม าณน้ํ า ใช เ พี ย งพอตลอดทั้ ง ป มี ข อ ร อ งเรี ย นเรื่ อ งน้ํ า ประปาขุ น ในช ว งหน า แล ง สาเหตุ
เนื่องจากปริมาณน้ําในแหลงน้ําดิบมีปริมาตรลดลง และเกิดตะกอนของน้ํา เทศบาลจึงไดเรงดําเนินการ
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แกไขปญหาดังกลาวโดยไดมีการขอความอนุเคราะหใชน้ําจากขุมน้ําดิบเอกชนมาบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชน ซึ่งในปจจุบันเทศบาลไดมีการปรับปรุงระบบผลิตและจายน้ําประปาใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นและตอเนื่องระยะยาว (ที่มา : แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลเชิงทะเล)
จากการสํารวจภาคสนามโดยการสัมภาษณประชาชนที่อยูอาศัยใกลเคียงพื้นที่โครงการ สวน
ใหญ ใช น้ํ า จากซื้อ น้ํ า บรรจุข วด/ถั ง เป น น้ํา ดื่ ม และใช น้ํา บ อ เป น แหล ง น้ํา ใชห ลั ก สํ า หรั บ โครงการใช
น้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาคสาขาภูเก็ตรวมกับใชน้ําซื้อจากรถบรรทุกน้ําเอกชนเปนแหลงน้ําใช
(หนังสือรับรองการใชน้ําประปา แสดงดังภาคผนวก ค)

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 ทั้งนี้
ไมรวมปริมาณน้ําเสียจากสถานประกอบการรานอาหารตาง 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) เทศบาลตําบลเชิงทะเล จํานวน 2 แหง
(7) เทศบาลตําบลราไวย จํานวน 1 แหง
(8) องคการบริหารสวนตําบลกมลา จํานวน 1 แหง
(9) เทศบาลตําบลฉลอง จํานวน 1 แหง
ระบบบําบัดน้ําเสียของจังหวัดภูเก็ตทั้ง 10 แหง มีความสามารถบําบัดน้ําเสียไดทั้งหมด
85,862.00 ลูกบาศกเมตร/วัน และเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีสภาพภูมิประเทศเปนเกาะ มีลําคลองสาธารณะ
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ที่ไมยาวมาก จึงทําใหน้ําเสียที่ไมไดผานการบําบัดไหลลงทะเลอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอคุณภาพน้ํา
ทะเลบริเวณชายฝงและภาพลักษณของเมืองทองเที่ยว และมีการรองเรียนอยางตอเนื่อง (แผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดภูเก็ต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดภูเก็ต)
สําหรับเขตเทศบาลตําบลเชิงทะเล ไมมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม บานเรือนของประชาชนที่มีอยูแต
เดิม ซึ่งไมไดติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป จะบําบัดน้ําเสียจากสวมบอเกรอะบอซึม แตน้ําเสียจาก
หองน้ําและหองครัวอาจไมไดรับการบําบัด สวนบานเรือนของประชาชนที่ปลูกสรางขึ้นในระยะหลัง มัก
ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป สวนอาคารอื่นๆ เชน อาคารอยูอาศัยรวม อาคารชุด โรงแรม เปนตน
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ตองติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นใหไดตามมาตรฐานที่
กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด กอนปลอยระบายลงแหลงรับน้ํา ทั้งนี้อาจนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลว
กลับมาใชประโยชน เชน รดน้ําตนไม ลางถนน เปนตน
5

3.3.3 การระบายน้ําและปองกันน้ําทวม
จังหวัดภูเก็ตอยูในพื้นที่ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก ประกอบดวยลุมน้ําเล็กๆ 24 ลุมน้ํากระจายอยู
ทั่วไป โดยจังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่รับน้ําฝน 1,244 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาณน้ําตอหนวยพื้นที่เทากับ
17.92 ลิตรตอวินาทีตอตารางกิโลเมตร มีลําน้ําธรรมชาติสายสั้นๆ รวม 188 สาย ไหลลงสูทะเลดาน
ทิศตะวันออก และ 63 สาย ไหลลงสูทะเลดานทิศใต และทิศตะวันตก โดยมีระบบทางน้ําแบบขนนก
(Dendritic Pattern) คือ ประกอบดวยคลองสายสําคัญที่ทําหนาที่เปนเสนทางการระบายน้ําฝนตาม
ธรรมชาติจากภูเขาไหลออกสูทะเลในฤดูฝน และเปนแหลงรองรับน้ําเสีย/น้ําทิ้งที่ปลอยจากแหลงกําเนิด
ประเภทตางๆ (แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน (รอบป พ.ศ. 2563))
เนื่องจากเทศบาลตําบลเชิงทะเล ยังไมมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม จึงยังไมมีระบบรวบรวมน้ําเสีย
และไมมีระบบระบายน้ําดวยเชนกัน ดังนั้นโครงการที่พักอาศัย โรงแรม หรือสถานที่พักตากอากาศที่มีใน
เขตเทศบาลตําบลเชิงทะเล จึงแนะนําใหโครงการนําน้ําทิ้งกลับมาใชประโยชน หรือหากปลอยลงทาง
ระบายน้ําสาธารณะ หรือแหลงน้ําสาธารณะจะตองมีการบําบัดใหไดมาตรฐานน้ําทิ้งที่ทางราชการกําหนด
สวนน้ําฝนสามารถระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือรางระบายน้ําสาธารณะที่มีในบางบริเวณได สําหรับ
ชุมชนบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการระบายน้ําลงสูคลองระบายน้ําสาธารณะ ทอระบายน้ําสาธารณะ และ
บางสวนปลอยใหซึมลงดินไปตามธรรมชาติ
จากการสํารวจภาคสนามโดยการสัมภาษณประชาชนที่อยูอาศัยในชุมชนบริเวณใกลเคียงพื้นที่
โครงการ สวนใหญระบายน้ําลงสูคู/ราง/ทอระบายน้ําสาธารณะตามแนวถนนสาธารณะ
สําหรับพื้นที่โครงการไมมีเสนทางน้ําตามธรรมชาติไหลผาน หรือมีแหลงน้ําธรรมชาติอยูในพื้นที่
โครงการแตอยางใด โดยทิศทางการระบายน้ําฝนและน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวของโครงการจะระบายลง
สูทอระบายน้ําบริเวณถนนภาระจํายอมดานหนาโครงการ จากนั้นจะไหลออกสูทอระบายน้ําตามแนวถนน
ลากูน กอนลงสูคูน้ําสาธารณะ และไหลลงสูขุมน้ํากอนออกสูทะเล (หาดบางเทา) ตอไป โครงขายและทิศ
ทางการระบายน้ําของโครงการ แสดงดังรูปที่ 3-14
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รูปที่ 3-14 โครงขายและทิศทางการไหลของน้ําใกลเคียงพื้นที่โครงการ
ที่มา : การสํารวจภาคสนาม , พฤศจิกายน 2564

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

2

1

แนวทอระบายน้ําตามแนวถนนลากูน

แนวทอระบายน้ําดานหนาโครงการ

4

3

คูระบายน้ําสาธารณะ

คูระบายน้ําสาธารณะ

6

5

ระบายลงสูทะเล (หาดบางเทา)

ขุมน้ํา

รูปที่ 3-14 โครงขายและทิศทางการไหลของน้ําใกลเคียงพื้นที่โครงการ (ตอ)
ที่มา : การสํารวจภาคสนาม, พฤศจิกายน 2564
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3.3.4 การกําจัดมูลฝอย
1. สถานการณขยะมูลฝอยชุมชน
(1) อัตราการผลิต ปริมาณและองคประกอบของขยะมูลฝอย
ป 2562 มีปริมาณขยะมูลฝอยสงกําจัดที่ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เฉลี่ย 650 ตัน/วัน
เปนปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดภูเก็ต โดยไดแสดงในภาพรวมปริมาณขยะมูลฝอย ในรูปแบบของสถิติ
ปริมาณขยะมูลฝอยปงบประมาณ 2558 – 2562 รายละเอียดดังตารางที่ 3-18
ปริมาณขยะมูลฝอยสงกําจัด ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต ยอนหลัง 10 ป (ป 2552
- 2562) มีคา 654 - 563 ตัน โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณขยะมูลฝอยสงกําจัด เฉลี่ยรอยละ 7
ตอป
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 ตามลําดับ แสดงดังรูปที่ 3-15
ตารางที่ 3-18 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

ปงบประมาณ

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

2558

2559

2560

2561

2562

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

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

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

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

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
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ตารางที่ 3-18 สถิติปริมาณขยะประจําป พ.ศ. 2558-2562 ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต
โดยเทศบาลนครภูเก็ต (ตอ)
ลําดับ
17
18
19
20
21

ปงบประมาณ

หนวยงาน
อบต.ไมขาว
ทต.ปาคลอก
อบต.สาคู*
เอกชน
ขยะสาธารณะ
รวม
เฉลี่ย ตัน/วัน

2558

2559

2560

2561

2562

3,439.0
4,192.8
0.0
31,040.3
1,147.1
253,161.50

3,688.93
3,706.96
488.44
11,284.00
1,237.58
271,890.1

3,873.63
4,334.80
4,072.88
34,848.60
1,711.64
29,0634.72

4,054.85
5,066.11
3,426.78
39,737.77
1,750.46
313,625.0

4,020.00
5,591.81
1,784.66
48,172.33
1,406.23
35,1390.01

694

745

794

859

963

ที่มา : กลุมงานสิ่งแวดลอม สํานักการชาง เทศบาลนครภูเก็ต พ.ศ.2562

รูปที่ 3-15 การคาดการณปริมาณขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต ระหวาง 2549-2570
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ตารางที่ 3-19 อัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ยของจังหวัดภูเก็ตระหวาง พ.ศ. 2553-2562
พ.ศ.

ปริมาณมูลฝอย (ตัน/วัน)

ประชากรตามทะเบียนราษฎร*(คน)

2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

526
549
603
661
694
745
794
859
925
963

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

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 า รวจข อ มูล การจัด การขยะมู ล ฝอย ในป 2557 พบว า มี ป ริ ม าณขยะมู ล ฝอย ที่ ถู ก
นําไปใชประโยชน จํานวน 77,542 ตัน/ป จากปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 261,513 ตัน/ป คิดเปนรอยละ
29.62 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด
(3) การรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชน
การรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดภูเก็ต ดําเนินการโดยองคกรปกครอง สวนทองถิ่นใน
จังหวัดภูเก็ต ทั้ง 19 แหง และบริษัทเอกชนที่ไดรับอนุญาตใหบริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย และขน
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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
(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
เปนเตาเผาประเภทตะกรับเคลื่อนตัว ขนาด 250 ตัน/วัน เปนอาคารเตาเผาขยะ สูง 6
ชั้น ภายในประกอบดวย เตาเผา 1 ชุด สามารถเผามูลฝอยได 250 ตัน/วัน ตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
อุณหภูมิในหองเผาไหม ระหวาง 800-900 องศาเซลเซียส มีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศที่บําบัดกาซ
จากการเผาแบบแหง พรอมเครื่องดักฝุนแบบถุงกรอง ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบควบคุมกลิ่น/เสียง ระบบ
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กําจัดเถา และระบบผลิตกระแสไฟฟากังหันน้ําแบบแรงดันยอนกลับ กําลัง 2,500 กิโลวัตต สามารถผลิต
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
ชํารุดและรองบประมาณซอมบํารุง และไดรับความเห็นชอบโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
พลังงานของระบบเตาเผาใหสามารถผลิต พลังงานไดไมนอยกวา 3.5 เมกะวัตต ภายใตแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ 2558 วงเงิน 530 ลานบาท รายละเอียดดังนี้
- ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของโรงงาน เพื่อซอมเปลี่ยนอุปกรณตาง ๆ ของระบบเตาเผาให
มีสภาพกลับมาดังเดิม และยืดอายุการใชงานของระบบเตาเผาใหนานขึ้น รวมถึงการ ดําเนินมาตรการใน
การอนุรักษพลังงานมาใชกับระบบตาง ๆ ของโรงงาน
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน ใหสามารถผลิตกระแสไฟฟาได ตามคาการออกแบบ
ปจจุบัน เทศบาลนครภูเก็ตตองจางเหมาบริการเอกชนปละกวา 4 ลานบาท เพื่อดูแลเครื่องจักรอุปกรณ
เตาเผาชุด 1 ที่หยุดดําเนินการ
(4.2) ระบบกําจัดขยะโดยวิธีการเผา (Incineration) ชุด B และ C
เทศบาลนคร ภู เ ก็ ต เป น ผู รั บ สั ญ ญาจากเอกชน เป น เตาเผาแบบตะกรั บ (Stoker
Incineration) ขนาด 350 ตัน/วัน จํานวน 2 ชุด โครงการไดดําเนินการกอสรางแลวและเปดดําเนินการเมื่อ
ตนป พ.ศ. 2555 โดยสามารถผลิตพลังงาน ไฟฟาไดไมนอยกวา 12 เมกกะวัตต
(4.3) ระบบการดําเนินการฝงกลบขยะมูลฝอย ตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
มีพื้นที่ 134 ไร ประกอบดวย บอฝงกลบ 120 ไร และระบบบําบัด น้ําชะขยะ 14 ไร สําหรับบอฝงกลบมี
จํานวน 5 บอ ๆ ละ 3 ชั้น ๆ ละ 2 เมตร หรือ ไมเกิน 7 เมตร แตละชั้นรับ ขยะไดประมาณ 300,000 กวา
ตัน ซึ่งบอฝงกลบใชมาตั้งแตป พ.ศ. 2535 มีปริมาณขยะสะสมมากกวา 1 ลานตน ปจจุบันใชพื้นที่ฝงกลบ
ขยะมูลฝอยเต็ม แลวทั้งหมด 120 ไร โดยรับขยะที่ไมสามารถเขาสูเตาเผาได (วัสดุ สิ่งกอสราง) จาก
เตาเผาประมาณ 50 ตันตอวัน ตามแบบสูงไดไมเกิน 3 ชั้น แตถมขยะเกินกวา 7 เมตร ทุกบอ
เทศบาลนครภูเก็ตมีการศึกษาแนวทางการนําขยะในพื้นที่ฝงกลบมาใชผลิตเปนพลังงานสะอาด
โดยการฝงกลบดวยกระบวนการชีวภาพ-กล (Biological Mechanical Treatment :BMT) เปนการ
ผสมผสานระหวางวิธียอยสลายทางชีวภาพและวิธีการคัดแยกทางกล โดยทําใหขยะอินทรียที่ยอยสลายได
งายถูกยอยสลายกลายเปนกาซชีวภาพ และขยะสวนที่เหลือจะนํามาผานการคัดแยกทางกลเพื่อผลิตเปน
ขยะเชื้อเพลิง ซึ่งจะตองบูรณาการรูปแบบการจัดการขยะใหมีการจัดการที่ดี และมีเทคโนโลยีที่ดีเพื่อ
รองรับ ขยะจั งหวัด ภูเ ก็ต ในระยะยาว มี ร ายละเอีย ดดั งนี้ บ อ ฝ งกลบที่ 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
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บอไปแลวเนื่องจากเปนบอที่ตั้งอยูใกลชุมชนมากที่สุด การรื้อบออาจสงผลกระทบตอชุมชนขางเคียงได
หากดําเนินการแลวเสร็จ บอฝงกลบเดิมจะสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได 300 ตันตอวัน
ตารางที่ 3-20 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, องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล, องคการบริหารสวนตําบลเทพกระษัตรี, องคการบริหารสวน
ตําบลไมขาว, องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต และหนวยงานเอกชนในพื้นจังหวัดภูเก็ต โดยเทศบาลนคร
ภูเก็ต ไดวาจางบริษัท บีเทค มิตซูคอรปอเรชั่น จํากัด เปนผูดําเนินการดูแลและบํารุงรักษาระบบเตาเผา
ขยะมูลฝอย มีคาใชจายเฉลี่ย ประมาณปละ 61 ลานบาท หรือประมาณ 607 บาท/ตัน โดยเทศบาลคิด
อัตราคาธรรมเนียมบริการกําจัดขยะมูลฝอยในอัตราตันละ 520 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตน
มา
เทศบาลนครภูเก็ตมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ตั้งอยูที่ ถนนรัตนโกสินทร 200 ป หมูที่ 1 ตําบล
วิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนที่ทั้งหมด 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
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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
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
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ตารางที่ 3-21 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

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 3-22 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
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แบตเตอรี อุปกรณเครื่องใชตาง ๆ และนํามาแลกรับยาจากรานขายยาที่เขารวมโครงการทั้งในเขต
เทศบาลนครภูเก็ต โดยเปนกิจกรรมที่เทศบาลนครภูเก็ตไดรับความรวมมือจากชมรมรานขายยาจังหวัด
ภูเก็ต ในการจัดยามาบริการแลกกับขยะอันตราย อาทิ ยาแกปวด ลดไข ยาหมองน้ํา และผลิตภัณฑ
อาหารเสริม
(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
4. สถานการณมูลฝอยติดเชื้อ
(1) อัตราการผลิตและปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
ขอมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลที่สงกําจัด ณ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม จังหวัด
ภูเก็ต ระหวางป 2554 – 2562 พบวา โดยรวมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ ในป 2562
เฉลี่ย 1,275.10 กิโลกรัม/วัน รายละเอียดดังตารางที่ 3-23

p:\2564\eia\blumonkey bangtao\เลมสมบูรณ\ch 3.doc

3-59

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-23 ประเภทและปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อสถานพยาบาล

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

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
(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 และเอกชนจัดทําโครงการ
ขยะอันตรายสรางชาติ (Battery 2 Scholarship) โดยรณรงคใหประชาชนแยกของเสียอันตราย เชน
ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ โทรศัพทมือถือ เปนตน ออกจากขยะชุมชนทั่วไป แลวนําไปมอบใหโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครภูเก็ตที่เขารวมโครงการ รวบรวมไวแลกเปนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน เพื่อให
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เทศบาลนครภูเก็ตรวบรวมและนําไปกําจัดอยางถูกวิธี โดยของเสียอันตรายประเภทถานไฟฉายบรรจุใน
ขวดน้ําพลาสติกขนาด 6 ลิตร จํานวน 10 แกลลอน แลกทุนการศึกษา จํานวน 1 ทุนๆ ละ 2,000 บาท

รูปที่ 3-16 ตัวอยางจุดทิ้งขยะอันตรายจากชุมชน

รูปที่ 3-17 ขั้นตอนดําเนินการจัดการของเสียอันตรายชุมชนศูนยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต
(4) ขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล
เทศบาลนครภู เ ก็ต ได ใ หบ ริ ก ารเก็ บรวบรวมขนสง ขยะติ ด เชื้อ แก ส ถานบริ ห ารสาธารณสุ ข
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 โรงแรม
หลายแห ง ในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี โ ครงการสนั บ สนุ น กิ จ กรรม ลด คั ด แยก และนํ า ขยะมู ล ฝอยกลั บ มาใช
ประโยชนใหมมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2546 อาทิ ถนนปลอดถัง รับบริจาควัสดุรีไซเคิล ขยะแลกไข
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ธนาคารขยะรีไซเคิล การนําไปเลี้ยงสัตว ผลผลิตน้ําหมักชีวภาพ กาซชีวภาพ ปุยหมัก ไบโอดีเซล ศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะอยางยั่งยืน ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตําบลวิชิต ศูนย
การเรียนรูดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รวมทั้งการคัดแยกโดยพนักงานทายรถ
และผูคุยเขี่ยขยะในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 องคกรปกครองสวน
ทอ งถิ่น ในจัง หวัด ภู เ ก็ต มี กิจ กรรมลงนามขอ ตกลงร วมมื อ คั ด แยกขยะและใช ป ระโยชน ข ยะอิ น ทรี ย ที่
แหลงกําเนิด ณ ศูนยการถายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ตอยางยั่งยืน ภายใตโครงการ
ภูเก็ตเมืองลดคารบอน โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนําไปใชประโยชน จํานวน 77,582 ตัน

ศูนยการเรียนรูเทศบาลนครภูเก็ต

ศูนยการเรียนรูโรงพยาบาลวชิระ

ศูนยการเรียนรูเทศบาลนคร

ศูนยการเรียนรูโรงพยาบาลวชิระ

รูปที่ 3-18 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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บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

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

ศูนยการเรียนรูเทศบาลนครภูเก็ต

ศูนยการเรียนรูเทศบาลนครภูเก็ต

รูปที่ 3-19 ถังหมักปุยอินทรียแบบใชอากาศ
แนวทางการกําจัดขยะอินทรียโดยวิธีใชถังหมักปุยอินทรียแบบใชอากาศ สามารถนําไปใชกับ
ครัวเรือน สถานประกอบการที่มีเศษขยะเหลือใช โดยไมมีกลิ่นและผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เทศบาล
นครภูเก็ตรวมกับมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดลอมภูเก็ต ไดคิดคนตนแบบถังหมักปุยอินทรียแบบใชอากาศ เพื่อชวย
ลดปริมาณขยะอินทรียอยางยั่งยืน
2. ปุยหมักมูลไสเดือน

ศูนยการเรียนรูเทศบาลนครภูเก็ต

ศูนยการเรียนรูเทศบาลนครภูเก็ต

รูปที่ 3-20 โรงเลี้ยงไสเดือนดินเครื่องแยกปุยไสเดือน
ปุยหมักมูลไสเดือนดิน (Vermicompost) หมายถึง เศษซากอินทรียวัตถุตางๆ รวมทั้งดินและ
จุลินทรียที่ไสเดือนดินกินเขาไปแลวผานกระบวนการยอยสลาย อินทรียวัตถุเหลานั้นภายในลําไสของ
ไสเดือนดิน แลวจึงขับถายเปนมูลออกมาทางรูทวาร ซึ่งมูลที่ไดจะมีลักษณะเปนเม็ดสีดํา มีธาตุอาหารพืช
อยูในรูปที่พืชสามารถนําไปใชไดในปริมาณที่สูงและมีจุลินทรียจํานวนมาก ซึ่งในกระบวนการผลิตปุยหมัก
โดยใชไสเดือนดินขยะอินทรียที่ไสเดือนดินกิน เขาไป และผานการยอยสลายในลําไสแลวขับถายออกมา
มูลไสเดือนดินที่ไดเรียกวา “ปุยหมักมูลไสเดือนดิน”
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3. น้ําหมักชีวภาพ

ศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบลวิชดิ

ศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบลวิชดิ

ศูนยการเรียนรูเทศบาลนครภูเก็ต

ศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบลวิชดิ

ศูนยการเรียนรูโรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้

ศูนยการเรียนรูโรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้

รูปที่ 3-21 โรงปุยหมักชีวภาพ
น้ําหมักชีวภาพ หรือ EM (Effective Microorganisms) คือ สารละลายที่ไดจากการยอยสลายเศษ
วัสดุเหลือใชจากสวนตางๆของพืชหรือสัตว โดยการหมักในสภาพไรอากาศ ประโยชนน้ําหมักชีวภาพ เชน
ใชเปนหัวเชื้อในการทําปุยหมักอินทรีย ใชในการกําจัดน้ําเสียและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ใชทําความสะอาด
พื้นที่เลี้ยงสัตว ใชบําบัดกลิ่นเหม็นตางๆ เชน หองสวม กองขยะ ทอระบายน้ํา และใชแทนปุยเคมี
4. ปุยหมักใบไทร

ศูนยการเรียนรูโรงเรียนเทศบาลเมือง

รูปที่ 3-22 โรงปุยหมักใบไทร
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5. ปุยอินทรีย
การปลูกพืชภายในศูนยถายทอดเทคโนโลยีจัดการขยะอยางยั่งยืน
โดยนําปุยอินทรียจากขยะอินทรียท ี่ผลิตไดมาใชประโยชน

ศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบลวิชิต

ศูนยการเรียนรูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

ศูนยการเรียนรูเทศบาลนครภูเก็ต

ศูนยการเรียนรูเทศบาลนครภูเก็ต

รูปที่ 3-23 การปลูกพืชภายในศูนยถายทอดเทคโนโลยีจัดการขยะอยางยั่งยืน
โดยนําปุยอินทรียจากขยะอินทรียทผี่ ลิตไดมาใชประโยชน
6. บอเลี้ยงปลากินพืช

ศูนยการเรียนรูเทศบาลนครภูเก็ต

รูปที่ 3-24 การเลี้ยงปลากินพืชดวยบอปูนซีเมนต
7. หมูหลุม

ศูนยการเรียนรูเทศบาลนครภูเก็ต

ศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบลวิชติ

รูปที่ 3-25 การเลี้ยงหมูหลุม
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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

ศูนยการเรียนรูเทศบาลนครภูเก็ต

รูปที่ 3-26 เครื่องยอยปุยพืชสด
เครื่องยอยปุยพืชสด ชวยในการหั่นยอยวัสดุทางการเกษตร กิ่งไม ใบไม เพื่อนํามาใชเปนปุยพืช
สด อีกทั้งชวยลดปญหาทางดายมลภาวะสิ่งแวดลอม ที่เกิดจากการเผา และสามารถเขากระบวนผลิตกาซ
ชีวภาพ
9. เครื่องผลิตกาซชีวภาพ (biogas)

ศูนยการเรียนรูเทศบาลนคร

ศูนยการเรียนรูเทศบาลนคร

รูปที่ 3-27 เครื่องผลิตกาซชีวภาพ (biogas)
พืชสดที่ผานกระบวนการยอยเรียบรอยแลวนําไปผานกระบวนการกรองเก็บเพื่อใหเปลี่ยนสภาพ
เปนพืชหมัก สําหรับพืชที่ถูกหมักแลวจะนํามาผานกระบวนการผลิตกาซชีวภาพ โดยจะผานบอหมักกรด
เพื่อใหสารอินทรียขนาดใหญเปลี่ยนเปนสารอินทรียขนาดเล็กที่ละลายน้ําและเปลี่ยนเปนกรดอินทรีย ซึ่ง
เปนสารตั้งตนในการผลิตกาซชีวภาพตอไป หลังจากนั้นจะนําผลิตภัณฑจากบอหมักกรดไปใสในถังหมัก
มีเทน ซึ่งในถังนี้กรดอินทรียจะถูกจุลินทรียใชเปนสารอาหารเพื่อทําการผลิตกาซชีวภาพตอไป
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10. ผลิตกาซชีวภาพจากมูลสุกร

ศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบลวิชติ

รูปที่ 3-28 บอหมักกาซชีวภาพจากมูลสุกร
11. การผลิตไบโอดีเซล

ศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบลวิชติ

ศูนยการเรียนรูโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

รูปที่ 3-29 การผลิตไบโอดีเซล
12. การเผาถาน

ศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบลวิชติ

ศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบลวิชติ

รูปที่ 3-30 หลุมเผาถาน และเครื่องอัดถานเปนแทง
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13. ธนาคารขยะ

ศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบลวิชติ

ศูนยการเรียนรูโรงเรียนเทศบาลเมือง

ศูนยการเรียนรูโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

รูปที่ 3-31 สถานที่จัดตั้งธนาคารขยะ
สําหรับเทศบาลตําบลเชิงทะเล ปจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 7 ตัน/วัน โดยมี
รถยนตที่ใชเก็บขยะ จํานวน 4 คัน แยกเปน รถขนขยะขนาดความจุ 14 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน
รถเก็บขนขยะขนาดความจุ 10 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน และรถเก็บขนขยะขนาดความจุ 5 ลูกบาศก
เมตร จํานวน 2 คัน (ที่มา : แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตําบลเชิงทะเล) โดยรวบรวมไป
กําจัดยังเตาเผาขยะของเทศบาลนครภูเก็ตตอไป
ทั้งนี้ พื้นที่โครงการตั้งอยูในความรับผิดชอบดานการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชิง
ทะเล โดยเทศบาลตําบลเชิงทะเลไมขัดของและยินดีใหบริการเก็บขนขยะ (หนังสือการใหบริการเก็บขน
ขยะมูลฝอย แสดงในภาคผนวก ค)

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
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บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

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 3-24
ตารางที่ 3-24 จํานวนครัวเรือนผูใชไฟฟา พ.ศ. 2562
การไฟฟา
กฟจ. ภูเก็ต
กฟฟ. ปาตอง
กฟว. ถลาง
รวม

ตําบล
ทั้งหมด
8
3
7
18

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

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

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

ตารางที่ 3-25 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 สวนภูมิภ าคจังหวัดภูเ ก็ต ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 อางถึงใน แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดภูเก็ต
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บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-26 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

สําหรับบานเรือนในเขตเทศบาลตําบลเชิงทะเล ทุกหลังคาเรือนมีไฟฟาใช โดยใชไฟฟาของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคและไฟฟาสาธารณะ (ไฟฟาสองสวาง) ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล
ทั้งนี้การไฟฟาส วนภูมิภ าค อํา เภอถลาง ไดต รวจสอบระบบจําหนาย การจ ายกระแสไฟฟ า
บริเวณพื้นที่โครงการแลวพบวาสามารถใหบริการดานกระแสไฟฟากับโครงการไดอยางเพียงพอ (หนังสือ
การใหบริการไฟฟา 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 3-27 ทางหลวงแผนดินในจังหวัดภูเก็ต
หมายเลข
ทางหลวง
402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026

ตอนควบคุม

กม. - กม.

หมากปรก – เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต – กะทู
เมืองภูเก็ต – หาแยกฉลอง
โรงเรียนวิชิตสงคราม – สนามสุระกุล
เมืองภูเก็ต – แหลมพันวา
บางคู – ตีนเขา – หาดราไวย
ทาเรือ – เชิงทะเล
แยกทางหลวงหมายเลข 402 – สนามบิน

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

p:\2564\eia\blumonkey bangtao\เลมสมบูรณ\ch 3.doc

3-70

ระยะทาง
(กม.)
27.102
1.642
6.473
0.488
8.770
22.720
6.950
4.130

จํานวนชอง
จราจร
4
4
4
4
2
4
4
4

ปริมาณจราจร
(คัน/วัน)
62,609
45,623
31,314
8,950
7,691
68,321
12,142
23,610

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-27 ทางหลวงแผนดินในจังหวัดภูเก็ต
หมายเลข
ทางหลวง
4027
4028
4029
4030
4031
4129
4233
4302
4353

ตอนควบคุม

กม. - กม.

ทาเรือ – เมืองใหม
หาแยกฉลอง – กะรน
กะทู – ปาตอง
ถลาง – หาดราไวย
มุดดอกขาว – สนามบิน
ทางเขาอาวมะขาม
ตีนเขา – นาบอน
หาดทรายแกว – ทานุน
ทางแยกไปทาฉัตรไชย

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
(กม.)
19.538
8.608
2.836
40.540
13.093
0.380
1.514
4.818
0.825

จํานวนชอง
จราจร
2
4
2
2
2
2
2
2
2

ปริมาณจราจร
(คัน/วัน)
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)

สําหรับการคมนาคมในเขตตําบลเขิงทะเล มีถนนสําคัญ 2 สาย คือ ถนนศรีสุนทร (ทางหลวง
แผนดินหมายเลข 4025) และถนนบานดอน-เชิงทะเล (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4030) มีซอยทังหมด
13 ซอย คือ ดานทิศเหนือของถนนศรีสุนทร มี 11 ซอย คือ ซอย 2, 4, 6, 8, 8/1, 8/2, 10, 12, 14, 16,
16/1 ดานทิศใตของถนนศรัสุนทร มี 2 ซอย คือ ซอย 1 และซอย 3 การจราจรอยูในเกณฑดี ติดขัดเฉพาะ
ชวงเวลาเรงดวน (ที่มา : แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลเชิงทะเล)
(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
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บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

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 อัตราการกินน้ําลึกสูงสุดที่สามารถเขามาเทียบ
ได 2-2.5 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))
(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 15 ลานคนโดยในป 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 3-28
ตารางที่ 3-28 สถิติเที่ยวบินและจํานวนผูโดยสารทั้งในและระหวางประเทศ ณ ทาอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ตในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561
ป
พ.ศ.
2557
2558
2559
2560
2561

จํานวนเที่ยวบิน
จํานวน เพิ่ม/ลด
(%)
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
1+2
(%)
11,269,982
2.78
12,525,864 11.14
14,717,029 17.49
15,053,136 10.21
18,241,114 21.18

ผาน

รวมทั้งสิ้น

5,823
12,178
4,981
25,083
20,042

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 เดือนกันยายน 2561
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

2) การเขาถึงพื้นที่โครงการ
การจราจรเขาสูพื้นที่โครงการสามารถเดินทางไดสะดวกโดยรถยนต ได 3 เสนทาง ดังนี้
เสนทางที่ 1 จากอนุสาวรียทาวเทพกระษัตรี-ทาวศรีสุนทร มุงหนาไปตามทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 4025 (ถนนศรีสุนทร) พบสามแยกไฟแดงใหเลี้ยวขวาบริเวณสามแยกสถานีตํารวจภูธรเชิง
ทะเล เขาสูทางหลวงแผนดินหมายเลข 4030 และตรงไปประมาณ 500 เมตร จะพบสี่แยกไฟแดงโบทอเว
นิว ใหตรงเขาสูถนนลากูน (ถนนสวนบุคคล) เปนระยะทางประมาณ 330 เมตร จะพบสี่แยกบริเวณราน
เบค ใหตรงไปตามถนนลากูน (ถนนสวนบุคคล) มุงหนาสูลากูนา ภูเก็ต เปนระยะทางประมาณ 70 จะถึง
ทางเขาโครงการดานขวามือ
เสนทางที่ 2 จากสนามบินมุงหนาไปยังตัวเมืองภูเก็ต บริเวณแยกถนนเทพกระษัตรีตัดกับทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 4030 (สี่แยกบานเคียน) เลี้ยวขวาตรงไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 4030
ระยะทางประมาณ 2.2 กิโลเมตร ผานโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี จากนั้นตรงไปเปนระยะทางประมาณ 2.8
กิโลเมตร จะผานโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-กอง” ตรงไปอีกเปนระยะทางประมาณ 250 เมตร จะพบ
สี่แยกไฟแดงโบทอเวนิว ใหเลี้ยวขวาเขาสูถนนลากูน (ถนนสวนบุคคล) เปนระยะทางประมาณ 330 เมตร
จะพบสี่แยกบริเวณรานเบค ใหตรงไปตามถนนลากูน (ถนนสวนบุคคล) มุงหนาสูลากูนา ภูเก็ต เปน
ระยะทางประมาณ 70 จะถึงทางเขาโครงการดานขวามือ
เสนทางที่ 3 จากหาดสุรินทรมุงหนาสูลากูนา ภูเก็ต ตรงไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 4025
เปนระยะทาง 3.7 กิโลเมตร ใหเลี้ยวซายบริเวณสามแยกสถานีตํารวจภูธรเชิงทะเล เขาสูทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 4030 และตรงไปประมาณ 500 เมตร จะพบสี่แยกไฟแดงโบทอเวนิว ใหตรงเขาสูถนนลากูน
(ถนนสวนบุคคล) เปนระยะทางประมาณ 330 เมตร จะพบสี่แยกบริเวณรานเบค ใหตรงไปตามถนนลากูน
(ถนนสวนบุคคล) มุงหนาสูลากูนา ภูเก็ต เปนระยะทางประมาณ 70 จะถึงทางเขาโครงการดานขวามือ
3) สภาพการจราจรบริเวณโครงการ
ถนนสายหลักที่มุงหนาเขาสูพื้นที่โครงการ คือ ถนนลากูน ซึ่งเปนถนนสวนบุคคลที่สภาพปจจุบัน
ประชาชนทั่ ว ไปใช สั ญ จรร ว มกั น เป น ปกติ มี ส ภาพผิ ว ทางจราจรเป น ถนนคอนกรี ต ไม มี เ กาะกลาง
ออกแบบใหรถวิ่งสวนทางไป-กลับ ดานละ 1 ชองจราจร ขนาดผิวจราจรกวางประมาณกวาง 8.00 เมตร
สภาพปจจุบันของถนนบริเวณโครงการ แสดงดังรูปที่ 3-32
บริษัทที่ปรึกษาไดทําการศึกษาปริมาณการจราจรบริเวณถนนลากูน (ถนนสวนบุคคล) ในชวง
วันหยุด คือ วันอาทิตยที่ 7 พฤศจิกายน 2564 และวันธรรมดา คือวันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ในชวง
เวลา 07.00-19.00 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
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

N


พื้นที่โครงการ

A

B

A

B

ถนนลากูน

รูปที่ 3-32 สภาพปจจุบันของถนนบริเวณโครงการ
ที่มา : การสํารวจภาคสนาม, พฤศจิกายน 2564
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ผลการตรวจนับปริมาณการจราจรบริเวณถนนลากูน แสดงดังตารางที่ 3-29 จากขอมูลดังกลาว
นํามาปรับปริมาณการจราจร (คัน/ชั่วโมง) ใหเปนหนวยเดียวกับรถยนตนั่งสวนบุคคล (Passenger Car
Unit, PCU) โดยการคูณดวย Passenger Car Equivalents Factor (PCE Factor) โดยที่
-

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

ปริมาณการจราจรที่ตรวจนับบนถนนลากูน ทั้ง 2 วัน เมื่อแปลงใหเปนหนวย PCU แสดงดัง
ตารางที่ 3-30
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ตารางที่ 3-29 ปริมาณจราจรบนถนนลากูน
วันอาทิตยท่ี 7 พฤศจิกายน 2564

3-76
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

10.0111.00 น.
2
23
36
11
0
8
0
2
80

11.0112.00 น.
0
39
20
17
0
20
5
0
99

ปริมาณรถ (คัน/ชั่วโมง)
12.0113.0113.00 น.
14.00 น.
0
0
32
54
27
48
6
14
0
0
11
33
2
6
0
3
77
158

07.0108.0109.0110.0108.00 น. 09.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
1. รถจักรยาน 2 ลอ และ 3 ลอ
0
0
3
0
2. รถจักรยานยนต และสามลอเครื่อง
66
35
42
60
3.รถยนตนั่ง
27
50
32
17
4.รถโดยสาร 4 ลอ
8
12
5
9
5.รถยนตโดยสารตั้งแต 6 ลอขึ้นไป
0
0
0
0
6.รถยนตบรรทุก 4 ลอ
12
8
17
6
7.รถยนตบรรทุก 6 ลอ
0
0
5
0
8.รถยนตบรรทุก 10 ลอ และรถพวง
0
2
0
0
รวม
113
105
102
92
หมายเหตุ : ผลการสํารวจปริมาณจราจรบนบนถนนสาธารณประโยชน โดยคนแจงนับ
ที่มา: การสํารวจภาคสนามโดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด, พฤศจิกายน 2564

11.0112.00 น.
0
27
26
17
0
3
2
3
77

ปริมาณรถ (คัน/ชั่วโมง)
12.0113.0113.00 น.
14.00 น.
0
0
35
42
51
21
11
18
0
0
14
6
0
3
0
0
110
90

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
วันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564
ประเภทรถ

07.0008.00 น.
0
51
17
11
0
6
0
0
84

08.0109.00 น.
0
53
33
15
0
12
2
0
114

09.0110.00 น.
0
63
47
6
0
5
3
5
128

14.0115.00 น.
0
26
42
5
0
6
0
0
78

15.0116.00 น.
0
38
21
11
0
12
3
8
92

16.0117.00 น.
0
44
59
18
0
17
11
2
149

17.0118.00 น.
0
71
48
12
0
9
5
0
144

18.0119.00 น.
0
51
32
8
0
14
0
2
105

14.0115.00 น.
3
54
12
6
0
18
0
0
93

15.0116.00 น.
0
32
29
12
0
9
5
5
90

16.0117.00 น.
0
68
42
21
0
5
2
0
137

17.0118.00 น.
0
56
32
17
0
12
0
3
119

18.0119.00 น.
0
42
50
12
0
8
0
0
111
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ตารางที่ 3-30 ปริมาณจราจรในหนวย PCU/ชั่วโมงบนถนนลากูน
วันอาทิตยที่ 7 พฤศจิกายน 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
วันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564

3-77

ประเภทรถ

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

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

PCE
Factor
0.25
0.30
1.00
1.00
1.50
1.00
1.50
1.70

07.0008.00 น.
0
15
17
11
0
6
0
0
48

07.0008.00 น.
0
20
27
8
0
12
0
0
66

08.0109.00 น.
0
16
33
15
0
12
2
0
78

08.0109.00 น.
0
10
50
12
0
8
0
3
82

09.0110.00 น.
0
19
47
6
0
5
5
8
88

09.0110.00 น.
1
13
32
5
0
17
7
0
73

10.0111.00 น.
0
7
36
11
0
8
0
3
64

เวลา (PCU/ชม.)
11.0112.0113.0112.00 น. 13.00 น. 14.00 น.
0
0
0
12
9
16
20
27
48
17
6
14
0
0
0
20
11
33
7
2
9
0
0
5
74
55
125

14.0115.00 น.
0
8
42
5
0
6
0
0
60

15.0116.00 น.
0
11
21
11
0
12
5
13
72

16.0117.00 น.
0
13
59
18
0
17
16
3
124

17.0118.00 น.
0
21
48
12
0
9
7
0
97

18.0119.00 น.
0
15
32
8
0
14
0
3
70

10.0111.00 น.
0
18
17
9
0
6
0
0
50

เวลา (PCU/ชม.)
11.0112.0113.0112.00 น. 13.00 น. 14.00 น.
0
0
0
8
10
13
26
51
21
17
11
18
0
0
0
3
14
6
2
0
5
5
0
0
60
85
62

14.0115.00 น.
1
16
12
6
0
18
0
0
53

15.0116.00 น.
0
9
29
12
0
9
7
8
73

16.0117.00 น.
0
20
42
21
0
5
2
0
90

17.0118.00 น.
0
17
32
17
0
12
0
5
82

18.0119.00 น.
0
13
50
12
0
8
0
0
82

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

เมื่อนํามาพิจารณาถึงความหนาแนนของปริมาณการจราจร โดยใชขอกําหนดของกองวิศวกรรม
สํานักผังเมือง ที่ไดออกแบบใหถนนลากูน จํานวน 2 ชองทางจราจร ความกวางผิวจราจร 8.00 เมตร
สามารถรองรั บ ปริ ม าณการจราจรได 750 PCU/ชั่ ว โมง แสดงดั ง ตารางที่ 3-31 เป น หน ว ยนั บ ของ
ยานพาหนะเมื่อเทียบกับรถยนตนั่งสวนบุคคล, (Passenger Car) พบวา ปริมาณการจราจรบนถนนลากูน
(ถนนสวนบุคคล) ในวันหยุดคือ วันอาทิตยที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ชวงเวลาเรงดวนที่สุดจากการประเมิน
คื อ ช ว งบ า ย (13.01-14.00 น.) เท า กั บ 125 PCU/ชั่ ว โมง สํ า หรั บ วั น ธรรมดา คื อ วั น จั น ทร ที่ 8
พฤศจิกายน 2564 ชวงเวลาเรงดวนที่สุดจากการประเมิน คือ ชวงเย็น (16.01-17.00 น.) เทากับ 90
PCU/ชั่วโมง และเมื่อนําเอาปริมาณการจราจรในแตละชวงมาหาอัตราสวนระหวางปริมาณการจราจร (V)
ตอความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรไดสูงสุด (C) หรือ V/C Ratio จะไดคาสภาพการจราจรใน
แตละชวงเวลาแสดงดังตารางที่ 3-32
ตารางที่ 3-31 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
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-32 ปริมาณการจราจรบนถนนลากูน ในชวงเวลาเรงดวนและอัตราสวนระหวางปริมาณ
การจราจร (V) ตอความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรไดสูงสุด (C)
วัน

ชวงเวลา

07.01-08.00 น.
08.01-09.00 น.
09.01-10.00 น.
10.01-11.00 น.
11.01-12.00 น.
12.01-13.00 น.
วันอาทิตยที่ 7 พฤศจิกายน 2564
13.01-14.00 น.
14.01-15.00 น.
15.01-16.00 น.
16.01-17.00 น.
17.01-18.00 น.
18.00-19.00 น.
07.01-08.00 น.
08.01-09.00 น.
09.01-10.00 น.
10.01-11.00 น.
11.01-12.00 น.
12.01-13.00 น.
วันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564
13.01-14.00 น.
14.01-15.00 น.
15.01-16.00 น.
16.01-17.00 น.
17.01-18.00 น.
18.00-19.00 น.
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ปริมาณการจราจร
(PCU/ชม.)
48
78
88
64
74
55
125
60
72
124
97
70
66
82
73
50
60
85
62
53
73
90
82
82

3-79

อัตราสวนปริมาณการจราจร
(V/C Ratio)
0.064
0.104
0.117
0.085
0.099
0.074
0.166
0.080
0.096
0.166
0.129
0.094
0.088
0.109
0.097
0.066
0.081
0.114
0.083
0.071
0.098
0.120
0.109
0.109

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

เมื่อพิจารณาคาการจราจรติดขัด แสดงดังตารางที่ 3-33 พบวา สภาพการจราจรบนถนนลากูน
ในวันหยุด คือ วันอาทิตยที่ 7 พฤศจิกายน 2564 สภาพการจราจรตลอดทั้งวัน การจราจรคลองตัว ไม
ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย สําหรับวันธรรมดา คือ วันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สภาพ
การจราจรตลอดทั้งวัน การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย เชนเดียวกัน แสดงดัง
ตารางที่ 3-34
ตารางที่ 3-33 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

D

0.81-0.90

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

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-34 สภาพการจราจรบนถนนลากูน ณ ชวงเวลาตางๆ
วันอาทิตยที่ 7 พฤศจิกายน 2564

เวลา

คา V/C Ratio

คาการจราจรติดขัด *

07.01-08.00 น.

0.064

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีนอย

08.01-09.00 น.

0.104

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

09.01-10.00 น.

0.117

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

10.01-11.00 น.

0.085

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

11.01-12.00 น.

0.099

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

12.01-13.00 น.

0.074

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

13.01-14.00 น.

0.166

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

14.01-15.00 น.

0.080

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

15.01-16.00 น.

0.096

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

16.01-17.00 น.

0.166

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

17.01-18.00 น.

0.129

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

18.00-19.00 น.

0.094

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

วันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564

เวลา

คา V/C Ratio

คาการจราจรติดขัด *

07.01-08.00 น.

0.088

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

08.01-09.00 น.

0.109

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

09.01-10.00 น.

0.097

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

10.01-11.00 น.

0.066

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

11.01-12.00 น.

0.081

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

12.01-13.00 น.

0.114

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

13.01-14.00 น.

0.083

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

14.01-15.00 น.

0.071

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

15.01-16.00 น.

0.098

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

16.01-17.00 น.

0.120

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

17.01-18.00 น.

0.109

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

18.00-19.00 น.

0.109

การจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย

หมายเหตุ * เทียบกับเกณฑของ Transportation Research Board
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

3.3.7 การใชประโยชนที่ดิน
1) การใชประโยชนที่ดินตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.
2554 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
พื้นที่บริเวณโครงการตั้งอยูในพื้นที่ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.
2554 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งไดกําหนด
ที่ดินบริเวณโครงการเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข 1.21
(รูปที่ 3-33 และภาคผนวก ค)
ขอ 6 การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
และแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(1) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.1 ถึงหมายเลข 1.37/1 ที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.38 ถึง
หมายเลข 1.47/1 และที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.48 ถึงหมายเลข 1.55 ที่กําหนดไวเปนสีเหลืองใหเปน
ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
ขอ 7 ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย การทองเที่ยว
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อ
กิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมกอเหตุ
รําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอม ตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(2) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง เพื่อการจําหนาย
(3) คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ และสถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปา ตามกฎหมายวาดวย
การสงวนและคุม ครองสัตวปา เพื่อการคา
(5) โรงฆาสัตว
(6) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(7) กําจัดมูลฝอย
ที่ดินประเภทนีใ้ นเขตปฏิรูปทีด่ ิน ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวย การ
ปฏิรปู ที่ดินเพือ่ เกษตรกรรม
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บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

N


 1.

เขตสีเหลือง

ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

2. เขตสีสม

ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง

3. เขตสีแดง

ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

4. เขตสีมวง

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา

5. เขตสีมวงออน

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

6. เขตสีเขียว

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

7. เขตสีเขียวออน

ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

8. เขตสีออนมีเสน

ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม

ทแยงสีขาว
9. เขตสีเขียวมะกอก

ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา

10. เขตสีฟา

ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การทองเที่ยว
และการประมง

11. เขตสีฟา
ทแยงสีขาว

ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ชายฝงทะเล

12. เขตสีฟา
ทแยงสีน้ําตาลออน

ที่ดินประเภทอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมชายฝงทะเล

13. เขตสีนํา้ ตาลออน

ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย

14. เขตสีเทาออน

ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา

15. เขตสีน้ําเงิน

ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

16. เขตสีชมพู

ที่ดินประเภทโครงการคมนาคม และการขนสง

รูปที่ 3-33 ที่ต้งั โครงการตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554
ที่มา : หนังสือตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม, สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต, 2564
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บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตอุทยานแหงชาติ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการสงวนและคุมครอง ดูแล
รักษา หรือบํารุงปาไม สัตวปา ตนน้ํา ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี และ
กฎหมายเกี่ยวกับการปาไม การสงวนและคุมครองสัตวปา และการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ
สําหรับที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.47/1 การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลองหรือแหลงน้ํา
สาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอย
กวา 8 เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
2) การใชประโยชนที่ดินตามขอกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
จากการตรวจสอบพื้ น ที่ ต ามข อ กํ า หนดเขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการคุ ม ครองสิ่ ง แวดล อ ม โดย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต พบวา โครงการจัดอยูในบริเวณที่ 8 ตามแผนที่แนบ
ทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 (รูปที่ 3-34 และภาคผนวก ค) มีมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอม ดังนี้
ขอ 4 ใหจําแนกพื้นที่ที่ใหใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมตามขอ 3 เปน 9 บริเวณตามแผนที่
ทายประกาศหมายเลข 1/2 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
บริเวณที่ 8 ไดแก พื้นที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะบริวารตาง ๆ นอกจากบริเวณที่ 1 ถึง บริเวณที่ 7
ขอ 5 ในพื้นที่ตามขอ 4 หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารใดๆ ใหเปนอาคาร
ดังตอไปนี้
(1) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแต
(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) จะตองมีเครื่องจักรหรืออุปกรณเพื่อควบคุมมลพิษหรือ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
(2) โรงฆาสัตว เวนแตการกอสรางทดแทนของเดิมพรอมดวยระบบบําบัดและการจัดการของเสีย
ตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดบนพื้นที่เดิม หรือพื้นที่ใหมที่มิไดขัดกับกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมือง
รวมจังหวัดภูเก็ต
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N


ที่ต้งั โครงการ



รูปที่ 3-34 ที่ต้งั โครงการตามเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต
ที่มา : หนังสือตรวจสอบที่ตั้งโครงการเบื้องตน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต, 2564
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บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

(3) ฌาปนสถาน เวนแตจําเปนตองกอสรางทดแทนฌาปนสถานที่มีอยูเดิมบนพื้นที่เดิมโดยตองมี
เครื่องจักรหรืออุปกรณเพื่อควบคุมมลพิษหรือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย
กําหนด
(4) สุสาน เวนแตในกรณีที่สุสานเดิมนั้นไดใชประโยชนเต็มพื้นที่แลว จึงจะกอสรางสุสานบนพื้นที่
ใหมได โดยตองมีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา 1,000 เมตร และมีระยะหางจากแหลงน้ํา
สาธารณะหรือบอน้ําเพื่อการบริโภคไมนอยกวา 300 เมตร
(5) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามันลักษณะที่สาม ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง เพื่อจําหนาย
(6) คลังกาชปโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุกาชปโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ
กาชปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ และสถานที่เก็บรักษากาชปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(7) อาคารเลี้ยงนกแอนกินรัง
ขอ 7 ในพื้นที่ตามขอ 4 การกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) ตองมีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา 20 เมตร หรือตองมีระยะหางจาก แนวชาย
เกาะตาง ๆ ไมนอยกวา 20 เมตร กรณีที่เกาะนั้นไมมีชายฝงทะเล
(9) พื้นที่บริเวณที่ 8 ใหทําไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไมเกิน 23 เมตร และตองมี
(ก) ที่วางไมนอยกวารอยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสําหรับอาคารประเภทบาน
เดี่ยว บานแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยูอาศัยรวม หรือสํานักงาน
(ข) ที่วางไมนอยกวารอยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสําหรับอาคารประเภทหอง
แถว ตึกแถว บานแถว หรืออาคารพาณิชย
ขอ 8 การกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารในพื้นที่ที่มีความลาดชันในบริเวณที่ 1
บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 8 ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(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
ใด ๆ
การปรับสภาพพื้นที่และที่วางตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ใหปรับตามแนวนอนตอแนวดิ่งในอัตราสวนไมเกิน 2 : 1 สวน
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บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

(2) มีความลึกหรือสูงไมเกิน 1 เมตร เวนแตเพื่อการกอสรางระบบฐานรากอาคาร หรือ บอเก็บน้ํา
ใตดิน
(3) ไมเปนอันตรายตอรากและลําตนของตนไมที่ขึ้นตามธรรมชาติที่มีขนาดความโตวัดโดยรอบ
ลําตน ตั้งแต 50 เซนติเมตรขึ้นไป ซึ่งวัดจากระดับพื้นดิน 130 เซนติเมตร และ
(4) ไมเคลื่อนยายหรือทําลายหินดานทั้งที่อยูใตพื้นดิน ระดับพื้นดิน หรือโผลพนดิน
(5) ที่วางตองมีพื้นที่สีเขียวที่เปนไมยืนตนและเปนพันธุไมทองถิ่นไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของ
ที่วาง
ขอ 9 การวัดความสูงของอาคารในพื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่
5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 8 ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) กรณีที่ไมมีการปรับระดับพื้นดินหรือมีการปรับระดับพื้นดินต่ํากวาถนนสาธารณะในบริเวณที่
กอสราง ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง
(2)
สาธารณะ

กรณีที่มีการปรับระดับพื้นดินเทากับหรือสูงกวาถนนสาธารณะ

ใหวัดจากระดับถนน

(3) กรณีที่มีหองใตดินซึ่งคาระดับเปนลบ ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางตาม (1) หรือระดับ
ถนนสาธารณะตาม (2) แลวแตกรณี
(4) กรณีที่พื้นดินเปนเชิงลาด ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง ณ จุดที่ต่ําที่สุดของอาคารหลังนั้น
การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับตามวรรคหนึ่งขึ้นไปในแนวดิ่งถึงสวนที่สูงสุดของอาคารสําหรับ
อาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ขอ 11 ในพื้นที่ตามขอ 4 หามกระทําการ หรือประกอบกิจกรรม ดังตอไปนี้
(1) การทําเหมืองแร
(2) การขนสงหรือลําเลียงวัตถุอันตรายโดยใชระบบทอขนสง เวนแตในบริเวณที่กําหนดใหเปน
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ และประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(3) การถม ปรับพื้นที่ หรือปดกั้น ซึ่งทําใหแหลงน้ําสาธารณะในแผนดินและแหลงน้ําในขุม
เหมืองตื้นเขิน หรือเปลี่ยนทิศทาง หรือทําใหน้ําในแหลงน้ํานั้นไมอาจไหลไปไดตามปกติ
(4) การกระทําใดๆ ที่เปนการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของพื้นที่พรุ และปาชายเลน เวนแตกรณี
ดังตอไปนี้
(ก) การดําเนินการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐเพื่อการศึกษาวิจัย
ทางวิชาการ การคุมครอง การฟนฟู การเพาะพันธุพืชและสัตวน้ํา โดยตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ
(ข) การดําเนินการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐในพื้นที่ปาชายเลน
ที่ไดรับการผอนผันจากคณะรัฐมนตรีใหใชประโยชนได และไดรับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของโดย
ตองไดรับความเห็นจากคณะกรรมการตามขอ 17 เพื่อนําไปประกอบการขออนุญาต ทั้งนี้ใหแนบ
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รายละเอียดของโครงการหรือกิจการ
และมาตรการปอ งกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อ
ประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตามขอ 17 ดวย
(5) การขุดลอกรองน้ํา เวนแตเปนการบํารุงรักษาทางน้ํา หรือการดําเนินการเพื่อความปลอดภัย
ในการเดินเรือ
(6) การปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา เวนแต
(ก) กรณีที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย
(ข) กระชังเลี้ยงสัตวน้ําหรือปะการังเทียมที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(7) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล เวนแตเปนกรณีที่ไดผานการบําบัดตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกําหนดแลว
(8) การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี 3 ทายประกาศนี้ เวนแต
(ก) เปนการกระทําของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐเพื่อการศึกษาวิจัย
ทางวิชาการ การคุมครอง การเพาะพันธุ การเพาะเลี้ยง หรือกิจการสวนสัตวซึ่งไดรับอนุญาตตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ
(ข) เปนการกระทําของเอกชนเฉพาะการครอบครองเพื่อการเพาะพันธุการเพาะเลี้ยงหรือ
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 หรือริมฝงตามสภาพธรรมชาติของ
แมน้ํา 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 หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่มีความจําเปนเพื่อให
บริการสาธารณะและไมสามารถหลีกเลี่ยงได
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ขอ 12 ในพื้นที่ตามขอ 4 การติดตั้งปายหรือการกอสรางสิ่งใด ๆ ที่สรางขึ้นสําหรับเพื่อติดตั้งปาย
ตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวแตกรณีซึ่งการอนุญาตให
เปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) ใหกระทําไดในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางไมเกิน 40 เมตร หรือพื้นที่ที่มี
ความลาดชันไมเกินรอยละ 35
(2) ไมมีลักษณะบดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพและตองเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
(3) ในกรณีที่กระทําในพื้นที่ของเอกชน ใหมีระยะหางจากที่ดินโดยรอบในแนวราบบนพื้นดินและ
ในอากาศไมนอยกวาสองเทาของความสูงของปายในแนวดิ่ง
ขอ 15 ในพื้นที่ตามขอ 4 นอกจากตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้แลวกอน
การกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคาร หรือดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการ ใหจัดทําและ
เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนหรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม แลวแตกรณี
ตอสํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักเกณฑ วิธีการ และระเบียบ
ปฏิบัติที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้
(2) การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
(ก) โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเรื่อง กําหนด
ประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
หลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
ที่แกไขเพิ่มเติม
3) สภาพการใชประโยชนที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการในปจจุบัน
จากการสํารวจสภาพการใชที่ดินปจจุบันบริเวณพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่
โครงการ บริษัทที่ปรึกษาไดดําเนินการแปลภาพถายดาวเทียม QuickBird จาก www.googleearth.com
(เขาถึงขอมูลเมื่อวันที่ วันที่ 15 ธันวาคม 2564) ประกอบกับแผนที่ภูมิประเทศ จังหวัดภูเก็ต มาตราสวน
1: 50,000 ชุด L7018 เพื่อหาขอบเขตการใชที่ดินและหนวยการใชที่ดิน ซึ่งไดนํามาจัดทําแผนที่ฐาน
(Base Map) สําหรับการนําไปตรวจสอบภาคสนามเพิ่มเติมใหสอดคลองกับสภาพการใชประโยชนที่ดินใน
ปจจุบัน จากขอมูล พบวา บริเวณที่ตั้งโครงการสวนใหญเปนพื้นที่ปาละเมาะ/ไมพุมมากที่สุด คิดเปนพื้นที่
รอยละ 26.78 ของพื้นที่ศึกษา รองลงมาเปนพื้นที่อยูอาศัย คิดเปนรอยละ 25.63 พื้นที่โลง คิดเปนรอยละ
16.90 พื้นที่แหลงน้ํา คิดเปนรอยละ 8.87 พื้นที่ถนน รอยละ 5.51 พื้นที่พาณิชยกรรม รอยละ 4.85 ที่
เหลือใชที่ดินประเภทพื้นที่ราชการ ศาสนสถาน สถานศึกษา พื้นที่บริการทองเที่ยว พื้นที่กอสราง พื้นที่
สนามกอล ฟ พื้นที่ส นามกอลฟ และพื้นที่โครงการ ตามลําดั บ การใช ประโยชน ที่ดินบริเวณโดยรอบ
โครงการในระยะ 1 กิโลเมตร แสดงดัง ตารางที่ 3-35 และรูปที่ 3-35
สําหรับการใชที่ดินใกลเคียงพื้นที่โครงการจากการสํารวจภาคสนาม (ธันวาคม 2564) พบวา
พื้นที่สวนใหญใชประโยชนเปนพื้นที่ปาละเมาะ/ไมพุม พื้นที่อยูอาศัย พื้นที่พาณิชยกรรม และพื้นที่ราชการ
ศาสนสถาน สถานศึกษา โดยการใชประโยชนที่ดินของพื้นที่ใกลเคียงกับโครงการแสดงดังรูปที่ 3-36
นอกจากนี้ จากการสํารวจพื้นที่โครงการในระยะ 1 กิโลเมตร พบวา มีพื้นที่ออนไหว จํานวน 5
แหง ไดแก โรงเรียนอนุบาลลากูนา ภูเก็ต, ศาลเจาลิ่มไทซู, สํานักสงฆหลวงพอสมภารงอ, บานขจรเกียรติ
เนิสเซอรี่ ปาสัก และโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ - กอง อนุสรณ" และหนวยงานราชการใกลเคียง
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โครงการจํานวน 2 แหง ไดแก ศูนยกีฬาเทศบาลตําบลเชิงทะเล และสถานีตํารวจภูธรตําบลเชิงทะเล
แสดงดังรูปที่ 3-37
ตารางที่ 3-35 การใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ ในระยะ 1 กิโลเมตร รอบที่ตั้งโครงการในปจจุบัน
ลําดับ

การใชประโยชนที่ดิน

ตารางเมตร

ตารางกิโลเมตร

สัดสวน (%)

1

พื้นที่ปาละเมาะ/ไมพุม

846,709.27

0.85

26.78

2

พื้นที่อยูอ าศัย

810,342.78

0.81

25.63

3

พื้นที่โลง

534,292.86

0.53

16.90

4

พื้นที่แหลงน้ํา

280,351.01

0.28

8.87

5

พื้นที่ถนน

174,182.32

0.17

5.51

6

พื้นที่พาณิชยกรรม

153,355.55

0.15

4.85

7

พื้นที่ราชการ ศาสนสถาน สถานศึกษา

125,082.77

0.13

3.96

8

พื้นที่บริการทองเที่ยว

101,229.58

0.10

3.20

9

พื้นที่สนามกอลฟ

56,452.32

0.06

1.79

10

พื้นที่กอสราง

54,923.53

0.05

1.74

11

พื้นที่เกษตรกรรม

21,778.65

0.02

0.69

12

พื้นที่โครงการ

3,023.04

0.00

0.10

3,161,723.69

3.16

100.00

รวม

ที่มา : 1) จากภาพถายดาวเทียม QuickBird จาก www.googleearth.com (เขาถึงขอมูล เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564)
ประกอบกับแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1:50,000 ชุด L7018
2) การสํารวจภาคสนามโดยบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด, ธันวาคม 2564
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บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

รูปที่ 3-35 สภาพการใชที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร
ที่มา : 1) จากภาพถายดาวเทียม QuickBird จาก www.googleearth.com (เขาถึงขอมูล เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564)
ประกอบกับแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1:50,000 ชุด L7018
2) การสํารวจภาคสนามโดยบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด, ธันวาคม 2564
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บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

ขุมน้ํา

โรงเรียนอนุบาลลากูนา ภูเก็ต

บานอยูอาศัย

บานอยูอาศัย

บานอยูอาศัย

พื้นที่โลง

ขุมน้ํา

พื้นที่บริการทองเที่ยว
พื้นที่โลง

พื้นที่โลง

พาณิชยกรรม
พาณิชยกรรม

บานอยูอาศัย

พื้นที่โลง

พื้นที่ไมพุม /
ปาละเมาะ
พื้นที่โลง

โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"
จุติ - กอง อนุสรณ"

พื้นที่โลง
พื้นที่ไมพุม /
ปาละเมาะ

พาณิชยกรรม
พาณิชยกรรม
พาณิชยกรรม

บานอยูอาศัย
บานอยูอาศัย

พื้นที่ไมพุม /
ปาละเมาะ

พื้นที่บริการทองเที่ยว
บานอยูอาศัย
บานอยูอาศัย
บานอยูอาศัย

พื้นที่โลง

พาณิชยกรรม

ขุมน้ํา
บานอยูอาศัย

พื้นที่บริการทองเที่ยว

บานอยูอาศัย

พาณิชยกรรม ศูนยกีฬา
เทศบาลตําบลเชิงทะเล

ขุมน้ํา

พื้นที่บริการทองเที่ยว พื้นที่ไมพุม /
ปาละเมาะ

บานอยูอาศัย

พื้นที่โลง

พื้นที่บริการทองเที่ยว

พื้นที่ไมพุม /
ปาละเมาะ

บานอยูอาศัย

บานอยูอาศัย

สนามกอลฟ


บานอยูอาศัย

พื้นที่โลง

พื้นที่บริการทองเที่ยว

พื้นที่โลง

บานอยูอาศัย

พื้นที่โลง

พื้นที่ไมพุม /
ปาละเมาะ

สนามกอลฟ

N

พื้นที่ไมพุม /
ปาละเมาะ

พื้นที่ไมพุม /
ปาละเมาะ
บานอยูอาศัย
บานอยูอาศัย
บานอยูอาศัย

ขุมน้ํา

บานอยูอาศัย

บานอยูอาศัย

บานอยูอาศัย
บานอยูอาศัย
บานอยูอาศัย

บานอยูอาศัย

พื้นที่โลง

สัญลักษณ
พื้นที่โครงการ
พื้นที่สํารวจรัศมี 1,000 เมตร

รูปที่ 3-36 การใชประโยชนที่ดินของพื้นที่ใกลเคียงโครงการ
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com และการสํารวจภาคสนาม, ธันวาคม 2564
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บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

N


2
1
4

3
5

7

6

สัญลักษณ
พื้นที่โครงการ
พื้นที่สํารวจในรัศมี 1,000 เมตร

1

โรงเรียนอนุบาลลากูนา ภูเก็ต ระยะหางจากโครงการ ประมาณ 450 เมตร

2

บานขจรเกียรติ เนิสเซอรี่ ปาสัก ระยะหางจากโครงการ ประมาณ 760 เมตร

3

ศูนยกฬี าเทศบาลตําบลเชิงทะเล ระยะหางจากโครงการ ประมาณ 100 เมตร

4

สํานักสงฆหลวงพอสมภารงอ ระยะหางจากโครงการ ประมาณ 600 เมตร

5

โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ - กอง อนุสรณ" ระยะหางจากโครงการ ประมาณ 300 เมตร

6

สถานีตํารวจภูธรตําบลเชิงทะเล ระยะหางจากโครงการ ประมาณ 850 เมตร

7

ศาลเจาลิ่มไทซู ระยะหางจากโครงการ ประมาณ 870 เมตร

รูปที่ 3-37 แผนที่แสดงพื้นที่ออนไหว และหนวยงานราชการในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบโครงการ
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.co.th, ธันวาคม 2564
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3.4

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

คุณคาตอคุณภาพชีวิต

3.4.1 สังคมและเศรษฐกิจ
1) สภาพสังคม
1.1) จํานวนประชากรและครัวเรือน
สถิติจํานวนครัวเรือนและครัวเรือนทางการทะเบียนราษฎร ของจังหวัดภูเก็ต ในปพ.ศ. 2563 มี
จํานวนทั้งหมด 414,471 คน เปนชาย 195,795 คน และหญิง 218,676 คน มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด
272,917 ครัวเรือน สถิติจํานวนครัวเรือนและครัวเรือนทางการทะเบียนราษฎร ของจังหวัดภูเก็ต ตั้งแตป
พ.ศ. 2561 - 2563 แสดงดังตารางที่ 3-36
ตารางที่ 3-36 จํานวนประชากรในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
อําเภอ/เขต การปกครอง

รวม

ชาย

หญิง

จํานวน
ครัวเรือน

อําเภอ เมืองภูเก็ต

248,997

116,355

132,642

149,908

เทศบาลนครภูเก็ต
เทศบาล ตําบลรัษฎา
เทศบาล ตําบลวิชิต
เทศบาล ตําบลราไวย
เทศบาล ตําบลกะรน

77,778
48,696
52,283
18,760
7,733

35,827
23,061
24,471
8,798
3,661

41,951
25,635
27,812
9,962
4,072

26,666
30,382
34,698
19,219
8,500

นอกเขต เทศบาล

43,747

20,537

23,210

30,443

อําเภอกะทู

57,422

27,197

30,225

44,452

เทศบาล เมืองปาตอง
เทศบาล เมืองกะทู

20,122
30,263

9,783
14,055

10,339
16,208

16,472
21,292

นอกเขต เทศบาล

7,037

3,359

3,678

6,688

108,052

52,243

55,809

78,557

เทศบาลตําบลเทพกระษัตรี
เทศบาล ตําบลเชิงทะเล

9,256
6,870

4,496
3,064

4,760
3,806

4,982
3,661

นอกเขต เทศบาล

91,926

44,683

47,243

69,914

จังหวัดภูเก็ต

414,471

195,795

218,676

272,917

อําเภอถลาง

ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน, สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ระบบออนไลน
https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/ เขาถึงขอมูลเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564)
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บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ในเขตพื้นที่อําเภอถลาง ประกอบดวย ตําบลเทพกระษัตรี ตําบลศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล ตําบล
ปาคลอก ตําบลไมขาว ตําบลสาคู เทศบาลตําบลเทพกระษัตรี และเทศบาลตําบลเชิงทะเล มีจํานวน
ประชากรรวมทั้งสิ้น 108,052 คน เปนชาย 52,243 คน เปนหญิง 55,809 คน มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น
78,557 ครัวเรือน
จํานวนประชากรในเขตเทศบาลตําบลเชิงทะเล พ.ศ. 2563 จํานวน 6,870 คน เปนชาย 3,064
คน หญิง 3,806 คน จํานวนครัวเรือน 3,661 ครัวเรือน
1.2) 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))
ตารางที่ 3-37 จํานวนศาสนสถานจําแนกรายป พ.ศ. 2550 – 2562
ศาสนสถาน (แหง)
ป พ.ศ.

วัด

2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

37
37
37
37
37
37
37
38
38
38
40
40
40

ที่พัก
สงฆ
11
11
11
11
11
11
19
19
21
21
19
17
21

วัดราง

โบสถ

มัสยิด

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

51
51
51
51
51
51
51
56
56
56
56
57
57

วัดซิกข วัดฮินดู ศาลเจา
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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)

ประชาชนส ว นใหญ ใ นเทศบาลตํ า บลเชิ ง ทะเลส ว นใหญ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ ร อ ยละ 99 ของ
ประชากรทั้งหมด และนับถือศาสนาอื่นๆ รอยละ 1 ของประชากรทั้งหมด และมีศาสนสถาน จํานวน 4
แหง ไดแก
-

วัดจํานวน 1 แหง คือ วัดเชิงทะเล
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บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

-

สํานักสงฆจํานวน 1 แหง คือ สํานักปฎิบัติธรรมหลวงพอสมภารงอ

-

ศาลเจา 2 แหง คือ ศาลเจาสามอองหูและศาลเจาลิ่มไทซู

(ที่มา : แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลเชิงทะเล)
1.3) การศึกษา

สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี ห น า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน รวมทั้งประสานและบูรณาการการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและสังกัดอื่น ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต ดังนี้
ตารางที่ 3-38 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
5
2
189
22
12
3
100
15
36
1
3
282

ที่มา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนกันยายน 2562 อางถึงในแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-39 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)

ตารางที่ 3-40 สัดสวนจํานวนครู อาจารย ตอจํานวนนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2562
ลําดับที่

สังกัด

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

สพป.ภูเก็ต
สพม.14
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เอกชน(ในระบบ – สามัญศึกษา)
เอกชน(ในระบบ – นานาชาติ)
อาชีวศึกษา(จังหวัดภูเก็ต)
องคการปกครองสวนทองถิ่น
กศน.จังหวัดภูเก็ต
ม.ราชพฤกษ ศูนยภูเก็ต
ม.สงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต
ม.ราชภัฏภูเก็ต
โรงเรียนสาธิตราชภัฎภูเก็ต

จํานวนครู/อาจารย
1,109
850
112
690
522
277
867
20
24
154
657
35

จํานวนนักเรียน/
นักศึกษา
19,070
11,333
1,206
18,402
3,387
7,255
21,114
6,135
474
2,356
9,781
569

ครู/อาจารย :
นักเรียน
1:18
1:14
1:11
1:27
1:7
1:27
1:25
1:307
1:20
1:16
1:15
1:17

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

p:\2564\eia\blumonkey bangtao\เลมสมบูรณ\ch 3.doc

3-97

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-41 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)

อํา เภอถลางมีสถานศึก ษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในสั งกัดสํา นักงานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ในป พ.ศ.2556 ทั้งหมด 35 แหง มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 12,100 คน จํานวนครู
709 คน
เทศบาลตําบลเชิงทะเลมีโรงเรียนจํานวน 6 แหง ไดแก
1. โรงเรียนเทศบาลตําบลเชิงทะเล สังกัดเทศบาลตําบลเชิงทะเล
2. ศูนพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเชิงทะเล สังกัดเทศบาลตําบลเชิงทะเล
3. โรงเรียนบานเชิงทะเล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. บานลูกรักเนอสเซอรี่ สังกัดเอกชน
6. โรงเรียนขจรเกียรติเนอสเซอรี่ (สาขาเชิงทะเล) สังกัดเอกชน
(ที่มา : แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลเชิงทะเล)
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

2) สภาพเศรษฐกิจ
2.1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
(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
(2) โครงสรางเศรษฐกิจรายภาค
เมื่อพิจารณาตามโครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต แบงรายผลิต คือ ภาคบริการคิดเปนรอย
ละ 94 ภาคเกษตรกรรมคิดเปนรอยละ 3 ภาคอุตสาหกรรมคิดเปนรอยละ 3
(3) อัตราการเติบโตเฉลี่ย (Long-term Growth) ยอนหลัง 5 ป (2556-2560)
อัตราการเติบโตเฉลี่ย (Long-term Growth) ยอนหลัง 5 ป (2556-2560) ขยายตัวอยูที่รอยละ 9.9 สูงกวา
อัตราการเติบโตเฉลี่ยของประเทศอยูที่รอยละ 6.0 ขยายตัวจากภาคบริการซึ่งเปนโครงสรางเศรษฐกิจหลัก
ของจังหวัด ขยายตัวจากสาขาที่พักแรมและบริการดานอาหาร สาขาการขนสงและสถานที่เก็บสินคาและ
สาขาการขายสงและการขายปลีก ซึ่งการขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต เปนผลจากจํานวน
นักทองเที่ยวตางชาติที่นิยมทองเที่ยว 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
1) ภาคการบริการและการทองเที่ยว ในป 2560 จํานวนนักทองเที่ยวอยูที่ 4,922,161 คน เปน
ผลจากมติคณะรัฐมนตรีมีนโยบายขยายระยะเวลามาตรการดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยยกเวน
คาธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa) ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย และปรับลดคาธรรมเนียมการ
ตรวจลงตรา ณ ชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมือง (VoA) ใหแกชองทางอนุญาตของดานตรวจคน
เขาเมืองใชไดครั้งเดียวเปนจํานวน 1,000 บาทตอคน เปนการชั่วคราว ซึ่งเทากับคาธรรมเนียมเดิมกอนที่
กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2559) มีผลบังคับใช (วันที่ 27 กันยายน 2559) การดําเนินการดังกลาวให
มีผลเปนระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เปนปจจัยบวกที่สงผลตอ
จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติใหเพิ่มขึ้น รวมทั้งสายการบิน Newgen Airway เปดใหบริการในเสนทาง
โคราช-ภูเก็ต ในชวงเดือนธันวาคม 2560 นอกจากนี้ยังไดรับการสนับสนุนภายใตความรวมมือทั้งภาครัฐ
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

และเอกชนที่ไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว เชน เทศกาลปใหม งานยอนอดีตป 2560 การ
แขงขันเดอะ เบย รีกัตตา เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2560 เปนซีรีการแขงขันที่มีรูปแบบดึงดูดใจนักแลนเรือใบ
ทั่วโลก ซึ่งมากกวา 60% ของผูเขารวมการแขงขันจะนิยมจองหองพัก และใชบริการรานอาหารทองถิ่น
หรือเขารวมงานเลี้ยงที่จัดรวมกับทองที่นั้นๆ ซึ่งนับวาเอื้อประโยชนตอการทองเที่ยวทองถิ่นการจัดงาน
“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 ในเดือนพฤศจิกายน
การแขงขันเรือใบชิงถวยพระราชทาน Phuket King's Cup Regatta Kata Rocks Superyacht
Rendezvous งานรวมตัวเหลาเรือซุปเปอรยอรชจากทั่วโลก ณ Kata Rocks หาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมThailand Yacht Show งานแสดงเรือนานาชาติที่รวมเอาผูประกอบการเรือยอรชและนักทองเที่ยว
ผูสนใจ เรื่องยอรช ครั้งใหญในจังหวัดภูเก็ต ณ อาวปอแกรนดมารีนา และการแขงขันเรือใบ Asia
Superyacht Rendezvous งานรวมตัวเหลาเรือซุปเปอรยอรชจากทั่วโลก เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบงาน
Rendezvous ครั้งที่ 15 ณ โรงแรม SALA จังหวัดภูเก็ต ในเดือนธันวาคม 2560 สงผลใหในปนี้มี
นักทองเที่ยวที่เดินทางผานดานตรวจคนเขาเมืองภูเก็ตรวมทั้งสิ้น 4,922,161 คนเพิ่มขึ้นจากป 2559 คิด
เปนรอยละ 13.05 แยกเปนนักทองเที่ยวที่เดินทางผานทางเรือจํานวน 286,294 คน และนักทองเที่ยวที่
เดินทางผานทาอากาศ ยานภูเก็ตจํานวน 4,635,867 คน โดยกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามามากที่สุด
5 อันดับแรก ไดแก จีน รัสเซีย ออสเตรเลีย เกาหลีใต และบริติช ตามลําดับ
2) 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
และโรงแรม/ภัตตาคาร/รานอาหาร รอยละ 15.79 ทั้งนี้ พื้นที่การลงทุนตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองภูเก็ต
อําเภอกะทู และอําเภอถลาง
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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)
3) 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
4) 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
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
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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
5) 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
1) 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
2) Medical Hub : การพัฒนาใหภูเก็ตเปนศูนยกลางดานสุขภาพอนามัย การบริการทาง
การแพทย มีแนวโนมดีขึ้นเปนลําดับเนื่องจากตลาดดานสุขภาพมีความตองการมากขึ้นทุกป และสังคม
ผูสูงอายุของประชากรโลกมีเพิ่มขึ้นทุกป นอกจากนี้ยังมีตลาดสําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการการรักษาดาน
สุขภาพ ความงามคูกับการทองเที่ยวและพักผอนซึ่งภูเก็ตมีสถานพยาบาลที่ทันสมัยและมีคุณภาพหลาย
แหง
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3) 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”
4) Man Power Development : สิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนภูเก็ตอยางยั่งยืนคือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ใหปรับตัวทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันดาน
เศรษฐกิจที่มีแนวโนมการแขงขันของธุรกิจทองเที่ยวและบริการสูงขึ้น เนื่องจากการเปดตลาดเสรี โดยมี
การพัฒนาเครือขายประชาชนและชุมชนใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน โดยศักยภาพของภูเก็ตสามารถที่
จะขับเคลื่อนใหเปนเมืองศูนยกลางของการศึกษาในระดับนานาชาติ ซึ่งจะสงผลใหชาวตางชาติเขามา
ศึกษาในจังหวัดภูเก็ต และเปนการสงเสริมดานการทองเที่ยวอีกทางหนึ่ง
5) Smart City : จังหวัดภูเก็ตไดดําเนินโครงการ Smart City เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาสู
การเปนเมืองที่มีความทันสมัยในทุกดาน ซึ่งเปนไปตามนโยบายรัฐบาลที่จะใหจังหวัดภูเก็ตเปน Super
Cluster ดาน Digital และสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด ที่จะพัฒนาธุรกิจของเมืองเพิ่มขึ้นอีกสาขา
หนึ่งนอกจากการทองเที่ยว รวมทั้งเชื่อมโยงกับนโยบาย Thailand 4.0
6) 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
7) Sutainable Development : เปนการพัฒนาโดยมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะ
สอดคลองกับเปาหมายที่สางไว เปนการพัฒนาอยางสมดุลในทุกๆ ดาน
(ที่มา : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565, 2563)
สําหรับในเขตเทศบาลตําบลเชิงทะเล ประชากรรอยละ 55 ประกอบอาชีพคาขาย รอยละ 44
ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป แตปญหาที่พบปจจุบันนี้คือ มีแรงงานตางชาติเขามาทํางานในพื้นที่เปน
จํานวนมาก สงผลใหเกิดปญหาเรื่องการแยงงาน แยงรายได ซึ่งปญหาดังกลาวยังไมสามารถแกไขได
(ที่มา : แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลเชิงทะเล)
2.2 ดานการบริการและการทองเที่ยว
จังหวัดภูเก็ตเปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงในระดับโลก มีแหลงทองเที่ยวและ
กิจกรรมการทองเที่ยวมากมายหลายประเภท ทั้งบนเกาะภูเก็ตซึ่งมีจุดขายหลัก คือ ชายหาดและกิจกรรม
การทองเที่ยวตาง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมบันเทิง นันทนาการ และกีฬาทางน้ํา และการเชื่อมโยงการ
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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 เพิ่ม ขึ้นจากป 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)
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลเชิงทะเลไมมีสถานที่ทองเที่ยว แตเปนเสนทางผานของนักทองเที่ยว
กอนเดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยว ไดแก หาดสุรินทร หาดเลพัง หาดลายัน หาดในทอน หาดกมลา หาด
ปาตองและหาดบางเทา ฯลฯ โดยผานทางถนนสายศรีสุนทร และสายบานดอน-เชิงทะเล ทําใหศักยภาพ
ของพื้ น ที่ใ นเขตเทศบาลเหมาะแก ก ารคา ขาย และบ า นพั ก อาศั ย จึ งมี นั กลงทุ น ไม นอ ยที่เ ขา มาลทุ น
ประกอบการคาและธุรกิจบานเชา เพื่อรองรับพนักงานที่เขามารับจางทํางานในสถานประกอบการโรงแรม
ในแหลงทองเที่ยวของตําบลเชิงทะเล และเทศบาลตําบลเชิงทะเลไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวใหเกิดขึ้นในชุมชน เชน การจัดโครงการลานคนเดิน การจัดงานประเพณีตางๆ เปนตน (ที่มา :
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลเชิงทะเล)
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3.4.2 การมีสวนรวมของประชาชน
โครงการไดจัดใหมีการดําเนินการตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชากร 2 ครั้ง โดย
การรับฟงความคิดเห็นของประชากรครั้งที่ 1 เปนการใหขอมูลกับประชากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ
เกี่ ย วกั บ โครงการที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น และผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ทางบวกและทางลบ สํ า รวจเมื่ อ วั น ที่
8-14 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการสํารวจ คือ แบบสอบถามครั้งที่ 1 (ภาคผนวก จ-1) ที่
ออกแบบโดยอาศัยแนวคิด หลักการ ที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการประเภทที่
พัก อาศัย บริการชุมชน และสถานที่พัก ตากอากาศ มาเปนกรอบในการออกแบบสอบถาม โดยกลุม
ประชากรเปาหมายของการสํารวจความคิดเห็น ไดแก กลุมพื้นที่หลัก กลุมพื้นที่รอง กลุมพื้นที่ออนไหว
กลุมหนวยงานราชการ และกลุมผูนําชุมชนในเขตพื้นที่โครงการ
สําหรับการรับฟงความคิดเห็นของประชากรครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอมาตรการปองกัน
และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ ในระยะ
กอสรางและระยะดําเนินการใหประชากรไดรับทราบ พรอมทั้งรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ
นํามาประกอบการจัดทํารายงานใหมีความสอดคลองกับความคิดเห็นของประชากรมากที่สุด เพื่อให
ประชากรมีความมั่นใจในรายงานและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งทําการสํารวจ
เมื่อวันที่ 1-7 ธันวาคม 2564 ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการสํารวจ คือ แบบสอบถามครั้งที่ 2 (ภาคผนวก
จ-1) โดยแบบสอบถามประกอบดวย 2 สวน ไดแก มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะ
กอสราง และระยะดําเนินการ โดยกําหนดขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยางโดยทําการสํารวจกลุมพื้นที่
หลัก กลุมพื้นที่รอง กลุมพื้นที่ออนไหว กลุมหนวยงานราชการ และกลุมผูนําชุมชนในเขตพื้นที่โครงการ
ทั้ ง นี้ สามารถสรุ ป ความคิ ด เห็ น ของประชากรต อ โครงการ โดยเริ่ ม จากการประชาสั ม พั น ธ
โครงการ การรับฟงความคิดเห็นของประชากรครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไดดังนี้
3.4.2.1 การประชาสัมพันธโครงการ
การประชาสัมพันธโครงการที่อยูโดยรอบโครงการในระยะ 1 กิโลเมตร ไดดําเนินการในวันที่
18-22 ตุลาคม 2564 โดยการจัดทําแผนพับแสดงรายละเอียดโครงการ (ภาคผนวก จ-1) นําไปแจกใหกับ
กลุมพื้นที่ออนไหวและหนวยงานราชการ กลุมประชากร และกลุมสถานประกอบการ ในระยะ 1 กิโลเมตร
โดยรอบพื้ น ที่ โ ครงการ ได รั บ ทราบถึ ง รายละเอี ย ดและข อ มู ล เบื้ อ งต น ของโครงการ ซึ่ ง แผ น พั บ
ประชาสัมพันธจะมีรายละเอียดของโครงการ ไดแก วัตถุประสงคของโครงการ ที่ตั้งโครงการ ระยะเวลา
กอสรางโครงการ รายละเอียดโครงการ รูปแบบของอาคาร สถานภาพโครงการ วิธีการดําเนินโครงการ
และรายละเอียดระบบสาธารณูปโภค พรอมทั้งใหขอมูลและตอบขอซักถามในกรณีที่มีขอสงสัย
3.4.2.2 การรับฟงความคิดเห็นของประชากรครั้งที่ 1
1) ประชากรเปาหมาย
การกําหนดประชากรเปาหมายดําเนินการโดยการนับจํานวนครัวเรือน พื้นที่ออนไหว และสถาน
ประกอบการ ที่อยูโดยรอบโครงการในระยะ 1 กิโลเมตร โดยการนับจาก Google Map รวมกับการสํารวจ
จริงภาคสนาม โดยแบงกลุมประชากรเปาหมาย ดังนี้
1) กลุมพื้นที่หลัก ซึ่งคาดวาเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการมากที่สุด จะให
คาน้ําหนักในการสํารวจมากที่สุด (รอยละ 100 ของประชากรเปาหมาย) ซึ่งประกอบดวย
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1.1) กลุมติดโครงการ พบจํานวน 1 ตัวอยาง
1.2) กลุมประชากรในระยะ 100 เมตร พบจํานวน 23 ตัวอยาง
1.3) กลุมสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร พบจํานวน 2 ตัวอยาง
2) กลุมพื้นที่รอง ประกอบดวย
2.1) ประชากรที่อยูในระยะมากกวา 100-500 เมตร
2.2) ประชากรที่อยูในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร
2.3) กลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร
3) กลุมพื้นที่ออนไหว มีจํานวน 5 แหง ไดแก โรงเรียนอนุบาลลากูนา ภูเก็ต, ศาลเจาลิ่มไทซู,
สํานักสงฆหลวงพอสมภารงอ, บานขจรเกียรติ เนิสเซอรี่ ปาสัก และโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ กอง อนุสรณ"
4) กลุมหนวยงานราชการ มีจํานวน 2 แหง ไดแก ศูนยกีฬาเทศบาลตําบลเชิงทะเล และสถานี
ตํารวจภูธรตําบลเชิงทะเล
5) กลุมผูนําชุมชนในเขตพื้นที่โครงการ มีจํานวน 2 ตัวอยาง ไดแก เทศบาลตําบลเชิงทะเล และ
กํานันตําบลเชิงทะเล ซึ่งดํารงตําแหนงผูใหญบานหมูที่ 1 ตําบลเชิงทะเลดวย
2) การกําหนดขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยาง
1.กลุมพื้นที่หลัก ซึ่งคาดวาเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการมากที่สุด จะใหคา
น้ําหนักในการสํารวจมากที่สุด ทําการสํารวจทุกหนวยประชากรเปาหมาย โดยเลือกใชวิธีการสุมแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) หมายถึง เปนการเลือกกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากการตัดสินใจ
ของผูวิจัยเอง ลักษณะของกลุมที่เลือกเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย การเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจงตองอาศัยความรอบรู สุวรรณวงศ. (2538). ทฤษฎีและเทคนิคการสุมตัวอยาง. กรุงเทพฯ : โอ
เดียนสโตร) ซึ่งประกอบดวย
1.1) กลุมติดโครงการ มีจํานวน 1 ตัวอยาง ไดแก ราน BAKE
1.2) กลุมประชากรในระยะ 100 เมตร มีจํานวน 25 ตัวอยาง บริษัทที่ปรึกษาสํารวจได 23
ตัวอยาง ไดแก บานเลขที่ 68, บานเลขที่ 64, บานเลขที่ 62/1, บานเลขที่ 62/2, บานเลขที่ 1, บานเลขที่
3, บานเลขที่ 39, บานเลขที่ 37/1, บานเลขที่ 37/2, บานเลขที่ 31, บานเลขที่ 29, บานเลขที่ 25,
บานเลขที่ 23, บานเลขที่ 23/1, บานเลขที่ 21/18, บานเลขที่ 21/7, บานเลขที่ 21/8, บานเลขที่ 21/9,
บานเลขที่ 21/10, บานเลขที่ 21/11, บานเลขที่ 21/5, บานเลขที่ 21/4 และบานเลขที่ 21/2-3 และอีก
จํานวน 2 ตัวอยาง ไดแก บานวางไมพบผูอยูอาศัย แสดงดังรูปที่ 3-38

p:\2564\eia\blumonkey bangtao\เลมสมบูรณ\ch 3.doc

3-106

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

รูปที่ 3-38 บานวางไมพบผูอยูอาศัย
1.3) กลุ ม สถานประกอบการในระยะ 100 เมตร มี จํ า นวน 2 ตั ว อย า ง ได แ ก ร า นชบา
restaurant และรานบานคุณปู museum & restaurant บริษัทที่ปรึกษาทําการสํารวจไดจริง
2.กลุมพื้นที่รอง จะทําการกําหนดประชากรเปาหมายดําเนินการใชวิธีการนับจํานวนครัวเรือน
ทั้งหมด ที่อยูโดยรอบโครงการในระยะ 1,000 เมตร โดยการนับหลังคาจํานวนบานจากภาพถายของ
Google Earth รวมกับการสํารวจจํานวนครัวเรือนภาคสนาม พบวามีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 1,120
ครัวเรือน คํานวณขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของเครซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางถึงใน ธีร
วุฒิ เอกะกุล, 2543) ดังนี้
n

=

n
N
e

=
=
=
=

p

=

2

จํานวนตัวอยางรวมทั้งหมด (n)

=
=
=

 2 Np(1 p)
e2 ( N 1)   2 p(1 p)

จํานวนตัวอยางรวมทั้งหมด
จํานวนประชากรเปาหมายทั้งหมด (1,120 ครัวเรือน)
คาความคลาดเคลื่อน (0.05)
คาไคสแควรที่ df เทากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 95%
2
(  = 3.841)
สัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถาไมทราบให
กําหนด p = 0.5)
3.841 x 1,120 x 0.5 x (1-0.5)
(0.05)2 x (1,120-1) + 3.841 x 0.5 x (1-0.5)
1075.48
3.76
286.20

ดังนั้น จํานวนตัวอยางครัวเรือน รวมทั้งหมด เทากับ 287 ตัวอยาง และไดทําการสํารวจจริง
จํานวน 287 ตัวอยาง ซึ่งเปนจํานวนที่มีความเหมาะสมในเชิงสถิติและเปนตัวแทนที่ดี รวมทั้งใหความ
เชื่อถือในระดับที่ยอมรับได ดังนี้
2.1 กลุมประชากรในระยะมากกวา 100-500 เมตร จํานวนครัวเรือนที่ตองทําการสํารวจคือรอย
ละ 80 ของจํานวนครัวเรือนที่คํานวณโดยใชสูตรของเครซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางถึง
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ใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) [(287x80)/100] ซึ่งคิดเปน 230 ครัวเรือน ทางบริษัทที่ปรึกษาไดสํารวจจริงได
ทั้งหมด 175 ครัวเรือน
เนื่องจากพื้นที่สวนใหญประกอบไปดวยพื้นที่ปาละเมาะ/ไมพุมและพื้นที่สถานประกอบการ
ขนาดใหญจํานวน 20 แหง ทั้งนี้จํานวนที่ขาดไป 55 ตัวอยาง โครงการไดเพิ่มเติมการสํารวจตัวอยางใน
กลุมครัวเรือนที่อยูในระยะ 500 - 1,000 เมตร
2.2 กลุมประชากรในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร จํานวนครัวเรือนที่ตองทําการสํารวจคือรอย
ละ 20 ของจํานวนครัวเรือนที่คํานวณโดยใชสูตรของเครซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางถึง
ใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) [(287x20)/100] ซึ่งคิดเปน 57 ครัวเรือน เมื่อรวมกับจํานวนที่ขาดไปของกลุม
ประชากรระยะมากกวา 100 - 500 เมตร จํานวน 55 ตัวอยาง ทําใหไดจํานวนที่ตองสํารวจ 112 ตัวอยาง
ทางบริษัทที่ปรึกษาสํารวจจริงไดทั้งหมด 112 ครัวเรือน
2.3 กลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร บริษัทที่ปรึกษาทําการสํารวจได
จํานวน 20 ตัวอยาง
3.กลุมพื้นที่ออนไหว มีจํานวน 5 แหง ไดแก โรงเรียนอนุบาลลากูนา ภูเก็ต, ศาลเจาลิ่มไทซู,
สํานักสงฆหลวงพอสมภารงอ, บานขจรเกียรติ เนิสเซอรี่ ปาสัก และโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ กอง อนุสรณ" บริษัทที่ปรึกษาสํารวจไดจริงทั้งหมด
4.กลุมหนวยงานราชการ มีจํานวน 2 แหง ไดแก ศูนยกีฬาเทศบาลตําบลเชิงทะเล และสถานี
ตํารวจภูธรตําบลเชิงทะเล บริษัทที่ปรึกษาสํารวจไดจริงทั้งหมด
5. กลุ ม ผู นํ า ชุ ม ชนในเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี จํ า นวน 2 ตั ว อย า ง บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาสํ า รวจได 1
ตัวอยาง ไดแก เทศบาลตําบลเชิงทะเล อีกจํานวน 1 ตัวอยาง คือ กํานันตําบลเชิงทะเล ซึ่งดํารงตําแหนง
ผูใหญบานหมูที่ 1 ตําบลเชิงทะเลดวย จากการสอบถามกํานันตําบลเชิงทะเล (แสดงดังรูปที่ 3-39) กํานัน
ตําบลเชิงทะเลขอไมแสดงความเห็นตอการพัฒนาโครงการ (หนังสือไมขอแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนา
โครงการ แสดงดังภาคผนวก จ-4)

รูปที่ 3-39 การสอบถามกํานันตําบลเชิงทะเล
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

จํานวนตัวอยางที่ทําการสํารวจจริงและการสุมในแตละกลุมประชากร ครั้งที่ 1 แสดงดังตารางที่ 3-42
ตารางที่ 3-42 จํานวนตัวอยางที่สํารวจจริงและการสุมในแตละกลุมประชากรเปาหมาย การรับฟง
ความคิดเห็นของประชากรครั้งที่ 1
กลุมประชากรเปาหมาย

จํานวนตัวอยาง

1. กลุมพื้นที่หลัก
- กลุมติดโครงการ

1

- กลุมประชากรในระยะ 100 เมตร

23

- กลุมประชากรในระยะ 100 เมตร

2

2. กลุมพื้นที่รอง
- กลุมประชากรในระยะมากกวา 100-500 เมตร

175

- กลุมประชากรในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร

112

- กลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร

20

3. กลุมพื้นที่ออนไหว

5

4. กลุมหนวยงานราชการ

2

5. กลุมผูนําชุมชน

1
รวม

341

ที่มา : การสํารวจภาคสนาม, พฤศจิกายน 2564

การประชาสัมพันธและการสํารวจความคิดเห็นของประชากรที่มีตอโครงการ แสดงดังรูปที่ 3-40
ตํ า แหน ง การสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของกลุ ม ประชากรเป า หมายทั้ ง 5 กลุ ม ที่ มี ต อ โครงการ แสดงดั ง
รูปที่ 3-41 ถึงรูปที่ 3-45

รานBAKE

บานเลขที่ 21/4

บานเลขที่ 3

ผูใหความเห็น : คุณณัฐพัชร นิพัทธิ์ภัทรชัย

ผูใหความเห็น : คุณสูรีนา แลแม

ผูใหความเห็น : คุณณัฐทมนิด ณ ตะกั่วทุง

รูปที่ 3-40 การประชาสัมพันธและการรับฟงความคิดเห็นของประชากรครั้งที่ 1
ที่มา : การสํารวจภาคสนาม, พฤศจิกายน 2564
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N


สัญลักษณ
พื้นที่โครงการ
พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะ 100 เมตร

6

กลุมติดโครงการ จํานวน 1 ตัวอยาง ไดแก รานBAKE
กลุมสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร จํานวน 2 ตัวอยาง

5

1

รานชบา restaurant

2

รานบานคุณปู museum & restaurant

กลุมประชากรในระยะ 100 เมตร จํานวน 25 ตัวอยาง

1
2
1

3

4

7
8

9
2

10 11 12
13 14 15
16
22
17 23
18 24
19
20 25
21

1

บานเลขที่ 68

14

บานเลขที่ 23

2

บานเลขที่ 64

15

บานเลขที่ 23/1

3

บานเลขที่ 62/1

16

บานเลขที่ 21/18

4

บานเลขที่ 62/2

17

บานเลขที่ 21/7

5

บานเลขที่ 1

18

บานเลขที่ 21/8

6

บานเลขที่ 3

19

บานเลขที่ 21/9

7

บานเลขที่ 39

20

บานเลขที่ 21/10

8

บานเลขที่ 37/1

21

บานเลขที่ 21/11

9

บานเลขที่ 37/2

22

บานวางไมมีผูอยูอาศัย

10

บานเลขที่ 31

23

บานเลขที่ 21/5

11

บานเลขที่ 29

24

บานเลขที่ 21/4

12

บานวางไมมีผูอยูอาศัย

25

บานเลขที่ 21/2-3

13

บานเลขที่ 25

ที่ดินเจาของเดียวกัน
กลุมพื้นที่ออนไหวและหนวยงานราชการ

รูปที่ 3-41 ตําแหนงสํารวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ของกลุมติดโครงการ กลุมประชากร ในระยะ 100 เมตรและกลุมสถานประกอบการ ในระยะ 100 เมตร

พื้นที่กอสราง

ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, พฤศจิกายน 2564

3-110

N


สัญลักษณ
ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะ 100 เมตร
พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะมากกวา 100-500 เมตร
กลุมประชาชนที่อยูในระยะมากกวา 100-500 เมตร จํานวน 175 ตัวอยาง

รูปที่ 3-42 ตําแหนงสํารวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ของกลุมประชากรในระยะมากกวา 100-500 เมตร
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, พฤศจิกายน 2564
3-111

N


สัญลักษณ
ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะ 100 เมตร
พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะ 500 เมตร
พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะ 1,000 เมตร
กลุมประชาชนที่อยูในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร จํานวน 112 ตัวอยาง

รูปที่ 3-43 ตําแหนงสํารวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ของกลุมประชากรในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, พฤศจิกายน 2564

3-112

N


สัญลักษณ
ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะ 100 เมตร

20

พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร

19
18
17
16
1
15
14
2
3
4

5

8

กลุมสถานประกอบการที่อยูในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร จํานวน 20 ตัวอยาง

1

แคสเซีย ภูเก็ต

11

ซุปเปอรชิป สาขาลากูนา

2

Oceanstone

12

Lemonade Club

3

Hilton Garden inn phuket

13

LB อพารทเมนท

4

The regent Bangtao

14

เชิงทะเลโฮม

5

Diamond resort

15

Gym club

6

Hotel Coco Phuket Beach

16

Suchaya Bungalow

7

Phechada at cherngtalay

17

Parida Resort

8
9

Chabana resort

18

Chotika Bungalow

Villa market

19

นรินโฮม

10

Porto De Phuket

20

Sabai Resort

9

10

11

12 13

6

7

รูปที่ 3-44 ตําแหนงสํารวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ของกลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, พฤศจิกายน 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

N


2
1
3

6
4

5

สัญลักษณ

7

พื้นที่โครงการ
พื้นที่สํารวจในรัศมี 1,000 เมตร

1

พื้นที่ออนไหว มีจํานวน 5 ตัวอยาง ไดแก
โรงเรียนอนุบาลลากูนา ภูเก็ต ระยะหางจากโครงการ ประมาณ 450 เมตร

2

บานขจรเกียรติ เนิสเซอรี่ ปาสัก ระยะหางจากโครงการ ประมาณ 760 เมตร

3

สํานักสงฆหลวงพอสมภารงอ ระยะหางจากโครงการ ประมาณ 600 เมตร

4

โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ - กอง อนุสรณ" ระยะหางจากโครงการ ประมาณ 300 เมตร

5

ศาลเจาลิ่มไทซู ระยะหางจากโครงการ ประมาณ 870 เมตร

6

หนวยงานราชการ มีจํานวน 2 ตัวอยาง ไดแก
ศูนยกฬี าเทศบาลตําบลเชิงทะเล ระยะหางจากโครงการ ประมาณ 100 เมตร

7

สถานีตํารวจภูธรตําบลเชิงทะเล ระยะหางจากโครงการ ประมาณ 850 เมตร

รูปที่ 3-45 ตําแหนงสํารวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 กลุมพื้นที่ออนไหว และหนวยงานราชการในระยะ 1,000 เมตร
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, พฤศจิกายน 2564
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

3. ผลการสํารวจความคิดเห็น
3.1) ผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุม พื้นที่หลักใน ระยะรื้อ ถอน ระยะกอ สราง และระยะ
ดําเนินการโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
(1) กลุมติดโครงการ มีจํานวน 1 ตัวอยาง ไดแก ราน BAKE ผลการสํารวจความคิดเห็น
แสดงดังตารางที่ 3-43
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ตารางที่ 3-43 ตารางสรุปขอมูลแบบสอบถามเชิงลึกของกลุมติดโครงการ จํานวน 1 ตัวอยาง
กลุมที่ไดรับผลกระทบ
1) ราน BAKE

รายละเอียดผูใ หความเห็น
ผูใหความเห็น : คุณณัฐพัชร นิพัทธิ์ภัทรชัย
ตําแหนง : ผูจัดการราน
เพศ : หญิง
อายุ : 41-50 ป
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษา

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ที่ไดรบั ในปจจุบนั

ขอหวงกังวล

3-116

ป จ จุ บั น ไ ม ไ ด รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ ระยะรือ้ ถอน :
สิ่งแวดลอม
- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง
- การจราจรติดขัด
ระยะกอสราง :
- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง
- การจราจรติดขัด
ระยะดําเนินการ :
- ไมมีขอหวงกังวล

ขอเสนอแนะเพิม่ เติม
- ไมมีขอเสนอแนะ

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

(2) กลุมประชากรในระยะ 100 เมตร มีจํานวน 25 ตัวอยาง บริษัทที่ปรึกษาสํารวจได 23
ตัวอยาง ไดแก บานเลขที่ 68, บานเลขที่ 64, บานเลขที่ 62/1, บานเลขที่ 62/2, บานเลขที่ 1, บานเลขที่ 3,
บานเลขที่ 39, บานเลขที่ 37/1, บานเลขที่ 37/2, บานเลขที่ 31, บานเลขที่ 29, บานเลขที่ 25, บานเลขที่
23, บานเลขที่ 23/1, บานเลขที่ 21/18, บานเลขที่ 21/7, บานเลขที่ 21/8, บานเลขที่ 21/9, บานเลขที่
21/10, บานเลขที่ 21/11, บานเลขที่ 21/5, บานเลขที่ 21/4 และบานเลขที่ 21/2-3
1. ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ (สอบถามผูที่มีอายุตงั้ แต 20 ป ขึ้นไป)
จากการสัมภาษณประชาชนที่อยูใกลโครงการในระยะ 100 เมตร มี 23 ตัวอยาง พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 78.26 เปนเพศชาย รอยละ 21.74 สวนใหญมีอายุในชวง 3140 ป รอยละ 43.48 รองลงมามีอายุในชวง 20-30 ป และ 41-50 ป รอยละ 21.74 เทากัน สถานภาพใน
ครัวเรือนสวนใหญเปนพนักงาน รอยละ 60.87 รองลงมาเปนผูเชา รอยละ 39.13 สถานภาพการสมรส สวน
ใหญโสด รอยละ 56.52 รองลงมาสมรส รอยละ 39.13 สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ
65.22 รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 21.74 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนับถือศาสนา
พุทธ รอยละ 95.65 นับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 4.35
ตารางที่ 3-44 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมประชากรในระยะ 100 เมตร
ระยะ 100 เมตร
จํานวน
รอยละ
1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ (สอบถามผูท ี่มอี ายุต้งั แต 20 ป ขึ้นไป)
1.1 เพศ
ชาย
5
21.74
หญิง
18
78.26
รวม
23
100.00
1.2 อายุ
20 - 30 ป
5
21.74
31 - 40 ป
10
43.48
41 - 50 ป
5
21.74
51 - 60 ป
2
8.70
ตั้งแต 61 ป ขึ้นไป
1
4.35
รวม
23
100.00
1.3 สถานภาพในครัวเรือน
หัวหนาครัวเรือน
0
0.00
คูสมรสของหัวหนาครัวเรือน
0
0.00
บุตรของหัวหนาครัวเรือน
0
0.00
บุพการีของหัวหนาครัวเรือน
0
0.00
ผูเชา
9
39.13
อื่นๆ (โปรดระบุ)..พนักงาน
14
60.87
รวม
23
100.00
รายละเอียด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-44 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมประชากรในระยะ 100 เมตร (ตอ)
ระยะ 100 เมตร
จํานวน
รอยละ

รายละเอียด
1.4 สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
หมาย
แยกกันอยู
อื่นๆ(ระบุ)..............................................................
รวม
1.5 ทานสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับใด
ไมไดศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวะ/อนุปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโทหรือสูงกวา
รวม
1.6 ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
คริสต
รวม

13
9
0
0
1
23

56.52
39.13
0.00
0.00
4.35
100.00

0
0
5
3
15
0
23

0.00
0.00
21.74
13.04
65.22
0.00
100.00

22
1
0
23

95.65
4.35
0.00
100.00

2. โครงสรางของครัวเรือน
จากการสัมภาษณประชาชนที่อยูใกลโครงการในระยะ 100 เมตร มีลักษณะบานพักอาศัยสวนใหญ
เปนบานแถวหรืออาคารพาณิชย รอยละ 69.57 รองลงมาเปนรานอาหารและบานแฝด รอยละ 26.09
กรรมสิทธิ์ที่พักอาศัยสวนใหญเชาผูอื่น รอยละ 95.65 รองลงมาเปนบานของตัวเอง รอยละ 4.35 สวนใหญ
อาศัยอยูในชุมชน 1-5 ป รอยละ 47.83 รองลงมาอาศัยอยูในชุมชน 6-10 ป รอยละ 21.74
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-45 โครงสรางของครัวเรือนของกลุมประชาชนระยะ 100 เมตร
ระยะ 100 เมตร
จํานวน
รอยละ

รายละเอียด
2 โครงสรางของครัวเรือน
2.1 ลักษณะบานพักอาศัย
บานเดี่ยว
ทาวนเฮาส
บานแถวหรืออาคารพาณิชย
อื่นๆ (ระบุ)....รานอาหาร../บานแฝด............
รวม
2.2 กรรมสิทธิ์ที่พกั อาศัย
เปนของตนเอง
เชาผูอื่น
อื่นๆ (ระบุ).................
รวม
2.3 ทานอยูอาศัยในชุมชนนี้เปนระยะเวลานานเทาใด
1 ป
1 - 5 ป
6 - 10 ป
11 - 20 ป
21 - 30 ป
ตั้งแต 31 ป ขึ้นไป
รวม

1
0
16
6
23

4.35
0.00
69.57
26.09
100.00

1
22
0
23

4.35
95.65
0.00
100.00

4
11
5
2
1
0
23

17.39
47.83
21.74
8.70
4.35
0.00
100.00

3. โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือน
จากการสัมภาษณประชาชนที่อยูใกลโครงการในระยะ 100 เมตร อาชีพหลักสวนใหญประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจาง รอยละ 60.87 รองลงมาประกอบอาชีพเจาของกิจการสวนตัว รอยละ 39.13
รายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญมีรายได 25,001 บาทขึ้นไป/เดือน รอยละ 43.48 รองลงมามีรายได 15,00120,000 บาท/เดือน รอยละ 26.09 และรายจายเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญมีรายจาย 15,001-20,000 บาท/
เดือน รอยละ 34.78 รองลงมามีรายจาย 10,001-15,000 บาท/เดือน รอยละ 30.43
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-46 โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือนของกลุมประชาชนระยะ 100 เมตร
ระยะ 100 เมตร
จํานวน
รอยละ

รายละเอียด
3 โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือน
3.1 อาชีพหลักของทาน
ไมไดประกอบอาชีพ
วางงาน/กําลังหางานอยู
กําลังศึกษาอยู
รับจางทั่วไปรายวัน
เจาของกิจการสวนตัว
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
วิชาชีพอิสระ
พนักงานบริษัท/ลูกจาง
พอบาน/แมบาน
เกษียณ
อื่นๆ
รวม
3.2 ทานมีรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือนอยูในชวงใด
5,000 บาทหรือต่ํากวา
5,000 - 10,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,001 - 25,000 บาท
ตั้งแต 25,001 บาทขึ้นไป
รวม
3.3 ทานมีรายจายเฉลี่ยรวมตอเดือนอยูในชวงใด
5,000 บาทหรือต่ํากวา
5,000 - 10,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,001 - 25,000 บาท
ตั้งแต 25,001 บาทขึ้นไป
รวม
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0
0
0
0
9
0
0
14
0
0
0
23

0.00
0.00
0.00
0.00
39.13
0.00
0.00
60.87
0.00
0.00
0.00
100.00

0
0
3
6
4
10
23

0.00
0.00
13.04
26.09
17.39
43.48
100.00

0
6
7
8
0
2
23

0.00
26.09
30.43
34.78
0.00
8.70
100.00

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

4. ขอมูลดานสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม
จากการสัมภาษณประชาชนที่อยูใกลโครงการในระยะ 100 เมตร พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญซื้อน้ําขวด/น้ําบรรจุถัง เปนแหลงน้ําดื่ม รอยละ 91.30 ใชน้ําประปากรอง เปนแหลงน้ําดื่ม รอยละ 8.70
การใชน้ําผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดใชน้ําประปา เปนแหลงน้ําใชหลัก ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดใช
ไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค การกําจัดขยะมูลฝอยทั้งหมดใหเทศบาลตําบลเชิงทะเลเขามาทําการเก็บ
ขนขยะมูลฝอยและรับไปกําจัด สวนการจัดการกับสิ่งปฏิกูลผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหเทศบาลตําบล
เชิงทะเลเขามาทําการสูบไปกําจัด รอยละ 91.30 จางเอกชนมาสูบไปกําจัด รอยละ 8.70 การระบายน้ําฝน
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะปลอยลงสูคู/ราง/ทอระบายน้ําสาธารณะ โดยน้ําเสียจากหองสวมสวนใหญ
บําบัดดวยถังบําบัดสําเร็จรูป สําหรับน้ําเสียจากการอาบน้ํา ซักลาง และหองครัว สวนใหญปลอยลงคู/ราง/
ทอระบายน้ําสาธารณะ รอยละ 82.61 รองลงมาบําบัดดวยถังบําบัดสําเร็จรูป รอยละ 13.04
ตารางที่ 3-47 ขอมูลดานสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอมของกลุมประชาชนระยะ
100 เมตร
ระยะ 100 เมตร
จํานวน
รอยละ

รายละเอียด
4 ขอมูลดานสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม
4.1 แหลงน้ําดื่มหลัก
น้ําฝน
น้ําซื้อ
น้ําประปา
น้ําบอ
น้ําบาดาล
อื่นๆ
รวม
4.2 แหลงน้ําใช
น้ําฝน
น้ําซื้อ
น้ําประปา
น้ําบอ
น้ําบาดาล
อื่นๆ
รวม
4.3 กระแสไฟฟาที่ใช
การไฟฟาสวนภูมิภาค
อื่นๆ
รวม
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0
21
2
0
0
0
23

0.00
91.30
8.70
0.00
0.00
0.00
100.00

0
0
23
0
0
0
23

0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

23
0
23

100.00
0.00
100.00

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-47 ขอมูลดานสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอมของกลุมประชาชนระยะ
100 เมตร (ตอ)
ระยะ 100 เมตร
จํานวน
รอยละ

รายละเอียด
4.4 วิธีการกําจัดขยะ
เผา
ฝง
เก็บขนโดยเทศบาลตําบลเชิงทะเล
รวม
4.5 วิธีการกําจัดสิ่งปฏิกูล
จางเอกชนสูบไปกําจัด
เทศบาลตําบลเชิงทะเล
รวม
4.6 วิธีการระบายน้าํ ฝน
ปลอยซึมลงดิน
ปลอยลงแหลงน้ําธรรมชาติบนบก
ปลอยลงสูทะเล
ปลอยลงสูคู /ราง /ทอระบายน้ําสาธารณะ
อื่นๆ
รวม
4.7 การบําบัดน้ําเสียจากหองสวม
ใชเกรอะบําบัดกอน แลวปลอยใหซึมลงดินโดยใชบอ ซึม
ใชบอเกรอะกักเก็บเมื่อเต็มเทศบาลตําบลเชิงทะเลมาสูบ
บําบัดดวยถังบําบัดสําเร็จรูป
รวม
4.8 การบําบัดน้ําเสียจากการอาบน้ํา และซักผา
ปลอยลงแหลงน้ําธรรมชาติบนบก
ปลอยลงสูทะเล
ปลอยลงคู /ราง /ทอระบายน้ําสาธารณะ
บําบัดดวยถังบําบัดสําเร็จรูป
อื่นๆ
รวม
4.9 การบําบัดน้ําเสียจากหองครัว
ปลอยลงแหลงน้ําธรรมชาติบนบก
ปลอยลงสูทะเล
ปลอยลงคู /ราง /ทอระบายน้ําสาธารณะ
บําบัดดวยถังบําบัดสําเร็จรูป
อื่นๆ
รวม
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0
0
23
23

0.00
0.00
100.00
100.00

2
21
23

8.70
91.30
100.00

1
0
0
20
2
23

4.35
0.00
0.00
86.96
8.70
100.00

1
0
22
23

4.35
0.00
95.65
100.00

1
0
19
3
0
23

4.35
0.00
82.61
13.04
0.00
100.00

1
0
19
3
0
23

4.35
0.00
82.61
13.04
0.00
100.00

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

5. ขอมูลดานสุขภาพของประชากร
ในรอบปที่ผานมาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยเจ็บปวย รอยละ 56.52 เคยเจ็บปวย รอยละ
43.48 ผูที่เคยเจ็บปวยทั้งหมดปวยเปนโรคผิวหนังและภูมิแพ สําหรับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวยสวน
ใหญ จ ะไปรั บ การรั ก ษาที่ โ รงพยาบาล ร อ ยละ 95.65 ไปรั บ การรั ก ษาที่ ค ลิ นิ ก ร อ ยละ 4.35 ผู ต อบ
แบบสอบถามทั้งหมดคิดวาการใหบริการดานสาธารณะสุขเพียงพอ
ตารางที่ 3-48 ขอมูลดานสุขภาพของประชากร ของกลุมประชาชนระยะ 100 เมตร
ระยะ 100 เมตร
จํานวน
รอยละ

รายละเอียด
5 ขอมูลดานสุขภาพของประชากร
5.1 ในรอบปทผี่ านมา/ปจจุบันทานและสมาชิกในครอบครัวเคยเจ็บปวย หรือไม
ไมเคย
เคย
รวม
5.2 สวนใหญเจ็บปวยดวยโรคอะไรมากที่สุด
โรคหวัด/โรคทางเดินหายใจ
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
โรคเกี่ยวกับระบบกลามเนื้อ
โรคผิวหนังและภูมิแพ
โรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมตางๆ
โรคเกี่ยวกับหู/ตา/ฟน/กระดูก
โรคที่เกิดจากอุบตั ิเหตุ
อื่นๆ
รวม
5.3 เมื่อเจ็บปวยทานไปรับบริการการรักษาพยาบาลจากแหลงใดมากทีส่ ุด
ซื้อยารับประทานเอง
ไปสถานีอนามัย
ไปคลินิก
ไปโรงพยาบาล
อื่นๆ
รวม
ทานคิดวาการใหบริการดานสาธารณะสุขจากสถานพยาบาลตางๆเพียงพอ
5.4
หรือไม
เพียงพอ
ไมเพียงพอ
ไมทราบ
รวม
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13
10
23

56.52
43.48
100.00

0
0
0
10
0
0
0
0
10

0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

0
0
1
22
0
23

0.00
0.00
4.35
95.65
0.00
100.00

23
0
0
23

100.00
0.00
0.00
100.00

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

6. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไดรบั ในปจจุบัน
ปญหาฝุนละออง จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมได
รับผลกระทบดานฝุนละออง รอยละ 82.61 ไดรับผลกระทบดานฝุนละออง รอยละ 17.39 โดยสาเหตุที่
สําคัญเกิดจากฝุนที่มาจากการจราจร ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานฝุนละอองอยูในระดับ
มาก
ปญหาเสียงดังรบกวน จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ไมไดรับผลกระทบดานเสียง รอยละ 91.30 ไดรับผลกระทบ รอยละ 8.70 โดยสาเหตุที่สําคัญเกิดจาก
การจราจร ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานเสียงอยูในระดับมาก
ปญหาการขาดแคลนน้ํา จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา สวนใหญไมไดรับผลกระทบ
ดานขาดแคลนน้ํา รอยละ 69.57 ไดรับผลกระทบดานขาดแคลนน้ํา รอยละ 30.43 และพบวาสาเหตุสําคัญ
เกิดจากฤดูแลง ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานขาดแคลนน้ําอยูในระดับมาก
ปญหาการจัดเก็บขยะ จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา สวนใหญไมไดรับผลกระทบ
ดานการจัดเก็บขยะ รอยละ 95.65 ไดรับผลกระทบดานการจัดเก็บขยะ รอยละ 4.35 และพบวาสาเหตุ
สําคัญเกิดจากการหมาคาบขยะ ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานการจัดเก็บขยะอยูในระดับ
มาก
ปญหาไฟฟาดับบอย จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา สวนใหญไมไดรับผลกระทบ
ดานไฟฟาดับบอย รอยละ 86.96 ไดรับผลกระทบดานไฟฟาดับบอย รอยละ 13.04 และพบวาสาเหตุสําคัญ
เกิดจากไฟฟาไมเพียงพอ ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานไฟฟาดับบอยอยูในระดับมาก
ปญหาการจราจรติดขัด จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา สวนใหญไมไดรับผลกระทบ
จากการจราจร รอยละ 82.61 ไดรับผลกระทบดานการจราจร รอยละ 17.39 พบวาสาเหตุเกิดจากบานอยู
ติดถนน ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานการจราจรอยูในระดับมาก สวนปญหาน้ําเสีย ปญหา
การระบายน้ําไมทัน/น้ําทวมขัง และปญหาดานเขมา/ควัน ทั้งหมดไมไดรับผลกระทบ
ตารางที่ 3-49 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน
ระยะ 100 เมตร
จํานวน
รอยละ

รายละเอียด
6
6.1

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน
ปญหาฝุนละออง
มี
ไมมี
รวม
แหลงที่มา
การจราจร
การกอสรางตางๆ
โรงแรม
โรงงาน
รวม
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4
19
23

17.39
82.61
100.00

4
0
0
0
4

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-49 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน (ตอ)
ระยะ 100 เมตร
จํานวน
รอยละ

รายละเอียด
6.2

6.3

6.4

6.5

ปญหาเสียงดัง
มี
ไมมี
รวม
แหลงที่มา
การจราจร
การกอสรางตางๆ
รวม
ปญหาการขาดแคลนน้ํา
มี
ไมมี
รวม
แหลงที่มา
ฤดูแลง
รวม
ปญหาการจัดเก็บขยะ
มี
ไมมี
รวม
แหลงที่มา
หมาคาบขยะ
ถังขยะนอย
รวม
ปญหาไฟฟาดับบอย
มี
ไมมี
รวม
แหลงที่มา
ไฟฟาไมเพียงพอ
รวม
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2
21
23

8.70
91.30
100.00

2
0
2

100.00
0.00
100.00

7
16
23

30.43
69.57
100.00

7
7

100.00
100.00

1
22
23

4.35
95.65
100.00

1
0
1

100.00
0.00
100.00

3
20
23

13.04
86.96
100.00

3
3

100.00
100.00

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-49 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน (ตอ)
ระยะ 100 เมตร
จํานวน
รอยละ

รายละเอียด
6.6

ปญหาการจราจรติดขัด
มี
ไมมี
รวม
แหลงที่มา
ถนนเสนหลัก
รวม

4
19
23

17.39
82.61
100.00

4
4

100.00
100.00

7. ทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครงการ
ประชาชนทั้งหมดที่อยูใกลโครงการในระยะ 100 เมตร ทราบวาจะมีการกอสรางโครงการ โรงแรม
บลูมังกี้ บางเทา สวนใหญทราบจากแผนพับ รอยละ 91.30 อาศัยอยูใกลเคียงพื้นที่โครงการ รอยละ 8.70
ผูต อบแบบสอบถามส วนใหญเ ห็น วา การก อ สรา งโครงการจะสง ผลดีกั บชุ ม ชนโดยเห็ นว า สรา งงานให
ประชาชนในทองถิ่น รอยละ 52.27 และเศรษฐกิจดีขึ้น รอยละ 47.73 สําหรับผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการ
กอสรางโครงการสวนใหญคิดวาเกิดฝุนละออง รอยละ 29.31 รองลงมาเสียงดังรบกวน รอยละ 27.59
สําหรับทัศนคติในภาพรวมของที่มีตอโครงการเห็นสวนใหญคิดวาผลกระทบดานบวกมากกวาดานลบ รอย
ละ 73.91 รองลงมาไมทราบ/ไมแสดงความคิดเห็น รอยละ 17.39 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็น
ดวยกับโครงการ รอยละ 73.91 รองลงมาไมแสดงความคิดเห็นตอโครงการ รอยละ 21.74
ตารางที่ 3-50 ความคิดเห็นของประชากรที่มีตอโครงการ
รายละเอียด

ระยะ 100 เมตร
จํานวน
รอยละ

ทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่
มีตอโครงการ
7.1 ทราบหรือไมวาจะมีการกอสราง
ทราบ
ไมทราบ
รวม
7.2 ถาทราบ ทราบจากที่ไหน
แผนพับ
เพื่อนบาน
สื่อสารมวลชน
อาศัยอยูใกลเคียงพื้นที่โครงการ
รวม
7
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23
0
23

100.00
0.00
100.00

21
0
0
2
23

91.30
0.00
0.00
8.70
100.00

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-50 ความคิดเห็นของประชากรที่มีตอโครงการ (ตอ)
รายละเอียด

ระยะ 100 เมตร
จํานวน
รอยละ

7.3 ผลดีของการมีโครงการ
เศรษฐกิจดีขึ้น
สรางงานใหกับประชาชนในทองถิน่
การสาธารณูปโภค/อุปโภคดีขึ้น
อื่นๆ
7.4 ผลเสียของการมีโครงการ
ฝุนละออง
เสียงดังรบกวน
การอพยพยายถิน่
ปญหาน้ําเนาเสียเพิ่มขึ้น
การจราจรติดขัด
รบกวนการสื่อสารโทรคมนาคม
น้ําใชไมเพียงพอ
สั่นสะเทือน
น้ําทวม
อื่นๆ ไมมี
7.5 ทัศนคติทมี่ ีตอโครงการ
ผลกระทบดานบวกมากกวาดานลบ
ผลกระทบดานลบมากกวาดานบวก
พอๆกัน
ไมแนใจ
ไมทราบ/ไมแสดงความคิดเห็น
รวม
7.6 ความคิดเห็นตอการกอตั้งโครงการ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมแสดงความคิดเห็น
รวม
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21
23
0
0

47.73
52.27
0.00
0.00

17
16
0
1
9
0
0
11
0
4

29.31
27.59
0.00
1.72
15.52
0.00
0.00
18.97
0.00
6.90

17
2
0
0
4
23

73.91
8.70
0.00
0.00
17.39
100.00

17
1
5
23

73.91
4.35
21.74
100.00

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

8. ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังรื้อถอนโครงการ
ผลการสํารวจความคิดเห็นตอ ขอ หวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังรื้อถอนโครงการ พบวา
ประชาชนสวนใหญมีขอหวงกังวล รอยละ 56.52 ไมมีขอหวงกังวล รอยละ 43.48 โดยมีขอกังวล ฝุนละออง,
เสียงดังรบกวน,แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม และการจราจรติดขัดมีขอหวงกังวลอยูในระดับมาก
ตารางที่ 3-51 ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังรื้อถอนโครงการ
รายละเอียด
8

8.1
8.2
8.3
8.4

ระยะ 100 เมตร
จํานวน
รอยละ

ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังรือ้
ถอนโครงการ
ไมมีขอกังวล
มีขอกังวล
รวม
ฝุนละออง
เสียงดังรบกวน
แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม
การจราจรติดขัด

10
13
23
10
10
4
4

43.48
56.52
100.00
35.72
35.72
14.28
14.28

9. ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังกอสรางโครงการ
ผลการสํารวจความคิดเห็นตอขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังกอสรางโครงการ พบวา
ประชาชนสวนใหญมีขอหวงกังวล รอยละ 73.91 ไมมีขอหวงกังวล รอยละ 26.09 โดยมีขอกังวล ฝุนละออง,
เสียงดังรบกวน,แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม, รถบรรทุกวิ่งเร็ว และการจราจรติดขัดมีขอหวงกังวล
อยูในระดับมาก
ตารางที่ 3-52 ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังกอสรางโครงการ
รายละเอียด
9

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

ระยะ 100 เมตร
จํานวน
รอยละ

ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลัง
กอสรางโครงการ
ไมมีขอกังวล
มีขอกังวล
รวม
ฝุนละออง
เสียงดังรบกวน
แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม
การจราจรติดขัด
รถบรรทุกวิ่งเร็ว
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6
17
23
16
15
13
10
3
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26.09
73.91
100.00
28.07
26.31
22.80
17.54
5.26

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

10. ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่โครงการเปดการดําเนินการ
ผลการสํารวจความคิดเห็นตอขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่โครงการเปดการดําเนินการ พบวา
ประชาชนสวนใหญไมมีขอหวงกังวล รอยละ 52.17 มีขอหวงกังวล รอยละ 47.83 โดยมีขอหวงกังวลดาน
การจราจรติดขัด, การจัดการน้ําเสีย, การจัดการขยะ และน้ําไมพอใชมีขอหวงกังวลอยูในระดับมาก
ตารางที่ 3-53 ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่โครงการเปดการดําเนินการ
รายละเอียด
10

10.1
10.2
10.3
10.4

ระยะ 100 เมตร
จํานวน
รอยละ

ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่โครงการ
เปดดําเนินการ
ไมมีขอกังวล
มีขอกังวล
รวม
การจราจรติดขัด
การจัดการน้ําเสีย
การจัดการขยะ
น้ําใชไมเพียงพอ

12
11
23
7
1
1
6

52.17
47.83
100.00
46.66
6.66
6.66
40.00

(3) กลุมสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร มีจํานวน 2 ตัวอยาง ไดแก รานชบา restaurant
และรานบานคุณปู museum & restaurant บริษัทที่ปรึกษาทําการสํารวจไดจริง ผลการสํารวจความคิดเห็น
แสดงดังตารางที่ 3-54
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ตารางที่ 3-54 ตารางสรุปขอมูลแบบสอบถามเชิงลึกของกลุมสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร จํานวน 2 ตัวอยาง
กลุมที่ไดรับผลกระทบ
1) ราน ชบา restaurant

รายละเอียดผูใ หความเห็น
ผูใหความเห็น : คุณอํานวย บุญฤทธิ์
ตําแหนง : ผูจัดการราน
เพศ : ชาย
อายุ : 44 ป
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษา

3-130
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

2) รานบานคุณปู museum ผูใหความเห็น : คุณรัชภูมิ สินลา
ตําแหนง : เจาของกิจการ
& restaurant
เพศ : ชาย
อายุ : 57 ป
ระดับการศึกษา : อาชีวะ/อนุปริญญา

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ที่ไดรบั ในปจจุบนั

ขอหวงกังวล

ระยะรือ้ ถอน :
- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง
- การจราจรติดขัด
ระยะกอสราง :
- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง
- การจราจรติดขัด
- รถบรรทุกวิ่งดวยความเร็ว
- เศษวัสดุตกหลนตามทองถนน
ระยะดําเนินการ :
- ไมมีขอหวงกังวล
ปจจุบันไดรับผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะรือ้ ถอน :
ดังนี้
- ไมมีขอหวงกังวล
- ฝุนละอองจากการจราจร
ระยะกอสราง :
- เสียงดังจากการจราจร
- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง
- การจราจรติดขัด
ระยะดําเนินการ :
- การจราจรติดขัด
ปจจุบันไดรับผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดังนี้
- เสียงดังจากการจราจร
- การขาดแคลน้ําใชจากฤดูแลง
- การไฟฟาดับบอย
- การจราจรติดขัด

ขอเสนอแนะเพิม่ เติม
- ไมมีขอเสนอแนะ

- ไมมีขอเสนอแนะ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

3.2) ผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมที่ไดรับผลกระทบรองจากระยะรื้อถอน ระยะกอสรางและ
ดําเนินการโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
(1) กลุมประชากรในระยะมากกวา 100-500 เมตร
1. ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ (สอบถามผูที่มีอายุตงั้ แต 20 ป ขึ้นไป)
จากการสัมภาษณประชาชนที่อยูใกลโครงการในระยะมากกวา 100-500 เมตร มี 175 ตัวอยาง
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 71.43 เปนเพศชาย รอยละ 28.57 สวนใหญมีอายุ
ในชวง 20-30 ป รอยละ 37.71 รองลงมามีอายุในชวง 41-50 ป รอยละ 23.43 สถานภาพในครัวเรือนสวน
ใหญเปนพนักงาน รอยละ 55.43 รองลงมาเปนผูเชา รอยละ 24.00 สถานภาพการสมรส สวนใหญโสด รอย
ละ 57.71 รองลงมาสมรส รอยละ 41.14 สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 48.57 รองลงมา
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 36.57 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ
90.29 รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 9.71 แสดงดังตารางที่ 3-55
ตารางที่ 3-55 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมประชากรในระยะมากกวา 100-500 เมตร
รายละเอียด
1
1.1

1.2

1.3

กลุมประชากรในระยะมากกวา 100-500 เมตร
จํานวน
รอยละ

ขอมูลสวนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
21 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
51 - 60 ป
ตั้งแต 61 ป ขึ้นไป
รวม
สถานภาพในครัวเรือน
หัวหนาครัวเรือน
คูสมรสของหัวหนาครัวเรือน
บุตรของหัวหนาครัวเรือน
บุพการีของหัวหนาครัวเรือน
ผูเชา
อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................
รวม
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50
125
175

28.57
71.43
100.00

66
26
41
24
18
175

37.71
14.86
23.43
13.71
10.29
100.00

20
4
8
4
42
97
175

11.43
2.29
4.57
2.29
24.00
55.43
100.00

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-55 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมประชากรในระยะมากกวา 100-500 เมตร (ตอ)
รายละเอียด
1.4

1.5

1.6

กลุมประชากรในระยะมากกวา 100-500 เมตร
จํานวน
รอยละ

สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
หมาย
แยกกันอยู
อื่นๆ(ระบุ)...............................................
รวม
ทานสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับใด
ไมไดศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวะ/อนุปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโทหรือสูงกวา
รวม
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
คริสต
รวม

101
72
0
2
0
175

57.71
41.14
0.00
1.14
0.00
100.00

0
12
64
10
85
4
175

0.00
6.86
36.57
5.71
48.57
2.29
100.00

158
17
0
175

90.29
9.71
0.00
100.00

2. โครงสรางของครัวเรือน
จากการสัมภาษณประชาชนที่อยูใกลโครงการในระยะมากกวา 100-500 เมตร มีลักษณะบานพัก
อาศัยสวนใหญเปนบานแถวหรืออาคารพาณิชย รอยละ 54.29 รองลงมาเปนบานเดี่ยว รอยละ 32.00
กรรมสิทธิ์ที่พักอาศัยสวนใหญเชาผูอื่น รอยละ 68.57 รองลงมาเปนบานของตัวเอง รอยละ 29.14 สวนใหญ
อาศัยอยูในชุมชน 1-5 ป รอยละ 48.88 รองลงมาอาศัยอยูในชุมชน 1 ป รอยละ 15.17 แสดงดังตารางที่
3-56

p:\2564\eia\blumonkey bangtao\เลมสมบูรณ\ch 3.doc

3-132

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-56 โครงสรางของครัวเรือน
กลุมประชากรในระยะมากกวา 100-500 เมตร
จํานวน
รอยละ

รายละเอียด
2
2.1

2.2

2.3

โครงสรางของครัวเรือน
ลักษณะบานพักอาศัย
บานเดี่ยว
ทาวนเฮาส
บานแถวหรืออาคารพาณิชย
อื่นๆ (ระบุ).................
รวม
กรรมสิทธิ์ที่พักอาศัย
เปนของตนเอง
เชาผูอื่น
อื่นๆ (ระบุ).................
รวม
ทานอยูอาศัยในชุมชนนี้เปนระยะเวลานานเทาใด
1 ป
1 - 5 ป
6 - 10 ป
11 - 20 ป
21 - 30 ป
ตั้งแต 31 ป ขึ้นไป
รวม

56
0
95
24
175

32.00
0.00
54.29
13.71
100.00

51
120
4
175

29.14
68.57
2.29
100.00

27
86
16
17
13
16
175

15.17
48.88
8.99
10.11
7.87
8.99
100.00

3. โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือน
จากการสัมภาษณประชาชนที่อยูใกลโครงการในระยะมากกวา 100-500 เมตร สวนใหญประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจาง รอยละ 58.29 รองลงมาประกอบอาชีพเจาของกิจการสวนตัว รอยละ 21.71
รายไดเฉลี่ยรวมตอเดือนสวนใหญมีรายได 10,001-15,000 บาท/เดือน รอยละ 43.43 รองลงมามีรายได
15,001-20,000 บาท/เดือน รอยละ 17.71 และรายจายเฉลี่ยรวมตอเดือนสวนใหญมีรายจาย 5,000-10,000
บาท/เดือน รอยละ 69.14 รองลงมามีรายจาย 5,000 บาท/เดือน รอยละ 11.43 แสดงดังตารางที่ 3-57
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-57 โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือน
กลุมประชากรในระยะมากกวา 100-500 เมตร
จํานวน
รอยละ

รายละเอียด
3
3.1

3.2

3.3

โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือน
อาชีพหลักของทาน
ไมไดประกอบอาชีพ
วางงาน/กําลังหางานอยู
กําลังศึกษาอยู
รับจางทั่วไปรายวัน
เจาของกิจการสวนตัว
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
วิชาชีพอิสระ
พนักงานบริษัท/ลูกจาง
พอบาน/แมบาน
เกษียณ
อื่นๆ
รวม
ทานมีรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือนอยูในชวงใด
5,000 บาทหรือต่ํากวา
5,000 - 10,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,001 - 25,000 บาท
ตั้งแต 25,001 บาทขึ้นไป
รวม
ทานมีรายจายเฉลี่ยรวมตอเดือนอยูในชวงใด
5,000 บาทหรือต่ํากวา
5,000 - 10,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,001 - 25,000 บาท
ตั้งแต 25,001 บาทขึ้นไป
รวม
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4
4
6
1
38
5
2
102
6
2
5
175

2.29
2.29
3.43
0.57
21.71
2.86
1.14
58.29
3.43
1.14
2.86
100.00

0
24
76
31
22
22
175

0.00
13.71
43.43
17.71
12.57
12.57
100.00

20
121
12
16
0
6
175

11.43
69.14
6.86
9.14
0.00
3.43
100.00

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

4. ขอมูลดานสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม
จากการสัมภาษณประชาชนที่อ ยูใกลโครงการในระยะมากกวา 100-500 เมตร พบวาผูต อบ
แบบสอบถามทั้งหมดซื้อน้ําขวด/น้ําบรรจุถัง เปนแหลงน้ําดื่ม การใชน้ําผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใช
น้ําประปา เปนแหลงน้ําใชหลัก รอยละ 86.29 รองลงมาใชน้ําบอ เปนแหลงน้ําใชหลัก รอยละ 11.43 ผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดใชไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค การกําจัดขยะมูลฝอยทั้งหมดใหเทศบาลตําบลเชิง
ทะเลเขามาทําการเก็บขนขยะมูลฝอยและรับไปกําจัด สวนการจัดการกับสิ่งปฏิกูลผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญใหเทศบาลตําบลเชิงทะเลเขามาทําการสูบไปกําจัดรอยละ 97.71 จางเอกชนมาสูบไปกําจัด รอยละ
2.29 การระบายน้ําฝนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจะปลอยลงสูคู/ราง/ทอระบายน้ําสาธารณะ โดยน้ําเสีย
จากหองสวมสวนใหญบําบัดดวยถังบําบัดสําเร็จรูป รอยละ 97.24 สําหรับน้ําเสียจากการอาบน้ํา ซักลาง
และหองครัว สวนใหญปลอยลงคู/ราง/ทอระบายน้ําสาธารณะ รอยละ 52.57 รองลงมาบําบัดดวยถังบําบัด
สําเร็จรูป รอยละ 47.43 แสดงดังตารางที่ 3-58
ตารางที่ 3-58 ขอมูลดานสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม
กลุมประชากรในระยะมากกวา 100-500 เมตร
จํานวน
รอยละ
ขอมูลดานสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม
แหลงน้ําดื่มหลัก
น้ําฝน
0
0.00
น้ําซื้อ
175
100.00
น้ําประปา
0
0.00
น้ําบอ
0
0.00
น้ําบาดาล
0
0.00
อื่นๆ
0
0.00
รวม
175
100.00
แหลงน้ําใช
น้ําฝน
0
0.00
น้ําซื้อ
0
0.00
น้ําประปา
151
86.29
น้ําบอ
20
11.43
น้ําบาดาล
4
2.29
อื่นๆ น้ําขุม
0
0.00
รวม
175
100.00
กระแสไฟฟาที่ใช
การไฟฟาสวนภูมิภาค
175
100.00
อื่นๆ
0
0.00
รวม
175
100.00
รายละเอียด

4
4.1

4.2

4.3
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-58 ขอมูลดานสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม (ตอ)
กลุมประชากรในระยะมากกวา 100-500 เมตร
จํานวน
รอยละ

รายละเอียด
4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

วิธีการกําจัดขยะ
เผา
ฝง
เก็บขนโดยเทศบาลตําบลเชิงทะเล
รวม
วิธีการกําจัดสิ่งปฏิกูล
จางเอกชนสูบไปกําจัด
เทศบาลตําบลเชิงทะเล
รวม
วิธีการระบายน้ําฝน
ปลอยซึมลงดิน
ปลอยลงแหลงน้ําธรรมชาติบนบก
ปลอยลงสูทะเล
ปลอยลงสูคู /ราง /ทอระบายน้ําสาธารณะ
อื่นๆ
รวม
การบําบัดน้ําเสียจากหองสวม
ใชเกรอะบําบัดกอน แลวปลอยใหซึมลงดินโดย
ใชบอซึม
ใชบอเกรอะกักเก็บเมื่อเต็มเทศบาลตําบลเชิง
ทะเลมาสูบ
บําบัดดวยถังบําบัดสําเร็จรูป
อื่นๆ
รวม
การบําบัดน้ําเสียจากการอาบน้ํา และซักผา
ปลอยลงแหลงน้ําธรรมชาติบนบก
ปลอยลงสูทะเล
ปลอยลงคู /ราง /ทอระบายน้ําสาธารณะ
บําบัดดวยถังบําบัดสําเร็จรูป
อื่นๆ
รวม
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0
0
175
175

0.00
0.00
100.00
100.00

4
171
175

2.29
97.71
100.00

0
0
0
175
0
175

0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00

0

0.00

4

2.76

171
0
175

97.24
0.00
100.00

0
0
92
83
0
175

0.00
0.00
52.57
47.43
0.00
100.00

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-58 ขอมูลดานสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม (ตอ)
กลุมประชากรในระยะมากกวา 100-500 เมตร
จํานวน
รอยละ

รายละเอียด
4.9

การบําบัดน้ําเสียจากหองครัว
ปลอยลงแหลงน้ําธรรมชาติบนบก
ปลอยลงสูทะเล
ปลอยลงคู /ราง /ทอระบายน้ําสาธารณะ
บําบัดดวยถังบําบัดสําเร็จรูป
อื่นๆ
รวม

0
0
92
83
0
175

0.00
0.00
52.57
47.43
0.00
100.00

5. ขอมูลดานสุขภาพของประชากร
ในรอบปที่ผานมาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยเจ็บปวย รอยละ 85.14 เคยเจ็บปวย รอยละ
14.86 สวนใหญปวยเปนโรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมตางๆ รอยละ 50.00 รองลงมาปวยเปนโรคผิวหนังและ
ภูมิแพ รอยละ 43.75 สําหรับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวยทั้งหมดจะไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญคิดวาการใหบริการดานสาธารณะสุขเพียงพอ แสดงดังตารางที่ 3-59
ตารางที่ 3-59 ขอมูลดานสุขภาพของประชากร
รายละเอียด
5
5.1

5.2

กลุมประชากรในระยะมากกวา 100-500 เมตร
จํานวน
รอยละ

ขอมูลดานสุขภาพของประชากร
ในรอบปทผี่ านมา/ปจจุบันทานและสมาชิกในครอบครัวเคยเจ็บปวย หรือไม
ไมเคย
149
เคย
26
รวม
175
สวนใหญเจ็บปวยดวยโรคอะไรมากที่สุด
โรคหวัด/โรคทางเดินหายใจ
2
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
0
โรคเกี่ยวกับระบบกลามเนื้อ
0
โรคผิวหนังและภูมิแพ
14
โรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมตางๆ
16
โรคเกี่ยวกับหู/ตา/ฟน/กระดูก
0
โรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ
0
อื่นๆ
0
รวม
32
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85.14
14.86
100.00
6.25
0.00
0.00
43.75
50.00
0.00
0.00
0.00
100.00

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-59 ขอมูลดานสุขภาพของประชากร (ตอ)
กลุมประชากรในระยะมากกวา 100-500 เมตร
จํานวน
รอยละ
เมื่อเจ็บปวยทานไปรับบริการการรักษาพยาบาลจากแหลงใดมากทีส่ ุด
ซื้อยารับประทานเอง
0
0.00
ไปสถานีอนามัย
0
0.00
ไปคลินิก
0
0.00
ไปโรงพยาบาล
175
100.00
อื่นๆ
0
0.00
รวม
175
100.00
ทานคิดวาการใหบริการดานสาธารณะสุขจากสถานพยาบาลตางๆเพียงพอหรือไม
เพียงพอ
173
98.86
ไมเพียงพอ
2
1.14
ไมทราบ
0
0.00
รวม
175
100.00
รายละเอียด

5.3

5.4

6. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไดรบั ในปจจุบัน
ปญหาฝุนละออง จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมได
รับผลกระทบดานฝุนละออง รอยละ 94.29 ไดรับผลกระทบดานฝุนละออง รอยละ 5.71 โดยสาเหตุที่สําคัญ
เกิดจากฝุนที่มาจากการจราจร ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานฝุนละอองอยูในระดับมาก
ปญหาเสียงดังรบกวน จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ไมไดรับผลกระทบดานเสียง รอยละ 90.86 ไดรับผลกระทบ รอยละ 9.14 โดยสาเหตุที่สําคัญเกิดจาก
การจราจร ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานเสียงอยูในระดับมาก
ปญหาการขาดแคลนน้ํา จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา สวนใหญไมไดรับผลกระทบ
ดานขาดแคลนน้ํา รอยละ 93.14 ไดรับผลกระทบดานขาดแคลนน้ํา รอยละ 6.86 และพบวาสาเหตุสําคัญ
เกิดจากฤดูแลงและ ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานขาดแคลนน้ําอยูในระดับมาก
ปญหาการระบายน้ําไมทัน/น้ําทวมขัง จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา สวนใหญไมได
รับผลกระทบดานการระบายน้ําไมทัน/น้ําทวมขัง รอยละ 96.57 ไดรับผลกระทบดานการระบายน้ําไมทัน/
น้ําทวมขัง รอยละ 3.43 โดยสาเหตุที่สําคัญเกิดจากฤดูฝน/คูระบายน้ําไมดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ที่ไดรับดานการระบายน้ําไมทัน/น้ําทวมขัง อยูในระดับมาก
ปญหาไฟฟาดับบอย จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา สวนใหญไมไดรับผลกระทบ
ดานไฟฟาดับบอย รอยละ 94.29 ไดรับผลกระทบดานไฟฟาดับบอย รอยละ 5.71 และพบวาสาเหตุสําคัญ
เกิดจากไฟฟาไมเพียงพอ ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานไฟฟาดับบอยอยูในระดับมาก
ปญหาการจราจรติดขัด จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา สวนใหญไมไดรับผลกระทบ
จากการจราจร รอยละ 89.71 ไดรับผลกระทบดานการจราจร รอยละ 10.29 พบวาสาเหตุเกิดจากรถเพิ่มขึ้น
และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานการจราจรอยูในระดับมาก
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ปญหาดานเขมา/ควัน การสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการพบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญไมได
รับผลกระทบดานเขมา/ควัน รอยละ 98.86 ไดรับผลกระทบดานเขมา/ควัน รอยละ 1.14 พบวาสาเหตุ
สําคัญเกิดจากการเผาขยะของชุมชน ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับผลกระทบดานเขมา/ควัน อยู
ในระดับมาก
สวนปญหาน้ําเสีย และปญหาการจัดเก็บขยะ ทั้งหมดไมไดรับผลกระทบ
ตารางที่ 3-60 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน
กลุมประชากรในระยะมากกวา 100-500 เมตร
จํานวน
รอยละ

รายละเอียด
6
6.1

6.2

6.3

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน
ปญหาฝุนละออง
มี
ไมมี
รวม
แหลงที่มา
การจราจร
การกอสรางตางๆ
รวม
ปญหาเสียงดัง
มี
ไมมี
รวม
แหลงที่มา
การจราจร
การกอสรางตางๆ
รวม
ปญหาการขาดแคลนน้ํา
มี
ไมมี
รวม
แหลงที่มา
ฤดูแลง/ประปา
รวม
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10
165
175

5.71
94.29
100.00

10
0
10

100.00
00.00
100.00

16
159
175

9.14
90.86
100.00

16
0
16

100.00
0.00
100.00

12
163
175

6.86
93.14
100.00

12
12

100.00
100.00
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-60 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน (ตอ)
รายละเอียด
6.4

6.5

ปญหาการระบายน้ําไมทัน/น้ําทวมขัง
มี
ไมมี
รวม
แหลงที่มา
ฤดูฝน
รวม
ปญหาไฟฟาดับบอย
มี
ไมมี
รวม
แหลงที่มา
ไฟฟาไมเพียงพอ

6.6

รวม
ปญหาการจราจรติดขัด
มี
ไมมี
รวม
แหลงที่มา
ถนนเสนหลัก

6.7

รวม
ปญหาเขมา/ควัน
มี
ไมมี
รวม
แหลงที่มา

กลุมประชากรในระยะมากกวา 100-500 เมตร
จํานวน
รอยละ
6
169
175

3.43
96.57
100.00

6
6

100.00
100.00

10
165
175

5.71
94.29
100.00

10
10

100.00
100.00

18
157
175

10.29
89.71
100.00

18
18

100.00
100.00

2
173
175

1.14
98.86
100.00

2
2

100.00
100.00

ชุมชน

รวม
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

7. ความคิดเห็นของประชากรที่มีตอโครงการ
ประชาชนทั้งหมดที่อยูใกลโครงการในระยะมากกวา 100-500 เมตร ทราบวาจะมีการกอสราง
โครงการ โรงแรม บลูมังกี้ บางเทา ทั้งหมดทราบจากแผนพับ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาการ
ก อ สร า งโครงการจะส ง ผลดี กั บ ชุ ม ชนโดยเห็ น ว า เศรษฐกิ จ ดี ขึ้ น ร อ ยละ 56.80 รองลงมาสร า งงานให
ประชาชนในทองถิ่น รอยละ 43.20 สําหรับผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการกอสรางโครงการสวนใหญคิดวาไมมี
ผลเสีย รอยละ 52.59 รองลงมาจราจรติดขัด รอยละ 12.93 สําหรับทัศนคติในภาพรวมของที่มีตอโครงการ
เห็นสวนใหญคิดวาผลกระทบดานบวกมากกวาดานลบ รอยละ 65.14 รองลงมาไมทราบ/ไมแสดงความ
คิดเห็น รอยละ 32.57 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยกับโครงการ รอยละ 65.14 รองลงมาไม
แสดงความคิดเห็นตอโครงการ รอยละ 34.86 แสดงดังตารางที่ 3-61
ตารางที่ 3-61 ความคิดเห็นของประชากรที่มีตอโครงการ
รายละเอียด
7
7.1

7.2

7.3

7.4

ความคิดเห็นของประชากรที่มีตอโครงการ
ทราบหรือไมวาจะมีการกอสราง
ทราบ
ไมทราบ
รวม
ถาทราบ ทราบจากที่ไหน
แผนพับ
เพื่อนบาน
สื่อสารมวลชน
อาศัยอยูใกลเคียงพื้นที่โครงการ
รวม
ผลดีของการมีโครงการ
เศรษฐกิจดีขึ้น
สรางงานใหกับประชากรในทองถิ่น
การสาธารณูปโภค/อุปโภคดีขึ้น
ผลเสียของการมีโครงการ
ฝุนละออง
เสียงดังรบกวน
การอพยพยายถิ่น
ปญหาน้ําเนาเสียเพิ่มขึ้น
การจราจรติดขัด
รบกวนการสื่อสารโทรคมนาคม
น้ําใชไมเพียงพอ
อื่นๆ ไมมี
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กลุมประชากรในระยะมากกวา 100-500 เมตร
จํานวน
รอยละ

173
2
175

98.86
1.14
100.00

173
0
0
0
173

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

167
127
0

56.80
43.20
0.00

20
26
4
6
30
4
18
122

8.62
11.21
1.72
2.59
12.93
1.72
7.76
52.59
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-61 ความคิดเห็นของประชากรที่มีตอโครงการ (ตอ)
รายละเอียด
7.5

7.6

ความคิดเห็นที่มีตอโครงการ
ผลกระทบดานบวกมากกวาดานลบ
ผลกระทบดานลบมากกวาดานบวก
พอๆกัน
ไมแนใจ
ไมทราบ/ไมแสดงความคิดเห็น
รวม
ความคิดเห็นตอการกอตั้งโครงการ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมแสดงความคิดเห็น
รวม

กลุมประชากรในระยะมากกวา 100-500 เมตร
จํานวน
รอยละ
114
0
4
0
57
175

65.14
0.00
2.29
0.00
32.57
100.00

114
0
61
175

65.14
0.00
34.86
100.00

8. ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังรื้อถอนโครงการ
ผลการสํารวจความคิดเห็นตอ ขอ หวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังรื้อถอนโครงการ พบวา
ประชาชนสวนใหญไมมีขอหวงกังวล รอยละ 90.29 มีขอหวงกังวล รอยละ 9.71 โดยมีขอกังวล ฝุนละออง,
เสียงดังรบกวน,แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม, โจรกรรม, รถบรรทุกวิ่งเร็ว และการจราจรติดขัดมีขอ
หวงกังวลอยูในระดับมาก แสดงดังตารางที่ 3-62
ตารางที่ 3-62 ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังรื้อถอนโครงการ
กลุมประชากรในระยะมากกวา 100-500 เมตร
จํานวน
รอยละ
ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังรื้อถอนโครงการ
ไมมีขอกังวล
158
90.29
มีขอกังวล
17
9.71
รวม
175
100.00
ฝุนละออง
10
29.41
เสียงดังรบกวน
6
17.64
แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม
6
17.64
การจราจรติดขัด
8
23.52
รถบรรทุกวิ่งเร็ว
2
5.88
โจรกรรม
2
5.88
รายละเอียด

8

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

9. ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังกอสรางโครงการ
ผลการสํารวจความคิดเห็นตอขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังกอสรางโครงการ พบวา
ประชาชนสวนใหญไมมีขอหวงกังวล รอยละ 78.86 มีขอหวงกังวล รอยละ 21.14 โดยมีขอกังวล ฝุนละออง,
เสียงดังรบกวน,แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม, โจรกรรม, รถบรรทุกวิ่งเร็ว และการจราจรติดขัดมีขอ
หวงกังวลอยูในระดับมาก แสดงดังตารางที่ 3-63
ตารางที่ 3-63 ขอหวงกังวลของประชากรชวงที่กําลังกอสรางโครงการ
กลุมประชากรในระยะมากกวา 100-500 เมตร
จํานวน
รอยละ
ขอหวงกังวลของประชากรชวงที่กําลังกอสรางโครงการ
ไมมีขอกังวล
138
78.86
มีขอกังวล
37
21.14
รวม
175
100.00
ฝุนละออง
34
27.41
เสียงดังรบกวน
32
25.80
แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม
24
19.35
การจราจรติดขัด
22
17.74
โจรกรรม
8
6.45
รถบรรทุกวิ่งเร็ว
4
3.22
รายละเอียด

9

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

10. ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่โครงการเปดการดําเนินการ
ผลการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ต อ ข อ ห ว งกั ง วลของประชาชนช ว งที่ โ ครงการเป ด การดํ า เนิ น การ พบว า
ประชาชนสวนใหญไมมีขอหวงกังวล รอยละ 81.14 มีขอหวงกังวล รอยละ 18.86 โดยมีขอหวงกังวลดาน
การจราจรติดขัด, การจัดการน้ําเสีย, การปองกันน้ําทวม, การจัดการขยะ, การระบายน้ํา, ชุมชนแออัด และ
น้ําไมพอใชมีขอหวงกังวลอยูในระดับมาก แสดงดังตารางที่ 3-64
ตารางที่ 3-64 ขอหวงกังวลของประชากรชวงที่โครงการเปดการดําเนินการ
กลุมประชากรในระยะมากกวา 100-500 เมตร
จํานวน
รอยละ
ขอหวงกังวลของประชากรชวงที่โครงการเปดดําเนินการ
ไมมีขอกังวล
142
81.14
มีขอกังวล
33
18.86
รวม
175
100.00
การจราจรติดขัด
18
26.08
การจัดการน้ําเสีย
6
8.69
การปองกันน้ําทวม
4
5.79
การจัดการขยะ
6
8.69
รายละเอียด

10

10.1
10.2
10.3
10.4
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-64 ขอหวงกังวลของประชากรชวงที่โครงการเปดการดําเนินการ
รายละเอียด
10.5 น้ําใชไมเพียงพอ
10.6 ชุมชนแออัด
10.7 การระบายน้าํ

กลุมประชากรในระยะมากกวา 100-500 เมตร
จํานวน
รอยละ
30
43.47
1
1.44
4
5.79

2) กลุมประชากรที่อยูใกลโครงการในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร
1. ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ (สอบถามผูที่มีอายุตั้งแต 20 ป ขึ้นไป)
จากการสัมภาษณประชาชนที่อยูใกลโครงการในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร มี 112 ตัวอยาง
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 62.50 เปนเพศชาย รอยละ 37.50 สวนใหญมีอายุ
ในชวง 51-60 ป รอยละ 33.93 รองลงมามีอายุในชวง 41-50 ป รอยละ 22.32 สถานภาพในครัวเรือนสวน
ใหญเปนหัวหนาครัวเรือน รอยละ 40.18 รองลงมาเปนผูเชา รอยละ 32.14 สถานภาพการสมรส สวนใหญ
สมรส รอยละ 68.75 รองลงมาโสด รอยละ 16.07 สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 36.61
รองลงมาจบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 29.46 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ
รอยละ 88.39 รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 11.61 แสดงดังตารางที่ 3-65
ตารางที่ 3-65 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมประชากรในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร
รายละเอียด
1
1.1

1.2

กลุมประชากรในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร
จํานวน
รอยละ

ขอมูลสวนบุคคล
เพศ
ชาย

42

37.50

หญิง

70

62.50

รวม
อายุ
21 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
51 - 60 ป
ตั้งแต 61 ป ขึ้นไป
รวม

112

100.00

12
19
25
38
18
112

10.71
16.96
22.32
33.93
16.07
100.00
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-65 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมประชากรในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร (ตอ)
รายละเอียด
1.3

1.4

1.5

1.6

กลุมประชากรในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร
จํานวน
รอยละ

สถานภาพในครัวเรือน
หัวหนาครัวเรือน
คูสมรสของหัวหนาครัวเรือน
บุตรของหัวหนาครัวเรือน
บุพการีของหัวหนาครัวเรือน
ผูเชา
อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................
รวม
สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
หมาย
แยกกันอยู
อื่นๆ(ระบุ)...............................................
รวม
ทานสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับใด
ไมไดศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวะ/อนุปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโทหรือสูงกวา
รวม
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
คริสต
รวม

45
8
9
10
36
4
112

40.18
7.14
8.04
8.93
32.14
3.57
100.00

18
77
15
2
0
112

16.07
68.75
13.39
1.79
0.00
100.00

0
33
41
14
24
0
112

0.00
29.46
36.61
12.50
21.43
0.00
100.00

99
13
0
112

88.39
11.61
0.00
100.00

2. โครงสรางของครัวเรือน
จากการสัม ภาษณ ป ระชาชนที่ อ ยูใ กลโ ครงการในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร มี ลั ก ษณะ
บานพักอาศัยสวนใหญเปนบานเดี่ยว รอยละ 70.54 รองลงมาเปนบานแถวหรืออาคารพาณิชย รอยละ
27.68 กรรมสิทธิ์ที่พักอาศัยสวนใหญเปนบานของตัวเอง รอยละ 67.86 รองลงมาเชาผูอื่น รอยละ 32.14
สวนใหญอาศัยอยูในชุมชน 31 ป รอยละ 50.00 รองลงมาอาศัยอยูในชุมชน 11-20 ป รอยละ 15.18 แสดง
ดังตารางที่ 3-66
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-66 โครงสรางของครัวเรือน
กลุมประชากรใน
ระยะมากกวา 500-1,000 เมตร
จํานวน
รอยละ

รายละเอียด
2
2.1

2.2

2.3

โครงสรางของครัวเรือน
ลักษณะบานพักอาศัย
บานเดี่ยว
ทาวนเฮาส
บานแถวหรืออาคารพาณิชย
อื่นๆ (ระบุ).................
รวม
กรรมสิทธิ์ที่พักอาศัย
เปนของตนเอง
เชาผูอื่น
อื่นๆ (ระบุ).................
รวม
ทานอยูอาศัยในชุมชนนี้เปนระยะเวลานานเทาใด
1 ป
1 - 5 ป
6 - 10 ป
11 - 20 ป
21 - 30 ป
ตั้งแต 31 ป ขึ้นไป
รวม

79
2
31
0
112

70.54
1.79
27.68
0.00
100.00

76
36
0
112

67.86
32.14
0.00
100.00

10
15
10
17
4
56
112

8.93
13.39
8.93
15.18
3.57
50.00
100.00

3. โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือน
จากการสั ม ภาษณ ป ระชาชนที่ อ ยู ใ กล โ ครงการในระยะมากกว า 500-1,000 เมตร ส ว นใหญ
ประกอบอาชีพเจาของกิจการสวนตัว รอยละ 34.82 รองลงมาพนักงานบริษัท/ลูกจาง รอยละ 16.96 รายได
เฉลี่ยรวมตอเดือนสวนใหญมีรายได 5,000-10,000 บาท/เดือน รอยละ 44.64 รองลงมามีรายได 25,001
บาท/เดือน รอยละ 25.89 และรายจายเฉลี่ยรวมตอเดือนสวนใหญมีรายจาย 5,000 บาท/เดือน รอยละ
43.75 รองลงมามีรายจาย 15,001-20,000 บาท/เดือน รอยละ 20.54 แสดงดังตารางที่ 3-67
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-67 โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือน
กลุมประชากรใน
ระยะมากกวา 500-1,000 เมตร
จํานวน
รอยละ

รายละเอียด
3
3.1

3.2

3.3

โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือน
อาชีพหลักของทาน
ไมไดประกอบอาชีพ
วางงาน/กําลังหางานอยู
กําลังศึกษาอยู
รับจางทั่วไปรายวัน
เจาของกิจการสวนตัว
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
วิชาชีพอิสระ
พนักงานบริษัท/ลูกจาง
พอบาน/แมบาน
เกษียณ
รวม
ทานมีรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือนอยูในชวงใด
5,000 บาทหรือต่ํากวา
5,000 - 10,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,001 - 25,000 บาท
ตั้งแต 25,001 บาทขึ้นไป
รวม
ทานมีรายจายเฉลี่ยรวมตอเดือนอยูในชวงใด
5,000 บาทหรือต่ํากวา
5,000 - 10,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,001 - 25,000 บาท
ตั้งแต 25,001 บาทขึ้นไป
รวม

9
11
0
12
39
0
2
19
18
2
112

8.04
9.82
0.00
10.71
34.82
0.00
1.79
16.96
16.07
1.79
100.00

0
50
18
4
11
29
112

0.00
44.64
16.07
3.57
9.82
25.89
100.00

49
17
19
23
4
0
112

43.75
15.18
16.96
20.54
3.57
0.00
100.00

4. ขอมูลดานสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม
จากการสัมภาษณประชาชนที่อยูใกลโครงการในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร พบวาผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดซื้อน้ําขวด/น้ําบรรจุถัง เปนแหลงน้ําดื่ม การใชน้ําผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใช
น้ําประปา เปนแหลงน้ําใชหลัก รอยละ 69.64 รองลงมาใชน้ําบอ เปนแหลงน้ําใชหลัก รอยละ 30.36 ผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดใชไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค การกําจัดขยะมูลฝอยทั้งหมดใหเทศบาลตําบลเชิง
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ทะเลเขามาทําการเก็บขนขยะมูลฝอยและรับไปกําจัด สวนการจัดการกับสิ่งปฏิกูลผูตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดใหเทศบาลตําบลเชิงทะเลเขามาทําการสูบไปกําจัด การระบายน้ําฝนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจะ
ปลอยลงสูคู/ราง/ทอระบายน้ําสาธารณะ โดยน้ําเสียจากหองสวมสวนใหญบําบัดดวยถังบําบัดสําเร็จรูป รอย
ละ 71.43 ใชบอเกรอะกักเก็บเมื่อเต็มเทศบาลตําบลเชิงทะเลมาสูบ รอยละ 28.57 สําหรับน้ําเสียจากการ
อาบน้ํา ซักลาง และหองครัว ทั้งหมดปลอยลงคู/ราง/ทอระบายน้ําสาธารณะ แสดงดังตารางที่ 3-68
ตารางที่ 3-68 ขอมูลดานสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม

4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

กลุมประชากรใน
ระยะมากกวา 500-1,000 เมตร
รายละเอียด
จํานวน
รอยละ
ขอมูลดานสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม
แหลงน้ําดื่มหลัก
น้ําฝน
0
0.00
น้ําซื้อ
112
100.00
น้ําประปา
0
0.00
น้ําบอ
0
0.00
น้ําบาดาล
0
0.00
อื่นๆ
0
0.00
รวม
112
100.00
แหลงน้ําใช
น้ําฝน
0
0.00
น้ําซื้อ
0
0.00
น้ําประปา
78
69.64
น้ําบอ
34
30.36
น้ําบาดาล
0
0.00
อื่นๆ
0
0.00
รวม
112
100.00
กระแสไฟฟาที่ใช
การไฟฟาสวนภูมิภาค
112
100.00
อื่นๆ
0
0.00
รวม
112
100.00
วิธีการกําจัดขยะ
เผา
0
0.00
ฝง
0
0.00
เก็บขนโดยเทศบาลตําบลเชิงทะเล
112
100.00
รวม
112
100.00
วิธีการกําจัดสิ่งปฏิกูล
จางเอกชนสูบไปกําจัด
0
0.00
เทศบาลตําบลเชิงทะเล
112
100.00
รวม
112
100.00
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-68 ขอมูลดานสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม (ตอ)
กลุมประชากรใน
ระยะมากกวา 500-1,000 เมตร
จํานวน
รอยละ

รายละเอียด
4.6

4.7

4.8

4.9

วิธีการระบายน้ําฝน
ปลอยซึมลงดิน
ปลอยลงแหลงน้ําธรรมชาติบนบก
ปลอยลงสูทะเล
ปลอยลงสูคู /ราง /ทอระบายน้ําสาธารณะ
อื่นๆ
รวม
การบําบัดน้ําเสียจากหองสวม
ใชเกรอะบําบัดกอน แลวปลอยใหซึมลงดินโดย
ใชบอซึม
ใชบอเกรอะกักเก็บเมื่อเต็มเทศบาลตําบลเชิง
ทะเลมาสูบ
บําบัดดวยถังบําบัดสําเร็จรูป
อื่นๆ
รวม
การบําบัดน้ําเสียจากการอาบน้ํา และซักผา
ปลอยลงแหลงน้ําธรรมชาติบนบก
ปลอยลงสูทะเล
ปลอยลงคู /ราง /ทอระบายน้ําสาธารณะ
บําบัดดวยถังบําบัดสําเร็จรูป
อื่นๆ
รวม
การบําบัดน้ําเสียจากหองครัว
ปลอยลงแหลงน้ําธรรมชาติบนบก
ปลอยลงสูทะเล
ปลอยลงคู /ราง /ทอระบายน้ําสาธารณะ
บําบัดดวยถังบําบัดสําเร็จรูป
อื่นๆ
รวม
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0
0
0
112
0
112

0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00

0

0.00

32

28.57

80
0
112

71.43
0.00
100.00

0
0
112
0
0
112

0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00

0
0
112
0
0
112

0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

5. ขอมูลดานสุขภาพของประชากร
ในรอบปที่ผานมาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยเจ็บปวย รอยละ 69.64 ไมเคยเจ็บปวย รอยละ
30.36 สวนใหญปวยเปนโรคผิวหนังและภูมิแพ รอยละ 57.69 รองลงมาปวยเปนโรคเกี่ยวกับระบบเลือดลม
ตางๆ รอยละ 39.74 สําหรับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวยทั้งหมดจะไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล ผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดคิดวาการใหบริการดานสาธารณะสุขเพียงพอ แสดงดังตารางที่ 3-69
ตารางที่ 3-69 ขอมูลดานสุขภาพของประชากร
รายละเอียด
5
5.1

5.2

5.3

5.4

กลุมประชากรใน
ระยะมากกวา 500-1,000 เมตร
จํานวน
รอยละ

ขอมูลดานสุขภาพของประชากร
ในรอบปทผี่ านมา/ปจจุบันทานและสมาชิกในครอบครัวเคยเจ็บปวย หรือไม
ไมเคย
34
30.36
เคย
78
69.64
รวม
112
100.00
สวนใหญเจ็บปวยดวยโรคอะไรมากที่สุด
โรคหวัด/โรคทางเดินหายใจ
2
2.56
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
0
0.00
โรคเกี่ยวกับระบบกลามเนื้อ
2
2.56
โรคผิวหนังและภูมิแพ
45
57.69
โรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมตางๆ
31
39.74
โรคเกี่ยวกับหู/ตา/ฟน/กระดูก
0
0.00
โรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ
0
0.00
รวม
78
100.00
เมื่อเจ็บปวยทานไปรับบริการการรักษาพยาบาลจากแหลงใดมากทีส่ ุด
ซื้อยารับประทานเอง
0
0.00
ไปสถานีอนามัย
0
0.00
ไปคลินิก
0
0.00
ไปโรงพยาบาล
112
100.00
อื่นๆ
0
0.00
รวม
112
100.00
ทานคิดวาการใหบริการดานสาธารณะสุขจากสถานพยาบาลตางๆเพียงพอหรือไม
เพียงพอ
112
100.00
ไมเพียงพอ
0
0.00
ไมทราบ
0
0.00
รวม
112
100.00
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

6. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไดรบั ในปจจุบัน
ปญหาฝุนละออง จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมได
รับผลกระทบดานฝุนละออง รอยละ 96.43 ไดรับผลกระทบดานฝุนละออง รอยละ 3.57 โดยสาเหตุที่สําคัญ
เกิดจากฝุนที่มาจากการจราจร ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานฝุนละอองอยูในระดับมาก
ปญหาเสียงดังรบกวน จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ไมไดรับผลกระทบดานเสียง รอยละ 89.29 ไดรับผลกระทบ รอยละ 10.71 โดยสาเหตุที่สําคัญเกิดจาก
การจราจร ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานเสียงอยูในระดับมาก
ป ญ หาการขาดแคลนน้ํ า จากการสั ม ภาษณ ผู ที่ อ ยู ใ กล โ ครงการ พบว า ส ว นใหญ ไ ม ไ ด รั บ
ผลกระทบดานขาดแคลนน้ํา รอยละ 78.57 ไดรับผลกระทบดานขาดแคลนน้ํา รอยละ 21.43 และพบวา
สาเหตุสําคัญเกิดจากฤดูแลง ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานขาดแคลนน้ําอยูในระดับมาก
ปญหาการระบายน้ําไมทัน/น้ําทวมขัง จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา สวนใหญ
ไมไดรับผลกระทบดานการระบายน้ําไมทัน/น้ําทวมขัง รอยละ 89.29 ไดรับผลกระทบดานการระบายน้ําไม
ทัน/น้ําทวมขัง รอยละ 10.71 โดยสาเหตุที่สําคัญเกิดจากฤดูฝน ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับ
ดานการระบายน้ําไมทัน/น้ําทวมขัง อยูในระดับมาก
ปญหาการจัดเก็บขยะ จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา สวนใหญไมไดรับผลกระทบ
ดานการจัดเก็บขยะ รอยละ 98.21 ไดรับผลกระทบดานการจัดเก็บขยะ รอยละ 1.79 และพบวาสาเหตุ
สําคัญเกิดจากการหมาคาบ ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานการจัดเก็บขยะอยูในระดับมาก
ปญหาการจราจรติดขัด จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา สวนใหญไมไดรับผลกระทบ
จากการจราจร รอยละ 91.96 ไดรับผลกระทบดานการจราจร รอยละ 8.04 พบวาสาเหตุเกิดจากถนนเสน
หลัก และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานการจราจรอยูในระดับมาก
สวนปญหาน้ําเสีย ปญหาไฟฟาดับบอย และปญหาดานเขมา/ควัน ทั้งหมดไมไดรับผลกระทบ
ตารางที่ 3-70 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน
กลุมประชากรใน
ระยะมากกวา 500-1,000 เมตร
จํานวน
รอยละ

รายละเอียด
6
6.1

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน
ปญหาฝุนละออง
มี
ไมมี
รวม
แหลงที่มา
การจราจร
การกอสรางตางๆ
รวม
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4
108
112

3.57
96.43
100.00

4
0
4

100.00
0.00
100.00
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-70 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน (ตอ)
รายละเอียด
6.2

6.3

6.4

ปญหาเสียงดัง
มี
ไมมี
รวม
แหลงที่มา
การจราจร
รวม
ปญหาการขาดแคลนน้ํา
มี
ไมมี
รวม
แหลงที่มา
ฤดูแลง/ประปา
รวม
ปญหาการระบายน้ําไมทัน/น้ําทวมขัง
มี
ไมมี
รวม
แหลงที่มา
ฤดูฝน

6.5

6.6

รวม
ปญหาการจัดเก็บขยะ
มี
ไมมี
รวม
แหลงที่มา
สุนัขจรจัดคุยขยะ
รวม
ปญหาการจราจรติดขัด
มี
ไมมี
รวม
แหลงที่มา
ถนนเสนหลัก
รวม
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กลุมประชากรใน
ระยะมากกวา 500-1,000 เมตร
จํานวน
รอยละ
12
100
112

10.71
89.29
100.00

12
12

100.00
100.00

24
88
112

21.43
78.57
100.00

24
24

100.00
100.00

12
100
112

10.71
89.29
100.00

12
12

100.00
100.00

2
110
112

1.79
98.21
100.00

2
2

100.00
100.00

9
103
112

8.04
91.96
100.00

9
9

100.00
100.00
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

7. ความคิดเห็นของประชากรที่มีตอโครงการ
ประชาชนทั้งหมดที่อยูใกลโครงการในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร ทราบวาจะมีการกอสราง
โครงการ โรงแรม บลูมังกี้ บางเทา ทั้งหมดทราบจากแผนพับ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาการ
ก อ สร า งโครงการจะส ง ผลดี กั บ ชุ ม ชนโดยเห็ น ว า เศรษฐกิ จ ดี ขึ้ น ร อ ยละ 97.39 รองลงมาสร า งงานให
ประชาชนในทองถิ่น รอยละ 2.61 สําหรับผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการกอสรางโครงการสวนใหญคิดวาไมมี
ผลเสีย รอยละ 77.68 รองลงมาปญหาการจราจร รอยละ 9.82 สําหรับทัศนคติในภาพรวมของที่มีตอ
โครงการเห็นสวนใหญคิดวาผลกระทบดานบวกมากกวาดานลบ รอยละ 57.14 รองลงมาไมทราบ/ไมแสดง
ความคิดเห็น รอยละ 39.29 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยกับโครงการ รอยละ 58.04 รองลงมา
ไมแสดงความคิดเห็นตอโครงการ รอยละ 41.96 แสดงดังตารางที่ 3-71
ตารางที่ 3-71 ความคิดเห็นของประชากรที่มีตอโครงการ
รายละเอียด
7
7.1

7.2

7.3

ความคิดเห็นของประชากรที่มีตอโครงการ
ทราบหรือไมวาจะมีการกอสราง
ทราบ
ไมทราบ
รวม
ถาทราบ ทราบจากที่ไหน
แผนพับ
เพื่อนบาน
สื่อสารมวลชน
อาศัยอยูใกลเคียงพื้นที่โครงการ
ผลดีของการมีโครงการ
เศรษฐกิจดีขึ้น
สรางงานใหกับประชากรในทองถิ่น
การสาธารณูปโภค/อุปโภคดีขึ้น
อื่นๆ
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กลุมประชากรใน
ระยะมากกวา 500-1,000 เมตร
จํานวน
รอยละ

112
0
112

100.00
0.00
100.00

112
0
0
0

100.00
0.00
0.00
0.00

112
3
0
0

97.39
2.61
0.00
0.00

3-153

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-71 ความคิดเห็นของประชากรที่มีตอโครงการ
รายละเอียด
7.4

7.5

7.6

ผลเสียของการมีโครงการ
ฝุนละออง
เสียงดังรบกวน
การอพยพยายถิ่น
ปญหาน้ําเนาเสียเพิ่มขึ้น
การจราจรติดขัด
รบกวนการสื่อสารโทรคมนาคม
น้ําใชไมเพียงพอ
อื่นๆ ไมมี
รวม
ความคิดเห็นที่มีตอโครงการ
ผลกระทบดานบวกมากกวาดานลบ
ผลกระทบดานลบมากกวาดานบวก
พอๆกัน
ไมแนใจ
ไมทราบ/ไมแสดงความคิดเห็น
รวม
ความคิดเห็นตอการกอตั้งโครงการ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมแสดงความคิดเห็น
รวม

กลุมประชากรใน
ระยะมากกวา 500-1,000 เมตร
จํานวน
รอยละ
2
1
0
3
11
0
5
87
112

1.79
0.89
0.00
2.68
9.82
0.00
4.46
77.68
100.00

64
0
2
2
44
112

57.14
0.00
1.79
1.79
39.29
100.00

65
0
47
112

58.04
0.00
41.96
100.00

8. ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังรื้อถอนโครงการ
ผลการสํารวจความคิดเห็นตอ ขอ หวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังรื้อถอนโครงการ พบวา
ประชาชนสวนใหญไมมีขอหวงกังวล รอยละ 97.32 มีขอหวงกังวล รอยละ 2.68 โดยมีขอกังวล ฝุนละออง,
รถบรรทุกวิ่งเร็ว และการจราจรติดขัดมีขอหวงกังวลอยูในระดับมาก แสดงดังตารางที่ 3-72
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-72 ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังรื้อถอนโครงการ
กลุมประชากรในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร
จํานวน
รอยละ
ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังรื้อถอนโครงการ
ไมมีขอกังวล
109
97.32
มีขอกังวล
3
2.68
รวม
112
100.00
ฝุนละออง
2
28.57
การจราจรติดขัด
3
42.85
รถบรรทุกวิ่งเร็ว
2
28.57
รายละเอียด

8

8.1
8.2
8.3

9. ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังกอสรางโครงการ
ผลการสํารวจความคิดเห็นตอขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังกอสรางโครงการ พบวาประชาชนสวน
ใหญไมมีขอหวงกังวล รอยละ 95.54 มีขอหวงกังวล รอยละ 4.46 โดยมีขอกังวล รถบรรทุกวิ่งเร็ว และ
การจราจรติดขัดมีขอหวงกังวลอยูในระดับมาก แสดงดังตารางที่ 3-73
ตารางที่ 3-73 ขอหวงกังวลของประชากรชวงที่กําลังกอสรางโครงการ
กลุมประชากรในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร
จํานวน
รอยละ
ขอหวงกังวลของประชากรชวงที่กําลังกอสรางโครงการ
ไมมีขอกังวล
107
95.54
มีขอกังวล
5
4.46
รวม
112
100.00
การจราจรติดขัด
3
60.00
รถบรรทุกวิ่งเร็ว
2
40.00
รายละเอียด

9

9.1
9.2

10. ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่โครงการเปดการดําเนินการ
ผลการสํารวจความคิดเห็นตอขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่โครงการเปดการดําเนินการ พบวา
ประชาชนสวนใหญไมมีขอหวงกังวล รอยละ 79.46 มีขอหวงกังวล รอยละ 20.54 โดยมีขอหวงกังวลดาน
การจราจรติดขัด, การจัดการน้ําเสีย, การปองกันน้ําทวม และน้ําไมพอใชมีขอหวงกังวลอยูในระดับมาก
แสดงดังตารางที่ 3-74

p:\2564\eia\blumonkey bangtao\เลมสมบูรณ\ch 3.doc

3-155

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-74 ขอหวงกังวลของประชากรชวงที่โครงการเปดการดําเนินการ
กลุมประชากรในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร
จํานวน
รอยละ
ขอหวงกังวลของประชากรชวงที่โครงการเปดดําเนินการ
ไมมีขอกังวล
89
79.46
มีขอกังวล
23
20.54
รวม
112
100.00
การจราจรติดขัด
5
41.66
การจัดการน้ําเสีย
2
16.66
การปองกันน้ําทวม
2
16.66
น้ําใชไมเพียงพอ
3
25.00
รายละเอียด

10

10.1
10.2
10.3
10.4

10. ขอแสนอแนะ
จากการสัมภาษณประชาชนที่อยูใกลโครงการในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร ทั้งหมดไมมี
ขอเสนอแนะกับโครงการ
3) กลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร
กลุมสถานประกอบการในระยะ 100-1,000 เมตร มีจํานวน 20 แหง
1. ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ (สอบถามผูที่มีอายุตั้งแต 20 ป ขึ้นไป)
จากการสั ม ภาษณ ผู ป ระกอบการที่ อ ยู ใ กล โ ครงการในระยะมากกว า 100-1,000 เมตร มี 20
ตัวอยาง พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 65.00 เปนเพศชาย รอยละ 35.00 สวน
ใหญมีอายุในชวง 41-50 ป รอยละ 40.00 รองลงมามีอายุในชวง 20-30 ป รอยละ 30.00 สวนใหญจบ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ร อ ยละ 85.00 รองลงมาจบการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ร อ ยละ 10.00
สถานภาพสวนใหญเปนพนักงานของสถานประกอบการ รอยละ 75.00 เปนเจาของกิจการ รอยละ 25.00
กรณีโรงแรม/อพารทเมนท สวนใหญมีจํานวนหองพักจํานวนมากกวา 1-20 หอง รอยละ 40.00 รองลงมามี
จํานวนหองพัก 81-100 หอง รอยละ 26.67 สวนใหญมีพนักงาน จํานวน 1-20 คน รอยละ 80.00 กรณีเปน
บริษัท/หางราน สวนใหญมีพนักงาน จํานวน 1-20 คน รอยละ 60.00 รองลงมามีพนักงาน จํานวน 21-40
คน รอยละ 40.00 แสดงดังตารางที่ 3-75
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-75 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000
เมตร
รายละเอียด
1
1.1

1.2

1.3

1.4

กลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร
จํานวน
รอยละ

ขอมูลสวนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
21 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
51 - 60 ป
ตั้งแต 61 ป ขึ้นไป
รวม
ทานสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับใด
ไมไดศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวะ/อนุปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโทหรือสูงกวา
รวม
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
เปนเจาของกิจการ
พนักงาน
รวม
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7
13
20

35.00
65.00
100.00

6
4
8
1
1
20

30.00
20.00
40.00
5.00
5.00
100.00

0
0
2
0
17
1
20

0.00
0.00
10.00
0.00
85.00
5.00
100.00

5
15
20

25.00
75.00
100.00

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-75 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000
เมตร (ตอ)
รายละเอียด
1.5

1.6

กลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร
จํานวน
รอยละ

กรณีโรงแรม/อพารตเมนท
จํานวนหองพัก
จํานวน 1-20 หอง
จํานวน 21-40 หอง
จํานวน 41-60 หอง
จํานวน 61-80 หอง
จํานวน 81-100 หอง
จํานวนมากกวา 101 หอง
รวม
จํานวนพนักงาน
จํานวน 1-20 คน
จํานวน 21-40 คน
จํานวน 41-60 คน
จํานวน 61-80 คน
จํานวน 81-100 คน
จํานวนมากกวา 101 คน
ไมระบุ
รวม

6
2
1
1
1
4
15

40.00
13.33
6.67
6.67
6.67
26.67
100.00

12
0
0
1
0
1
1
15

80.00
0.00
0.00
6.67
0.00
6.67
6.67
100.00

3
2
0
0
0
0
0
5

60.00
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

กรณีหางสรรพสินคา

จํานวน 1-20 คน
จํานวน 21-40 คน
จํานวน 41-60 คน
จํานวน 61-80 คน
จํานวน 81-100 คน
จํานวนมากกวา 101 คน
ไมระบุ
รวม

2. โครงสรางของสถานประกอบการ
สถานประกอบการที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนโรงแรม รอยละ 40.00 รองลงมาเปนบังกะโล/
คอนโด รอยละ 35.00 กรรมสิทธิ์ของอาคารสวนใหญเปนของตนเอง รอยละ 80.00 รองลงมาเชาผูอื่น รอย
ละ 15.00 สวนใหญเปดทําการมาแลวในชวง 1-5 ป รอยละ 60.00 รองลงมาเปดทําการมาแลวในชวง 6-10
ป, 11-20 ป รอยละ 15.00 เทากัน แสดงดังตารางที่ 3-76
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-76 โครงสรางของสถานประกอบการ
รายละเอียด
2
2.1

กลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร
จํานวน
รอยละ

โครงสรางของสถานประกอบการ
ลักษณะอาคาร/สถานประกอบการ

โรงแรม
อพารทเมนท
อาคารพาณิชย
บริษัท/หาง/ราน
อื่นๆ(ระบุ) วิลลา
รวม
2.2

40.00
10.00
0.00
15.00
35.00
100.00

16
3
1
20

80.00
15.00
5.00
100.00

2
12
3
3
0
0
20

10.00
60.00
15.00
15.00
0.00
0.00
100.00

กรรมสิทธิ์ของอาคาร/สถานประกอบการ

เปนของตนเอง
เชาผูอื่น
อื่นๆ(ระบุ).........................
รวม
2.3

8
2
0
3
7
20

สถานประกอบการเปดมาแลวเปนระยะเวลานานเทาใด

1 ป
1 - 5 ป
6 - 10 ป
11 - 20 ป
21 - 30 ป
ตั้งแต 31 ป ขึ้นไป
รวม

3. ขอมูลดานสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม
จากการสัมภาษณผูประกอบการที่อยูใกลโครงการ พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดใชน้ําซื้อ
บรรจุขวด/บรรจุถัง เปนแหลงน้ําดื่มหลัก น้ําใชสวนใหญใชน้ําประปา เปนแหลงน้ําใชหลัก รอยละ 65.00
รองลงมาใชน้ําบาดาล เปนแหลงน้ําใชหลัก รอยละ 20.00 ทั้งหมดใชไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค
กําจัดขยะมูลฝอยทั้งหมดใหเทศบาลตําบลเชิงทะเลเขามาทําการเก็บขนไปกําจัด สวนการจัดการกับสิ่ง
ปฏิกูลสวนใหญใหเทศบาลตําบลเชิงทะเลสูบไปกําจัด รอยละ 95.00 จางเอกชนมาสูบไปกําจัด รอยละ 5.00
การระบายน้ําฝนทั้งหมดจะปลอยลงสูคู/ราง/ทอระบายน้ําสาธารณะ โดยน้ําเสียจากหองสวมทั้งหมดบําบัด
ดวยถังบําบัดสําเร็จรูป แสดงดังตารางที่ 3-77
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-77 ขอมูลดานสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม
กลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร
จํานวน
รอยละ
ขอมูลดานสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม
แหลงน้ําดื่มหลัก
น้ําฝน
0
0.00
น้ําซื้อ
20
100.00
น้ําประปา
0
0.00
น้ําบอ
0
0.00
น้ําบาดาล
0
0.00
อื่นๆ
0
0.00
รวม
20
100.00
แหลงน้ําใช
น้ําฝน
0
0.00
น้ําซื้อ
0
0.00
น้ําประปา
13
65.00
น้ําบอ
3
15.00
น้ําบาดาล
4
20.00
อื่นๆ
0
0.00
รวม
20
100.00
กระแสไฟฟาที่ใช
การไฟฟาสวนภูมิภาค
20
100.00
อื่นๆ
0
0.00
รวม
20
100.00
วิธีการกําจัดขยะ
เผา
0
0.00
ฝง
0
0.00
เก็บขนโดยเทศบาลตําบลเชิงทะเล
20
100.00
รวม
20
100.00
วิธีการกําจัดสิ่งปฏิกูล
จางเอกชนสูบไปกําจัด
1
5.00
เทศบาลตําบลเชิงทะเล
19
95.00
รวม
20
100.00
วิธีการระบายน้ําฝน
ปลอยซึมลงดิน
0
0.00
ปลอยลงแหลงน้ําธรรมชาติบนบก
0
0.00
ปลอยลงสูทะเล
0
0.00
ปลอยลงสูคู /ราง /ทอระบายน้ําสาธารณะ
20
100.00
อื่นๆ
0
0.00
รวม
20
100.00
รายละเอียด

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-77 ขอมูลดานสาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม (ตอ)
รายละเอียด
3.7

กลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร
จํานวน
รอยละ

การบําบัดน้ําเสียจากหองสวม
ใชเกรอะบําบัดกอน แลวปลอยใหซึมลงดินโดย
ใชบอซึม
ใชบอเกรอะกักเก็บเมื่อเต็มเทศบาลตําบลเชิง
ทะเลมาสูบ
บําบัดดวยถังบําบัดสําเร็จรูป
อื่นๆ
รวม

0

0.00

0

0.00

20
0
20

100.00
0.00
100.00

4. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน
ปญหาฝุนละออง จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมได
รับผลกระทบดานฝุนละออง รอยละ 90.00 ไดรับผลกระทบดานฝุนละออง รอยละ 10.00 โดยสาเหตุที่
สําคัญเกิดจากฝุนที่มาจากการจราจร ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานฝุนละอองอยูในระดับ
มาก
ปญหาเสียงดังรบกวน จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ไมไดรับผลกระทบดานเสียง รอยละ 95.00 ไดรับผลกระทบ รอยละ 5.00 โดยสาเหตุที่สําคัญเกิดจาก
กอสรางตางๆ ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานเสียงอยูในระดับมาก
ปญหาการขาดแคลนน้ํา จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา สวนใหญไมไดรับผลกระทบ
ดานขาดแคลนน้ํา รอยละ 90.00 ไดรับผลกระทบดานขาดแคลนน้ํา รอยละ 10.00 และพบวาสาเหตุสําคัญ
เกิดจากฤดูแลง ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานขาดแคลนน้ําอยูในระดับมาก
ปญหาการระบายน้ําไมทัน/น้ําทวมขัง จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา สวนใหญไมได
รับผลกระทบดานการระบายน้ําไมทัน/น้ําทวมขัง รอยละ 90.00 ไดรับผลกระทบดานการระบายน้ําไมทัน/
น้ําทวมขัง รอยละ 10.00 โดยสาเหตุที่สําคัญเกิดจากฤดูฝน ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดาน
การระบายน้ําไมทัน/น้ําทวมขัง อยูในระดับมาก
ปญหาการจราจรติดขัด จากการสัมภาษณผูที่อยูใกลโครงการ พบวา สวนใหญไมไดรับผลกระทบ
จากการจราจร รอยละ 90.00 ไดรับผลกระทบดานการจราจร รอยละ 10.00 พบวาสาเหตุเกิดจากตลาด
และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับดานการจราจรอยูในระดับมาก
สวนปญหาการจัดเก็บขยะ, ปญหาน้ําเสีย และปญหาดานเขมา/ควันทั้งหมดไมไดรับผลกระทบ
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-78 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน
กลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร
จํานวน
รอยละ
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน
ปญหาฝุนละออง
มี
2
10.00
ไมมี
18
90.00
รวม
20
100.00
แหลงที่มา
การจราจร
2
100.00
รวม
2
100.00
ปญหาเสียงดังรบกวน
มี
1
5.00
ไมมี
19
95.00
รวม
20
100.00
แหลงที่มา
การจราจร
0
0.00
การกอสรางตางๆ
1
100.00
รวม
1
100.00
ปญหาการขาดแคลนน้ําใช
มี
2
10.00
ไมมี
18
90.00
รวม
20
100.00
แหลงที่มา
ฤดูแลง
2
100.00
รวม
2
100.00
ปญหาการระบายน้ําไมทัน/น้ําทวมขัง
มี
2
10.00
ไมมี
18
90.00
รวม
20
100.00
แหลงที่มา
ฤดูฝน
2
100.00
การกอสรางตางๆ
0
0.00
รวม
2
100.00
รายละเอียด

4
4.1

4.2

4.3

4.4

p:\2564\eia\blumonkey bangtao\เลมสมบูรณ\ch 3.doc

3-162

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-78 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน (ตอ)
รายละเอียด
4.5

4.6

ปญหาไฟฟาดับบอย
มี
ไมมี
รวม
แหลงที่มา
สิ่งปลูกสรางเพิ่มขึ้น
รวม
ปญหาการจราจรติดขัด
มี
ไมมี
รวม
แหลงที่มา
ตลาด
รวม

กลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร
จํานวน
รอยละ
3
17
20

15.00
85.00
100.00

3
3

100.00
100.00

2
18
20

10.00
90.00
100.00

2
2

100.00
100.00

5. ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีตอโครงการ
ผูประกอบการที่อยูใกลโครงการทั้งหมดทราบวาจะมีการกอสรางโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
สวนใหญทราบมาจากแผนพับ รอยละ 95.00 ทราบเพื่อนบาน รอยละ 5.00 ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาการ
ก อ สร า งโครงการจะส ง ผลดี กั บ ชุ ม ชนโดยเห็ น ว า สร า งงานให กั บ ประชาชนในท อ งถิ่ น ร อ ยละ 51.43
รองลงมาทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น รอยละ 48.57 สําหรับผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการกอสรางโครงการผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญคิดวาไมมีผลเสีย รอยละ 50.00 รองลงมาปญหาการจราจร รอยละ 13.64 สําหรับ
ทัศนคติในภาพรวมของผูประกอบการที่มีตอโครงการผูประกอบการสวนใหญไมทราบ/ไมแสดงความ
คิ ด เห็ น ร อ ยละ 60.00 รองลงมาคิ ด ว า ผลกระทบด า นบวกมากกว า ด า นลบ ร อ ยละ 20.00 ผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญไมแสดงความคิดเห็นกับโครงการ รอยละ 65.00 เห็นดวยกับโครงการ รอยละ 25.00
แสดงดังตารางที่ 3-79
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-79 ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีตอโครงการ
กลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร
จํานวน
รอยละ
ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีตอโครงการ
ทราบหรือไมวาจะมีการกอสราง
ทราบ
20
100.00
ไมทราบ
0
0.00
รวม
20
100.00
ถาทราบ ทราบจากที่ไหน
แผนพับ
19
95.00
เพื่อนบาน
1
5.00
สื่อสารมวลชน
0
0.00
อาศัยอยูใกลเคียงพื้นที่โครงการ
0
0.00
รวม
20
100.00
ผลดีของการมีโครงการ
เศรษฐกิจดีขึ้น
17
48.57
สรางงานใหกับประชากรในทองถิ่น
18
51.43
การสาธารณูปโภค/อุปโภคดีขึ้น
0
0.00
อื่นๆ
0
0.00
ผลเสียของการมีโครงการ
ฝุนละออง
2
9.09
เสียงดังรบกวน
2
9.09
การอพยพยายถิ่น
0
0.00
ปญหาน้ําเนาเสียเพิ่มขึ้น
2
9.09
การจราจรติดขัด
3
13.64
รบกวนการสื่อสารโทรคมนาคม
0
0.00
ไมมีผลเสีย
11
50.00
ไฟตก/น้ําไมเพียงพอ
2
9.09
ความคิดเห็นที่มีตอโครงการ
ผลกระทบดานบวกมากกวาดานลบ
4
20.00
ผลกระทบดานลบมากกวาดานบวก
2
10.00
พอๆกัน
2
10.00
ไมแนใจ
0
0.00
ไมทราบ/ไมแสดงความคิดเห็น
12
60.00
รวม
20
100.00
รายละเอียด

5
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-79 ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีตอโครงการ (ตอ)
รายละเอียด
5.6

ความคิดเห็นตอการกอตั้งโครงการ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมแสดงความคิดเห็น
รวม

กลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร
จํานวน
รอยละ
5
2
13
20

25.00
10.00
65.00
100.00

6. ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังรื้อถอนโครงการ
ผลการสํารวจความคิดเห็นตอ ขอ หวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังรื้อถอนโครงการ พบวา
ประชาชนสวนใหญไมมีขอหวงกังวล รอยละ 90.00 มีขอหวงกังวล รอยละ 10.00 โดยมีขอหวงกังวล ฝุน
ละออง, เสียงดังรบกวน ,แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม, รถบรรทุกวิ่งเร็ว และการจราจรติดขัดมีขอ
หวงกังวลอยูในระดับมาก แสดงดังตารางที่ 3-80
ตารางที่ 3-80 ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังรื้อถอนโครงการ
กลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร
จํานวน
รอยละ
ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังรื้อถอนโครงการ
ไมมีขอกังวล
18
90.00
มีขอกังวล
2
10.00
รวม
20
100.00
ฝุนละออง
2
22.22
เสียงดังรบกวน
2
22.22
ความสั่นสะเทือน
2
22.22
การจราจรติดขัด
3
33.33
รายละเอียด

6

6.1
6.2
6.3
6.4

7. ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังกอสรางโครงการ
ผลการสํารวจความคิดเห็นตอขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่กําลังกอสรางโครงการ พบวา
ประชาชนสวนใหญมีขอหวงกังวล รอยละ 70.00 ไมมีขอหวงกังวล รอยละ 30.00 โดยมีขอหวงกังวล ฝุน
ละออง, เสียงดังรบกวน ,แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม และการจราจรติดขัดมีขอหวงกังวลอยูใน
ระดับมาก แสดงดังตารางที่ 3-81
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-81 ขอหวงกังวลของประชากรชวงที่กําลังกอสรางโครงการ
กลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร
จํานวน
รอยละ
ขอหวงกังวลของประชากรชวงที่กําลังกอสรางโครงการ
ไมมีขอกังวล
14
70.00
มีขอกังวล
6
30.00
รวม
20
100.00
ฝุนละอองจากการกอสราง
3
27.27
เสียงดังรบกวน
2
18.18
ความสั่นสะเทือน
3
27.27
การจราจรติดขัด
3
27.27
รายละเอียด

7

7.1
7.2
7.3
7.4

8. ขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่โครงการเปดการดําเนินการ
ผลการสํารวจความคิดเห็นตอขอหวงกังวลของประชาชนชวงที่โครงการเปดการดําเนินการ พบวา
ประชาชนสวนใหญมีขอหวงกังวล รอยละ 65.00 ไมมีขอหวงกังวล รอยละ 35.00 โดยมีขอหวงกังวลดาน
การจราจรติดขัด, การจัดการน้ําเสีย, น้ําไมพอใช, ไฟฟาไมเพียงพอ และการจัดการขยะมีขอหวงกังวลอยู
ในระดับมาก แสดงดังตารางที่ 3-82
ตารางที่ 3-82 ขอหวงกังวลของประชากรชวงที่โครงการเปดการดําเนินการ
กลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร
จํานวน
รอยละ
ขอหวงกังวลของประชากรชวงที่โครงการเปดดําเนินการ
ไมมีขอกังวล
13
65.00
มีขอกังวล
7
35.00
รวม
20
100.00
การจราจรติดขัด
3
27.27
การจัดการน้ําเสีย
2
18.18
ไฟฟาไมเพียงพอ
2
18.18
การจัดการขยะมูลฝอย
2
18.18
น้ําใชไมเพียงพอ
2
18.18
รายละเอียด

8

8.1
8.2
8.3
8.3
8.4
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

3. กลุมพื้นที่ออนไหว ในระยะ 1,000 เมตร มีจํานวน 5 แหง ไดแก โรงเรียนอนุบาลลากูนา
ภูเก็ต, ศาลเจาลิ่มไทซู, สํานักสงฆหลวงพอสมภารงอ, บานขจรเกียรติ เนิสเซอรี่ ปาสัก และโรงเรียนเชิง
ทะเลวิทยาคม"จุติ - กอง อนุสรณ" บริษัทที่ปรึกษาสํารวจได ผลการสํารวจความคิดเห็นแสดงดังตารางที่
3-83
4. กลุมหนวยงานราชการ ในระยะ 1,000 เมตร มีจํานวน 2 แหง ไดแก ศูนยกีฬาเทศบาล
ตําบลเชิงทะเล และสถานีตํารวจภูธรตําบลเชิงทะเล บริษัทที่ปรึกษาสํารวจได ผลการสํารวจความคิดเห็น
แสดงดังตารางที่ 3-84
5. กลุมผูนําชุมชนในระยะ 1,000 เมตร มีจํานวน 1 แหง ไดแก เทศบาลตําบลเชิงทะเล ผลการ
สํารวจความคิดเห็น แสดงดังตารางที่ 3-85
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 3-83 สรุปขอมูลแบบสอบถามเชิงลึกของกลุมพื้นที่ออนไหวในระยะ 1,000 เมตร จํานวน 5 ตัวอยาง
กลุมที่ไดรับผลกระทบ
1) โรงเรียนอนุบาลลากูนา ภูเก็ต
- ระยะหางจากโครงการ 450 เมตร
- เปดสอนในระดับปฐมวัย
- จํานวนครู 12 คน
- จํานวนเจาหนาที่ 5 คน
- จํานวนนักเรียน/นักศึกษา 144 คน
- จํานวนนักการ/ภารโรง 2 คน

รายละเอียดผูใ หความเห็น
ผูใหความเห็น : คุณอรัญยา นิลพัฒน
ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน
เพศ : หญิง
อายุ : 52 ป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ที่ไดรบั ในปจจุบนั

ขอหวงกังวล

3-168

ปจจุบันไมไดรับผลกระทบทางดาน ระยะรือ้ ถอน :
สิ่งแวดลอม
- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง
- การจราจรติดขัด
ระยะกอสราง :
- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง
- การจราจรติดขัด
ระยะดําเนินการ :
- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง
- การจราจรติดขัด

ขอเสนอแนะเพิม่ เติม
- ไมมีขอเสนอแนะ

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 3-83 สรุปขอมูลแบบสอบถามเชิงลึกของกลุมพื้นที่ออนไหวในระยะ 1,000 เมตร จํานวน 5 ตัวอยาง (ตอ)
กลุมที่ไดรับผลกระทบ

รายละเอียดผูใ หความเห็น

3-169

2) โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ กอง อนุสรณ"
- ระยะหางจากโครงการ 300 เมตร
- เปดสอนในระดับมัธยมศึกษา
- จํานวนครู 25 คน
- จํานวนเจาหนาที่ 1 คน
- จํานวนนักเรียน/นักศึกษา 442 คน
- จํานวนนักการ/ภารโรง 1 คน

ผูใหความเห็น : คุณสิทธิชยั แกวศรีกลง
ตําแหนง : หัวหนางานฝายงานอาคาร (ผูที่
ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ)
เพศ : ชาย
อายุ : 30 ป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

3) บานขจรเกียรติ เนิสเซอรี่ ปาสัก
- ระยะหางจากโครงการ 760 เมตร
- เปดสอนในระดับเตรียมอนุบาล
- จํานวนครู 21 คน
- จํานวนเจาหนาที่ 5 คน
- จํานวนนักเรียน/นักศึกษา 85 คน
- จํานวนนักการ/ภารโรง 1 คน

ผูใหความเห็น : คุณขวัญใจ เนตรพินธ
ตําแหนง : ครู (ผูท ี่ไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการ)
เพศ : หญิง
อายุ : 41 ป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ที่ไดรบั ในปจจุบนั

ขอหวงกังวล

ปจจุบันไมไดรับผลกระทบทางดาน ระยะรือ้ ถอน :
สิ่งแวดลอม
- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง
- การจราจรติดขัด
ระยะกอสราง :
- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง
- การจราจรติดขัด
ระยะดําเนินการ :
- การจราจรติดขัด
ป จ จุ บั น ได รั บ ผลกระทบทางด า น ระยะรือ้ ถอน :
สิ่งแวดลอม ดังนี้
- ไมมีของหวงกังวล
- การขาดแคลนน้ําใช
ระยะกอสราง :
- ไฟฟาดับบอย
- ไมมีของหวงกังวล
ระยะดําเนินการ :
- ไมมีของหวงกังวล

ขอเสนอแนะเพิม่ เติม
- ไมมีขอเสนอแนะ

- ไมมีขอเสนอแนะ

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 3-83 สรุปขอมูลแบบสอบถามเชิงลึกของกลุมพื้นที่ออนไหวในระยะ 1,000 เมตร จํานวน 5 ตัวอยาง (ตอ)
กลุมที่ไดรับผลกระทบ

รายละเอียดผูใ หความเห็น

4) สํานักปฏิบัติธรรมหลวงพอสมภารงอ
- ระยะหางจากโครงการ 600 เมตร
- จํานวนพระ 1 รูป

ผูใหความเห็น : พระสมพัฒน
ตําแหนง : เจาอาวาส
เพศ : ชาย
อายุ : 59 ป
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษา

5) ศาลเจาลิ่มไทซู
- ระยะหางจากโครงการ 870 เมตร

ผูใหความเห็น : คุณโชติ พฤษารักษ
ตําแหนง : ประธานศาลเจา
เพศ : ชาย
อายุ : 62 ป
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษา

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ที่ไดรบั ในปจจุบนั

ขอหวงกังวล

ป จ จุ บั น ได รั บ ผลกระทบทางด า น ระยะรือ้ ถอน :
สิ่งแวดลอม ดังนี้
- ไมมีขอ งหวงกังวล
- เสียงดัง
ระยะกอสราง :
- ไมมีของหวงกังวล
ระยะดําเนินการ :
- ไมมีของหวงกังวล
ป จ จุ บั น ได รั บ ผลกระทบทางด า น ระยะรือ้ ถอน :
สิ่งแวดลอม ดังนี้
- ไมมีของหวงกังวล
- จราจรติดขัด
ระยะกอสราง :
- ไมมีของหวงกังวล
ระยะดําเนินการ :
- ไมมีของหวงกังวล

ขอเสนอแนะเพิม่ เติม
- ไมมีขอเสนอแนะ

- ไมมีขอเสนอแนะ

3-170
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 3-84 สรุปขอมูลแบบสอบถามเชิงลึกของกลุมหนวยงานราชการในระยะ 1,000 เมตร จํานวน 2 ตัวอยาง
กลุมที่ไดรับผลกระทบ

รายละเอียดผูใ หความเห็น
ผูใหความเห็น : คุณวรวิทย เจะเลาะ
ตําแหนง : นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
เพศ : ชาย
อายุ : 40 ป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

2) สถานีตํารวจภูธรตําบลเชิงทะเล
- ระยะหางจากโครงการ 850 เมตร
- จํานวนบุคลากร 82 คน

ผูใหความเห็น : คุณสมบัติ จูมอญ
ตําแหนง : รองสารวัตรปองกันปราบปราม
เพศ : ชาย
อายุ : 59 ป
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษา

3-171

1) ศูนยกฬี าเทศบาลตําบลเชิงทะเล
- ระยะหางจากโครงการ 100 เมตร
- จํานวนบุคลากร 10 คน

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ที่ไดรบั ในปจจุบนั

ขอหวงกังวล

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

ระยะรือ้ ถอน :
- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง
ระยะกอสราง :
- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง
- การจราจรติดขัด
ระยะดําเนินการ :
- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง
- การจราจรติดขัด
ป จ จุ บั น ได รั บ ผลกระทบทางด า น ระยะรือ้ ถอน :
สิ่งแวดลอม ดังนี้
- ไมมีของหวงกังวล
- ฝุนละออง
ระยะกอสราง :
- เสียงดัง
- ไมมีของหวงกังวล
- จราจรติดขัด
ระยะดําเนินการ :
- ไมมีของหวงกังวล

ป จ จุ บั น ได รั บ ผลกระทบทางด า น
สิ่งแวดลอม ดังนี้
- การขาดแคลนน้ําใช
- ระบายน้ําไมทัน
- ไฟฟาดับบอย

ขอเสนอแนะเพิม่ เติม
- ไมมีขอเสนอแนะ

- ไมมีขอเสนอแนะ
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ตารางที่ 3-85 สรุปขอมูลแบบสอบถามเชิงลึกของกลุมผูน ําชุมชนในระยะ 1,000 เมตร จํานวน 1 ตัวอยาง
กลุมที่ไดรับผลกระทบ
1) เทศบาลตําบลเชิงทะเล

รายละเอียดผูใ หความเห็น

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ที่ไดรบั ในปจจุบนั

ป จ จุ บั น ได รั บ ผลกระทบทางด า น
ผูใหความเห็น : คุณฉลอง แพรวพรรณ
ตําแหนง : หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง สิ่งแวดลอม ดังนี้
- การขาดแคลนน้ําใช
(ผูไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจสูงสุด)
เพศ : ชาย
อายุ : 41 ป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ขอหวงกังวล
ระยะรือ้ ถอน :
- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
ระยะกอสราง :
- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง
- การจราจรติดขัด
ระยะดําเนินการ :
- การจราจรติดขัด
- น้ําประปาไมเพียงพอ

ขอเสนอแนะเพิม่ เติม
- ไมมีขอเสนอแนะ

3-172
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบันที่ของกลุมตัวอยางทั้ง 5 กลุม แสดงดังตารางที่ 386 สรุปขอหวงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดจากโครงการ ในระยะรื้อถอน ระยะกอสรางและระยะ
ดําเนินการ รายละเอียดดังตารางที่ 3-87 ถึงตารางที่ 3-89
ตารางที่ 3-86 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบันของกลุมตัวอยางทั้ง 5 กลุมตัวอยางที่มี
ตอโครงการ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน
(จํานวนตัวอยาง)

กลุมตัวอยาง
1. กลุมพื้นที่หลัก
กลุมติดโครงการ (จํานวน 1 ตัวอยาง)
กลุมประชากรในระยะ 100 เมตร
(จํานวน 23 ตัวอยาง)

กลุมสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร
(จํานวน 2 ตัวอยาง)

2. กลุมพื้นที่รอง
กลุมประชากร ในระยะมากกวา 100-500 เมตร
(จํานวน 175 ตัวอยาง)

-

กลุมประชากร ในระยะมากกวา 500-1000 เมตร (จํานวน 112 ตัวอยาง)
กลุมสถานประกอบการ ในระยะมากกวา 100- 1000 เมตร (จํานวน 20 ตัวอยาง)
-
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ปจจุบันไมไดรับผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม
ปญหาฝุนละอองจากการจราจร (4 ตัวอยาง)
ปญหาเสียงดังจากการจราจร (2 ตัวอยาง)
ปญหาการขาดแคลนน้ําใช (7 ตัวอยาง)
ปญหาการจัดเก็บขยะ (1 ตัวอยาง)
ปญหาไฟฟาดับบอย/ไฟตก (1 ตัวอยาง)
ปญหาการจราจรติดขัด (4 ตัวอยาง)
เสียงดังจากการจราจร (2 ตัวอยาง)
การขาดแคลน้ําใชจากฤดูแลง (1 ตัวอยาง)
การไฟฟาดับบอย (1 ตัวอยาง)
การจราจรติดขัด (1 ตัวอยาง)
ฝุนละอองจากการจราจร (1 ตัวอยาง)
ฝุนละอองจากการจราจร (10 ตัวอยาง)
เสียงดังจากการจราจร (16 ตัวอยาง)
การขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง (12 ตัวอยาง)
ปญหาการระบายน้ําไมทัน/น้ําทวมขัง (6 ตัวอยาง)
ไฟฟาดับบอย/ไฟฟาไมเพียงพอ (10 ครัวเรือน)
การจราจรติดขัดเนื่องจากติดถนนเสนหลัก (18 ตัวอยาง)
เขมาควันจากชุมชน (2 ตัวอยาง)
ฝุนละอองจากการจราจร (4 ตัวอยาง)
เสียงดังจากการจราจร (12 ตัวอยาง)
การขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง (24 ตัวอยาง)
ปญหาการระบายน้ําไมทัน/น้ําทวมขัง (12 ตัวอยาง)
ปญหาการจัดเก็บขยะจากสุนัขจรจัดคุยขยะ (2 ตัวอยาง)
การจราจรติดขัดเนื่องจากติดถนนเสนหลัก (9 ตัวอยาง)
ฝุนละอองจากการจราจร (2 ตัวอยาง)
เสียงดังจากการกอสราง (1 ตัวอยาง)
การขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง (2 ตัวอยาง)
ปญหาการระบายน้ําไมทัน/น้ําทวมขังในฤดูฝน (2 ตัวอยาง)
ปญหาไฟฟาดับบอย (3 ตัวอยาง)
ปญหาการจราจรติดขัดจากตลาด (2 ตัวอยาง)

3-173

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-86 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบันของกลุมตัวอยางทั้ง 5 กลุมตัวอยางที่มี
ตอโครงการ (ตอ)
กลุมตัวอยาง
3. กลุมพื้นที่ออนไหว (5 ตัวอยาง)

4. กลุมหนวยงานราชการ (2 ตัวอยาง)

5. กลุมผูนําชุมชน (1 ตัวอยาง)

ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับในปจจุบัน
(จํานวนตัวอยาง)
- การขาดแคลนน้ําใช
- ไฟฟาดับบอย
- เสียงดัง
- การจราจรติดขัด
- การขาดแคลนน้ําใช
- ระบายน้ําไมทัน
- ไฟฟาดับบอย
- ฝุนละออง
- เสียงดัง
- จราจรติดขัด
- การขาดแคลนน้ําใช

ที่มา : การสํารวจภาคสนาม, พฤศจิกายน 2564

ตารางที่ 3-87 สรุปขอหวงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดจากโครงการของกลุมตัวอยางทั้ง 5
กลุมตัวอยาง ที่มีตอโครงการในระยะรื้อถอน
ขอหวงกังวลในระยะรือ้ ถอน
(จํานวนตัวอยาง)

กลุมตัวอยาง
1. กลุมพื้นที่หลัก
กลุมติดโครงการ (จํานวน 1 ตัวอยาง)

กลุมประชากรในระยะ 100 เมตร
(จํานวน 23 ตัวอยาง)

กลุมสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร
(จํานวน 2 ตัวอยาง)

2. กลุมพื้นทีร่ อง
กลุมประชากร ในระยะมากกวา 100-500 เมตร
(จํานวน 175 ตัวอยาง)
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- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง
- การจราจรติดขัด
- ฝุนละอองจากการกอสราง (10 ตัวอยาง)
- เสียงดังรบกวน (10 ตัวยาง)
- ควาสั่นสะเทือนจากการกอสราง (4 ตัวอยาง)
- การจราจรติดขัด (4 ตัวอยาง)
- ฝุนละอองจากการกอสราง (1 ตัวอยาง)
- เสียงดังรบกวน (1 ตัวยาง)
- ควาสั่นสะเทือนจากการกอสราง (1 ตัวอยาง)
- การจราจรติดขัด (1 ตัวอยาง)
-

ฝุนละออง (10 ตัวอยาง)
เสียงดังรบกวน (6 ตัวอยาง)
แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม (6 ตัวอยาง)
การจราจรติดขัด(8 ตัวอยาง)
รถบรรทุกวิ่งเร็ว (2 ตัวอยาง)
โจรกรรม (2 ตัวอยาง)

3-174

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-87 สรุปขอหวงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดจากโครงการของกลุมตัวอยางทั้ง 5
กลุมตัวอยาง ที่มีตอโครงการในระยะรื้อถอน (ตอ)
ขอหวงกังวลในระยะรือ้ ถอน
(จํานวนตัวอยาง)
กลุมประชากร ในระยะมากกวา 500-1000 เมตร
- ฝุนละออง (2 ตัวอยาง)
(จํานวน 112 ตัวอยาง)
- การจราจรติดขัด (3 ตัวอยาง)
- รถบรรทุกวิ่งเร็ว (2 ตัวอยาง)
กลุ ม สถานประกอบการ ในระยะมากกว า 100-1000 - ฝุนละออง (2 ตัวอยาง)
เมตร (จํานวน 20 ตัวอยาง)
- เสียงดังรบกวน (2 ตัวอยาง)
- ความสั่นสะเทือนจากการกอสราง (2 ตัวอยาง)
- การจราจรติดขัด (3 ตัวอยาง)
- ฝุนละอองจากการกอสราง (2 ตัวอยาง)
3. กลุมพื้นที่ออนไหว (5 ตัวอยาง)
- เสียงดังรบกวน (2 ตัวอยาง)
- ความสั่นสะเทือนจากการกอสราง (2 ตัวอยาง)
- การจราจรติดขัด (2 ตัวอยาง)
- ฝุนละอองจากการกอสราง (1 ตัวอยาง)
4. กลุมหนวยงานราชการ (2 ตัวอยาง)
- เสียงดังรบกวน (1 ตัวอยาง)
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง (1 ตัวอยาง)
- ฝุนละอองจากการกอสราง
5. กลุมผูนําชุมชน (1 ตัวอยาง)
- เสียงดังรบกวน
กลุมตัวอยาง

ที่มา : การสํารวจภาคสนาม, พฤศจิกายน 2564

ตารางที่ 3-88 สรุปขอหวงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดจากโครงการของกลุมตัวอยางทั้ง 5
กลุมตัวอยาง ที่มีตอโครงการในระยะกอสราง
ขอหวงกังวลในระยะกอสราง
(จํานวนตัวอยาง)

กลุมตัวอยาง
1. กลุมพื้นที่หลัก
กลุมติดโครงการ (จํานวน 1 ตัวอยาง)

กลุมประชากรในระยะ 100 เมตร
(จํานวน 23 ตัวอยาง)

กลุมสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร
(จํานวน 2 ตัวอยาง)
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- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง
- การจราจรติดขัด
- ฝุนละอองจากการกอสราง (16 ตัวอยาง)
- เสียงดังรบกวน (15 ตัวอยาง)
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง (13 ตัวอยาง)
- การจราจรติดขัด (10 ตัวอยาง)
- รถบรรทุกวิ่งเร็ว (3 ตัวอยาง)
- การจราจรติดขัด (1 ตัวอยาง)

3-175

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-88 สรุปขอหวงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดจากโครงการของกลุมตัวอยางทั้ง 5
กลุมตัวอยาง ที่มีตอโครงการในระยะกอสราง (ตอ)
ขอหวงกังวลในระยะกอสราง
(จํานวนตัวอยาง)

กลุมตัวอยาง
2. กลุมพื้นทีร่ อง
กลุมประชากร ในระยะมากกวา 100-500 เมตร
(จํานวน 175 ตัวอยาง)

- ฝุนละออง (34 ตัวอยาง)
- เสียงดังรบกวน (32 ตัวอยาง)
- แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม (24 ตัวอยาง)
- การจราจรติดขัด (22 ตัวอยาง)
- โจรกรรม (8 ตัวอยาง)
- รถบรรทุกวิ่งเร็ว (4 ตัวอยาง)
กลุมประชากร ในระยะมากกวา 500-1000 เมตร
- การจราจรติดขัด (3 ตัวอยาง)
(จํานวน 112 ตัวอยาง)
- รถบรรทุกวิ่งเร็ว (2 ตัวอยาง)
กลุ ม สถานประกอบการ ในระยะมากกว า 100-1000 - ฝุนละอองจากการกอสราง (3 ตัวอยาง)
เมตร (จํานวน 20 ตัวอยาง)
- เสียงดังรบกวน (2 ตัวอยาง)
- ความสั่นสะเทือนจากการกอสราง (3 ตัวอยาง)
- การจราจรติดขัด (3 ตัวอยาง)
- ฝุนละอองจากการกอสราง (2 ตัวอยาง)
3. กลุมพื้นที่ออนไหว (5 ตัวอยาง)
- เสียงดังรบกวน (2 ตัวอยาง)
- ความสั่นสะเทือนจากการกอสราง (2 ตัวอยาง)
- การจราจรติดขัด (2 ตัวอยาง)
- ฝุนละอองจากการกอสราง (1 ตัวอยาง)
4. กลุมหนวยงานราชการ (2 ตัวอยาง)
- เสียงดังรบกวน (1 ตัวอยาง)
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง (1 ตัวอยาง)
- การจราจรติดขัด (1 ตัวอยาง)
- ฝุนละอองจากการกอสราง
5. กลุมผูนําชุมชน (1 ตัวอยาง)
- เสียงดังรบกวน
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง
- การจราจรติดขัด
ที่มา : การสํารวจภาคสนาม, พฤศจิกายน 2564

p:\2564\eia\blumonkey bangtao\เลมสมบูรณ\ch 3.doc

3-176

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-89 สรุปขอหวงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดจากโครงการของกลุมตัวอยางทั้ง 5
กลุมตัวอยาง ที่มีตอโครงการ ระยะดําเนินการ
ขอหวงกังวลในระยะดําเนินการ
(จํานวนตัวอยาง)

กลุมตัวอยาง
1. กลุมพื้นที่หลัก
กลุมติดโครงการ (จํานวน 1 ตัวอยาง)
กลุมประชากรในระยะ 100 เมตร
(จํานวน 23 ตัวอยาง)

กลุมสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร
(จํานวน 2 ตัวอยาง)
2. กลุมพื้นทีร่ อง
กลุมประชากร ในระยะมากกวา 100-500 เมตร
(จํานวน 175 ตัวอยาง)

- ไมมีขอหวงกังวล
- การจราจรติดขัด (7 ตัวอยาง)
- การจัดการน้ําเสีย (1 ตัวอยาง)
- การจัดการขยะ (1 ตัวอยาง)
- น้ําใชไมเพียงพอ (6 ตัวอยาง)
- การจราจรติดขัด (1 ตัวอยาง)

- การจราจรติดขัด (18 ตัวอยาง)
- การจัดการน้ําเสีย (6 ตัวอยาง)
- การปองกันน้ําทวม (4 ตัวอยาง)
- การจัดการขยะ (6 ตัวอยาง)
- น้ําใชไมเพียงพอ (30 ตัวอยาง)
- ชุมชนแออัด (1 ตัวอยาง)
- การระบายน้ํา (4 ตัวอยาง)
กลุมประชากร ในระยะมากกวา 500-1000 เมตร
- การจราจรติดขัด (5 ตัวอยาง)
(จํานวน 112 ตัวอยาง)
- การจัดการน้ําเสีย (2 ตัวอยาง)
- การปองกันน้ําทวม (2 ตัวอยาง)
- น้ําใชไมเพียงพอ (3 ตัวอยาง)
กลุ ม สถานประกอบการ ในระยะมากกว า 100-1000 - การจราจรติดขัด (3 ตัวอยาง)
เมตร (จํานวน 20 ตัวอยาง)
- การจัดการน้ําเสีย (2 ตัวอยาง)
- ไฟฟาไมเพียงพอ (2 ตัวอยาง)
- การจัดการขยะมูลฝอย (2 ตัวอยาง)
- น้ําใชไมเพียงพอ (2 ตัวอยาง)
- ฝุนละอองจากการกอสราง (1 ตัวอยาง)
3. กลุมพื้นที่ออนไหว (5 ตัวอยาง)
- เสียงดังรบกวน (1 ตัวอยาง)
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง (1 ตัวอยาง)
- การจราจรติดขัด (2 ตัวอยาง)
- ฝุนละอองจากการกอสราง (1 ตัวอยาง)
4. กลุมหนวยงานราชการ (2 ตัวอยาง)
- เสียงดังรบกวน (1 ตัวอยาง)
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง (1 ตัวอยาง)
- การจราจรติดขัด (1 ตัวอยาง)
- การจราจรติดขัด
5. กลุมผูนําชุมชน (1 ตัวอยาง)
- น้ําประปาไมเพียงพอ
ที่มา : การสํารวจภาคสนาม, พฤศจิกายน 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

สรุปความคิดเห็นที่มีตอโครงการของกลุมเปาหมายทั้งหมด
สําหรับความคิดเห็นของกลุมที่ไดรับผลกระทบหลักที่มีตอโครงการ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ รอยละ 60.88 เห็นดวยตอการพัฒนาโครงการ รองลงมารอยละ 38.23 ไมแสดงความคิดเห็นตอ
การพัฒนาโครงการ และมีเพียงรอยละ 0.98 ไมเห็นดวยตอการพัฒนาโครงการ สรุปความคิดเห็นที่มีตอ
โครงการ แสดงดังตารางที่ 3-90
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ตารางที่ 3-90 สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการของกลุมที่ไดรับผลกระทบหลักที่มีตอโครงการ
กลุมตัวอยาง
จํานวน (รอยละ)
ความคิดเห็น
ตอการ
พัฒนา
โครงการ

กลุมพื้นที่หลัก

กลุมติดโครงการ
(1 ตัวอยาง)

เห็นดวย

-

ไมเห็นดวย

-

ไมแสดง
ความคิดเห็น

1 ตัวอยาง
(รอยละ 100.00)

กลุมประชากรใน
ระยะ 100 ม.
(23 ตัวอยาง)
17 ตัวอยาง
(รอยละ 73.91)
1 ตัวอยาง
(รอยละ 4.35)
5 ตัวอยาง
(รอยละ 21.74)

รวม

กลุมพื้นที่รอง
กลุมสถาน
ประกอบการใน
ระยะ 100 ม.
(2 ตัวอยาง)

กลุมประชากรใน
ระยะมากกวา 100500 ม.
(175 ตัวอยาง)

กลุมประชากรใน
ระยะมากกวา
500-1,000 ม.
(112 ตัวอยาง)

2 ตัวอยาง
(รอยละ 50.00)

114 ตัวอยาง
(รอยละ 65.14)

65 ตัวอยาง
(รอยละ 58.04)

-

-

-

-

61 ตัวอยาง
(รอยละ 34.86)

47 ตัวอยาง
(รอยละ 41.96)

กลุมสถาน
ประกอบการในระยะ
มากกวา
100-1,000 ม.
(20 ตัวอยาง)
5 ตัวอยาง
(รอยละ 25.00)
2 ตัวอยาง
(รอยละ 10.00)
13 ตัวอยาง
(รอยละ 65.00)

กลุมพื้นที่
ออนไหว
(5 ตัวอยาง)

กลุมหนวยงาน
ราชการ
(2 ตัวอยาง)

กลุมนําชุมชน
(1 ตัวอยาง)

4 ตัวอยาง
(รอยละ 75.00)

-

-

-

-

-

1 ตัวอยาง
(รอยละ 25.00)

2 ตัวอยาง
(รอยละ 100.00)

1 ตัวอยาง
(รอยละ 100.00)

341 ตัวอยาง

207 ตัวอยาง
(รอยละ 60.88)
3 ตัวอยาง
(รอยละ 0.98)
131 ตัวอยาง
(รอยละ 38.23)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

3.4.2.3 การรับฟงความคิดเห็นของประชากรครั้งที่ 2
การรับฟงความคิดเห็นของประชากรครั้งที่ 2 ไดดําเนินการระหวางวันที่ 1-7 ธันวาคม 2564 โดย
การจัดทําแบบสอบถามครั้งที่ 2 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง และระยะ
ดําเนินการ นําไปแจกใหกับกลุมพื้นที่หลัก กลุมพื้นที่รอง กลุมพื้นที่ออนไหว กลุมหนวยงานราชการ และ
กลุมผูนําชุมชนในเขตพื้นที่โครงการ พรอมทั้งใหขอมูลและตอบขอซักถามในกรณีที่มีขอสงสัย การสํารวจ
ความคิดเห็นของประชากรที่มีตอโครงการ ครั้งที่ 2 แสดงดังรูปที่ 3-46 ตําแหนงการสํารวจความคิดเห็น
ของประชากร ครั้งที่ 2 แสดงดังรูปที่ 3-47 ถึงรูปที่ 3-51
1) ประชากรเปาหมาย
การกําหนดประชากรเปาหมายดําเนินการโดยการนับจํานวนครัวเรือน สถานประกอบการ และ
พื้นที่ออนไหว ที่อยูโดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยการนับจาก Google Map รวมกับการสํารวจ
จริงภาคสนาม
2) การกําหนดขนาดตัวอยาง
การกําหนดขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยางโดยทําการสํารวจจริงได จํานวน 340 ตัวอยาง
ประกอบดวย
1.1) กลุมติดโครงการ จํานวน 1 ตัวอยาง
1.2) กลุมประชากรในระยะ 100 เมตร มีจํานวน 23 ตัวอยาง
1.3) กลุมสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร มีจํานวน 2 ตัวอยาง
1.4) กลุมประชากรในระยะมากกวา 100-500 เมตร จํานวน 175 ตัวอยาง
1.5) กลุมประชากรในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร จํานวน 112 ตัวอยาง
1.6) กลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร จํานวน 20 ตัวอยาง
1.7) กลุมพื้นที่ออนไหว ในระยะ 1,000 เมตร มีจํานวน 5 แหง ไดแก โรงเรียนอนุบาลลากูนา
ภูเก็ต, ศาลเจาลิ่มไทซู, สํานักสงฆหลวงพอสมภารงอ, บานขจรเกียรติ เนิสเซอรี่ ปาสัก และโรงเรียนเชิง
ทะเลวิทยาคม"จุติ - กอง อนุสรณ"
1.8) กลุมหนวยงานราชการ ในระยะ 1,000 เมตร มีจํานวน 2 แหง ไดแก ศูนยกีฬาเทศบาล
ตําบลเชิงทะเล และสถานีตํารวจภูธรตําบลเชิงทะเล
1.9) กลุมผูนําชุมชนในระยะ 1,000 เมตร มีจํานวน 1 ตัวอยาง ไดแก เทศบาลตําบลเชิงทะเล
3) ผลการสํารวจความคิดเห็น
บริษั ทที่ ป รึ ก ษาสามารถสรุป ความคิ ด เห็น ตอ ความเพี ย งพอของมาตรการป อ งกัน และแกไ ข
ผลกระทบที่โครงการจะปฏิบัติ แสดงดังตารางที่ 3-91
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

บานเลขที่ 62/1

บานเลขที่ 21/9

ผูใหความเห็น : คุณรัตนาภรณ รุงเรือง

ผูใหความเห็น : คุณประทีป เทียมพัน

สถานีตํารวจเชิงทะเล

สํานักสงฆสมภารงอ

ผูใหความเห็น : คุณสมบัติ จูมอญ

ผูใหความเห็น : พระสมพัฒน

รูปที่ 3-46 การสํารวจความคิดเห็นของประชากรที่มีตอโครงการ ครั้งที่ 2
ที่มา : การสํารวจภาคสนาม, ธันวาคม 2564
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N


สัญลักษณ
พื้นที่โครงการ
พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะ 100 เมตร

6

กลุมติดโครงการ จํานวน 1 ตัวอยาง ไดแก รานBAKE
กลุมสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร จํานวน 2 ตัวอยาง

5

1

รานชบา restaurant

2

รานบานคุณปู museum & restaurant

กลุมประชากรในระยะ 100 เมตร จํานวน 25 ตัวอยาง

1
2
1

3

4

7
8

9
2

10 11 12
13 14 15
16
22
17 23
18 24
19
20 25
21

1

บานเลขที่ 68

14

บานเลขที่ 23

2

บานเลขที่ 64

15

บานเลขที่ 23/1

3

บานเลขที่ 62/1

16

บานเลขที่ 21/18

4

บานเลขที่ 62/2

17

บานเลขที่ 21/7

5

บานเลขที่ 1

18

บานเลขที่ 21/8

6

บานเลขที่ 3

19

บานเลขที่ 21/9

7

บานเลขที่ 39

20

บานเลขที่ 21/10

8

บานเลขที่ 37/1

21

บานเลขที่ 21/11

9

บานเลขที่ 37/2

22

บานวางไมมีผูอยูอาศัย

10

บานเลขที่ 31

23

บานเลขที่ 21/5

11

บานเลขที่ 29

24

บานเลขที่ 21/4

12

บานวางไมมีผูอยูอาศัย

25

บานเลขที่ 21/2-3

13

บานเลขที่ 25

ที่ดินเจาของเดียวกัน
กลุมพื้นที่ออนไหวและหนวยงานราชการ

รูปที่ 3-47 ตําแหนงสํารวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ของกลุมติดโครงการ กลุมประชากร ในระยะ 100 เมตรและกลุมสถานประกอบการ ในระยะ 100 เมตร

พื้นที่กอสราง

ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, ธันวาคม 2564
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N


สัญลักษณ
ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะ 100 เมตร
พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะมากกวา 100-500 เมตร
กลุมประชาชนที่อยูในระยะมากกวา 100-500 เมตร จํานวน 175 ตัวอยาง

รูปที่ 3-48 ตําแหนงสํารวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ของกลุมประชากรในระยะมากกวา 100-500 เมตร
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, ธันวาคม 2564
3-183

N


สัญลักษณ
ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะ 100 เมตร
พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะ 500 เมตร
พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะ 1,000 เมตร
กลุมประชาชนที่อยูในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร จํานวน 112 ตัวอยาง

รูปที่ 3-49 ตําแหนงสํารวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ของกลุมประชากรในระยะมากกวา 500-1,000 เมตร
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, ธันวาคม 2564

3-184

N


สัญลักษณ
ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะ 100 เมตร

20

พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร

19
18
17
16
1
15
14
2
3
4

5

8

กลุมสถานประกอบการที่อยูในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร จํานวน 20 ตัวอยาง

1

แคสเซีย ภูเก็ต

11

ซุปเปอรชิป สาขาลากูนา

2

Oceanstone

12

Lemonade Club

3

Hilton Garden inn phuket

13

LB อพารทเมนท

4

The regent Bangtao

14

เชิงทะเลโฮม

5

Diamond resort

15

Gym club

6

Hotel Coco Phuket Beach

16

Suchaya Bungalow

7

Phechada at cherngtalay

17

Parida Resort

8
9

Chabana resort

18

Chotika Bungalow

Villa market

19

นรินโฮม

10

Porto De Phuket

20

Sabai Resort

9

10

11

12 13

6

7

รูปที่ 3-50 ตําแหนงสํารวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ของกลุมสถานประกอบการในระยะมากกวา 100-1,000 เมตร
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, ธันวาคม 2564
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โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
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N


2
1
3

6
4

5

สัญลักษณ

7

พื้นที่โครงการ
พื้นที่สํารวจในรัศมี 1,000 เมตร

1

พื้นที่ออนไหว มีจํานวน 5 ตัวอยาง ไดแก
โรงเรียนอนุบาลลากูนา ภูเก็ต ระยะหางจากโครงการ ประมาณ 450 เมตร

2

บานขจรเกียรติ เนิสเซอรี่ ปาสัก ระยะหางจากโครงการ ประมาณ 760 เมตร

3

สํานักสงฆหลวงพอสมภารงอ ระยะหางจากโครงการ ประมาณ 600 เมตร

4

โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ - กอง อนุสรณ" ระยะหางจากโครงการ ประมาณ 300 เมตร

5

ศาลเจาลิ่มไทซู ระยะหางจากโครงการ ประมาณ 870 เมตร

6

หนวยงานราชการ มีจํานวน 2 ตัวอยาง ไดแก
ศูนยกฬี าเทศบาลตําบลเชิงทะเล ระยะหางจากโครงการ ประมาณ 100 เมตร

7

สถานีตํารวจภูธรตําบลเชิงทะเล ระยะหางจากโครงการ ประมาณ 850 เมตร

รูปที่ 3-51 ตําแหนงสํารวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2 กลุมพื้นที่ออนไหว และหนวยงานราชการในระยะ 1,000 เมตร
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, ธันวาคม 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

ตารางที่ 3-91 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2
กลุมที่ไดรับผลกระทบหลัก

ความคิดเห็น/ขอหวงกังวล
(จากการรับฟงความคิดเห็นครั้งที่ 1)

ความคิดเห็นตอความเพียงพอของ
มาตรการฯ ที่โครงการจะปฏิบตั ิ

1. กลุมพื้นที่หลัก
ก ลุ ม ติ ด โ ค ร ง ก า ร (จํ า น ว น 1 1.ขอหวงกังวลชวงรื้อถอน
ตัวอยาง)
- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง
- การจราจรติดขัด
2.ขอหวงกังวลชวงกอสราง
- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง
- การจราจรติดขัด
3.ขอหวงกังวลชวงดําเนินการ
- ไมมีขอหวงกังวล
กลุมประชากรในระยะ 100 เมตร
1.ขอหวงกังวลชวงรื้อถอน
(จํานวน 23 ตัวอยาง)
- ฝุนละอองจากการกอสราง (10 ตัวอยาง)
- เสียงดังรบกวน (10 ตัวยาง)
- ควาสั่นสะเทือนจากการกอสราง (4 ตัวอยาง)
- การจราจรติดขัด (4 ตัวอยาง)
2.ขอหวงกังวลชวงกอสราง
- ฝุนละอองจากการกอสราง (16 ตัวอยาง)
- เสียงดังรบกวน (15 ตัวอยาง)
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง (13 ตัวอยาง)
- การจราจรติดขัด (10 ตัวอยาง)
- รถบรรทุกวิ่งเร็ว (3 ตัวอยาง)
3.ขอหวงกังวลชวงดําเนินการ
- การจราจรติดขัด (7 ตัวอยาง)
- การจัดการน้ําเสีย (1 ตัวอยาง)
- การจัดการขยะ (1 ตัวอยาง)
- น้ําใชไมเพียงพอ (6 ตัวอยาง)
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ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เ ห็ น ว า
มาตรการที่โครงการเสนอนั้นมีความ
เพียงพอ และไมแสดงความเห็นใดๆ
เพิ่มเติม

ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เ ห็ น ว า
มาตรการที่โครงการเสนอนั้นมีความ
เพียงพอ และไมแสดงความเห็นใดๆ
เพิ่มเติม

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

ตารางที่ 3-91 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2
กลุมที่ไดรับผลกระทบหลัก

ความคิดเห็น/ขอหวงกังวล
(จากการรับฟงความคิดเห็นครั้งที่ 1)

ความคิดเห็นตอความเพียงพอของ
มาตรการฯ ที่โครงการจะปฏิบตั ิ

1. กลุมพื้นที่หลัก (ตอ)
กลุมสถานประกอบการในระยะ 100 1.ขอหวงกังวลชวงรื้อถอน
เมตร (จํานวน 2 ตัวอยาง)
- ฝุนละอองจากการกอสราง (1 ตัวอยาง)
- เสียงดังรบกวน (1 ตัวยาง)
- ควาสั่นสะเทือนจากการกอสราง (1 ตัวอยาง)
- การจราจรติดขัด (1 ตัวอยาง)
2.ขอหวงกังวลชวงกอสราง
- การจราจรติดขัด (1 ตัวอยาง)
3.ขอหวงกังวลชวงดําเนินการ
- การจราจรติดขัด (1 ตัวอยาง)
2. กลุมพื้นที่รอง
กลุ ม ประชากร ในระยะมากกว า 1.ขอหวงกังวลชวงรื้อถอน
100-500 เมตร
- ฝุนละออง (10 ตัวอยาง)
(จํานวน 175 ตัวอยาง)
- เสียงดังรบกวน (6 ตัวอยาง)
- แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม (6 ตัวอยาง)
- การจราจรติดขัด(8 ตัวอยาง)
- รถบรรทุกวิ่งเร็ว (2 ตัวอยาง)
- โจรกรรม (2 ตัวอยาง)
2.ขอหวงกังวลชวงกอสราง
- ฝุนละออง (34 ตัวอยาง)
- เสียงดังรบกวน (32 ตัวอยาง)
- แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม (24
ตัวอยาง)
- การจราจรติดขัด (22 ตัวอยาง)
- โจรกรรม (8 ตัวอยาง)
- รถบรรทุกวิ่งเร็ว (4 ตัวอยาง)
3.ขอหวงกังวลชวงดําเนินการ
- การจราจรติดขัด (18 ตัวอยาง)
- การจัดการน้ําเสีย (6 ตัวอยาง)
- การปองกันน้ําทวม (4 ตัวอยาง)
- การจัดการขยะ (6 ตัวอยาง)
- น้ําใชไมเพียงพอ (30 ตัวอยาง)
- ชุมชนแออัด (1 ตัวอยาง)
- การระบายน้ํา (4 ตัวอยาง)
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ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เ ห็ น ว า
มาตรการที่โครงการเสนอนั้นมีความ
เพียงพอ และไมแสดงความเห็นใดๆ
เพิ่มเติม

ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เ ห็ น ว า
มาตรการที่โครงการเสนอนั้นมีความ
เพียงพอ และไมแสดงความเห็นใดๆ
เพิ่มเติม

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

ตารางที่ 3-91 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (ตอ)
กลุมที่ไดรับผลกระทบหลัก

ความคิดเห็น/ขอหวงกังวล
(จากการรับฟงความคิดเห็นครั้งที่ 1)

2. กลุมพื้นที่รอง (ตอ)
กลุ มประชากร ในระยะมากกว า 1.ขอหวงกังวลชวงรื้อถอน
500-1000 เมตร
- ฝุน ละออง (2 ตัวอยาง)
(จํานวน 112 ตัวอยาง)
- การจราจรติดขัด (3 ตัวอยาง)
- รถบรรทุกวิ่งเร็ว (2 ตัวอยาง)
2.ขอหวงกังวลชวงกอสราง
- การจราจรติดขัด (3 ตัวอยาง)
- รถบรรทุกวิ่งเร็ว (2 ตัวอยาง)
3.ขอหวงกังวลชวงดําเนินการ
- การจราจรติดขัด (5 ตัวอยาง)
- การจัดการน้ําเสีย (2 ตัวอยาง)
- การปองกันน้ําทวม (2 ตัวอยาง)
- น้ําใชไมเพียงพอ (3 ตัวอยาง)
กลุมสถานประกอบการ ในระยะ 1.ขอหวงกังวลชวงรื้อถอน
ม า ก ก ว า 100-1000 เ ม ต ร - ฝุนละออง (2 ตัวอยาง)
(จํานวน 20 ตัวอยาง)
- เสียงดังรบกวน (2 ตัวอยาง)
- ความสั่นสะเทือนจากการกอสราง (2 ตัวอยาง)
- การจราจรติดขัด (3 ตัวอยาง)
2.ขอหวงกังวลชวงกอสราง
- ฝุนละอองจากการกอสราง (3 ตัวอยาง)
- เสียงดังรบกวน (2 ตัวอยาง)
- ความสั่นสะเทือนจากการกอสราง (3 ตัวอยาง)
- การจราจรติดขัด (3 ตัวอยาง)
3.ขอหวงกังวลชวงดําเนินการ
- การจราจรติดขัด (3 ตัวอยาง)
- การจัดการน้ําเสีย (2 ตัวอยาง)
- ไฟฟาไมเพียงพอ (2 ตัวอยาง)
- การจัดการขยะมูลฝอย (2 ตัวอยาง)
- น้ําใชไมเพียงพอ (2 ตัวอยาง)
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ความคิดเห็นตอความเพียงพอของ
มาตรการฯ ที่โครงการจะปฏิบตั ิ
ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เ ห็ น ว า
มาตรการที่ โ ครงการเสนอนั้ น มี ค วาม
เพี ย งพอ และไม แ สดงความเห็ น ใดๆ
เพิ่มเติม

ผู ต อบแบบสอบถามเห็ น ว า มาตรการที่
โครงการเสนอนั้นมีความเพียงพอ และ
ไมแสดงความเห็นใดๆ เพิ่มเติม

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

ตารางที่ 3-91 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (ตอ)
กลุมที่ไดรับผลกระทบหลัก
3. กลุมพื้นที่ออ นไหว
(5 ตัวอยาง)

4. กลุมหนวยงานราชการ
(2 ตัวอยาง)

ความคิดเห็น/ขอหวงกังวล
(จากการรับฟงความคิดเห็นครั้งที่ 1)
1.ขอหวงกังวลชวงรื้อถอน
- ฝุนละอองจากการกอสราง (2 ตัวอยาง)
- เสียงดังรบกวน (2 ตัวอยาง)
- ความสั่นสะเทือนจากการกอสราง (2 ตัวอยาง)
- การจราจรติดขัด (2 ตัวอยาง)
2.ขอหวงกังวลชวงกอสราง
- ฝุนละอองจากการกอสราง (2 ตัวอยาง)
- เสียงดังรบกวน (2 ตัวอยาง)
- ความสั่นสะเทือนจากการกอสราง (2 ตัวอยาง)
- การจราจรติดขัด (2 ตัวอยาง)
3.ขอหวงกังวลชวงดําเนินการ
- ฝุนละอองจากการกอสราง (1 ตัวอยาง)
- เสียงดังรบกวน (1 ตัวอยาง)
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง (1 ตัวอยาง)
- การจราจรติดขัด (2 ตัวอยาง)
1.ขอหวงกังวลชวงรื้อถอน
- ฝุนละอองจากการกอสราง (1 ตัวอยาง)
- เสียงดังรบกวน (1 ตัวอยาง)
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง (1 ตัวอยาง)
2.ขอหวงกังวลชวงกอสราง
- ฝุนละอองจากการกอสราง (1 ตัวอยาง)
- เสียงดังรบกวน (1 ตัวอยาง)
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง (1 ตัวอยาง)
- การจราจรติดขัด (1 ตัวอยาง)
3.ขอหวงกังวลชวงดําเนินการ
- ฝุนละอองจากการกอสราง (1 ตัวอยาง)
- เสียงดังรบกวน (1 ตัวอยาง)
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง (1 ตัวอยาง)
- การจราจรติดขัด (1 ตัวอยาง)
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ความคิดเห็นตอความเพียงพอของ
มาตรการฯ ที่โครงการจะปฏิบตั ิ
ผู ต อบแบบสอบถามเห็ น ว า มาตรการที่
โครงการเสนอนั้นมีความเพียงพอ และ
ไมแสดงความเห็นใดๆ เพิ่มเติม

ผู ต อบแบบสอบถามเห็ น ว า มาตรการที่
โครงการเสนอนั้นมีความเพียงพอ และ
ไมแสดงความเห็นใดๆ เพิ่มเติม

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

ตารางที่ 3-91 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 (ตอ)
กลุมที่ไดรับผลกระทบหลัก
5. กลุมผูนําชุมชน (2 ตัวอยาง)

ความคิดเห็น/ขอหวงกังวล
(จากการรับฟงความคิดเห็นครั้งที่ 1)
1.ขอหวงกังวลชวงรื้อถอน
- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
2.ขอหวงกังวลชวงกอสราง
- ฝุนละอองจากการกอสราง
- เสียงดังรบกวน
- การสั่นสะเทือนจากการกอสราง
- การจราจรติดขัด
3.ขอหวงกังวลชวงดําเนินการ
- การจราจรติดขัด
- น้ําประปาไมเพียงพอ

ความคิดเห็นตอความเพียงพอของ
มาตรการฯ ที่โครงการจะปฏิบตั ิ
ผู ต อบแบบสอบถามเห็ น ว า มาตรการที่
โครงการเสนอนั้นมีความเพียงพอ และ
ไมแสดงความเห็นใดๆ เพิ่มเติม

ที่มา : การสํารวจภาคสนาม, ธันวาคม 2564

รายละเอี ย ดผลการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของประชากรที่ อ ยู ใ กล เ คี ย งพื้ น ที่ โ ครงการ ที่ มี ต อ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะรื้อถอน ระยะกอสราง และระยะดําเนินการ แสดง
ดังตารางที่ 3-92 และตารางที่ 3-93 ตามลําดับ นอกจากนี้โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 3-92 ผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมประชากรเปาหมายในระยะ 1,000 เมตร ที่มีตอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ
ในระยะรื้อถอนและระยะกอสราง
กลุมตัวอยาง

3-192
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

1. สภาพภูมิประเทศ

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

กลุมพื้นที่รอง
(307 ตัวอยาง)
เพียงพอ/
ไมเพียงพอ/ไม
เหมาะสม
เหมาะสม
307 ตัวอยาง
-

กลุมพื้นที่ออนไหว
(5 ตัวอยาง)
เพียงพอ/
ไมเพียงพอ/ไม
เหมาะสม
เหมาะสม
5 ตัวอยาง
-

กลุมหนวยงานราชการ
(2 ตัวอยาง)
เพียงพอ/
ไมเพียงพอ/ไม
เหมาะสม
เหมาะสม
2 ตัวอยาง
-

ผูนําชุมชนในเขตพื้นที่โครงการ
1)
(2 ตัวอยาง)
เพียงพอ/
ไมเพียงพอ/ไม
เหมาะสม
เหมาะสม
1 ตัวอยาง
-

2. ทรัพยากรดินและการเกิดดินถลม

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

3. ธรณีวิทยาและการเกิดแผนดินไหว

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

4. คุณภาพอากาศ

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

5. เสียงและความสั่นสะเทือน

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

6. การคมนาคมขนสง

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

7. การใชน้ํา

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

8. การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

9. การจัดการน้ําเสีย

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

10. การจัดการขยะมูลฝอย

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

11. ไฟฟา

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

12. การปองกันอัคคีภัย

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

13. สภาพสังคมและเศรษฐกิจ

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

14. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

15. สุขภาพ

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

16. ทัศนียภาพ

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

หมายเหตุ : 1) ผูนําชุมชนในเขตพื้นที่โครงการ จํานวน 1 ตัวอยาง ไมขอแสดงความคิดเห็นตอมาตรการฯ
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ตารางที่ 3-93 ผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมประชากรเปาหมายในระยะ 1,000 เมตร ที่มีตอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ
ในระยะดําเนินการ

3-193
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

1. ทรัพยากรดินและการเกิดดินถลม

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

กลุมพื้นที่รอง
(307 ตัวอยาง)
เพียงพอ/
ไมเพียงพอ/ไม
เหมาะสม
เหมาะสม
307 ตัวอยาง
-

กลุมตัวอยาง
กลุมพื้นที่ออนไหว
(5 ตัวอยาง)
เพียงพอ/
ไมเพียงพอ/ไม
เหมาะสม
เหมาะสม
5 ตัวอยาง
-

2. ธรณีวิทยาและการเกิดแผนดินไหว

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

3. คุณภาพอากาศ

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

4. เสียงและความสั่นสะเทือน

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

5. การคมนาคมขนสง

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

6. การใชน้ํา

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

7. การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

8. การจัดการน้ําเสีย

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

9. การจัดการขยะมูลฝอย

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

10. ไฟฟา

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

11. การปองกันอัคคีภัย

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

12. การระบายอากาศและความรอน

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

13. สภาพสังคมและเศรษฐกิจ

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

14. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

15. สุขภาพ

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

16. ทัศนียภาพ

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

17. การบดบังแสงแดด

26 ตัวอยาง

-

307 ตัวอยาง

-

5 ตัวอยาง

-

2 ตัวอยาง

-

1 ตัวอยาง

-

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

หมายเหตุ : 1) ผูนําชุมชนในเขตพื้นที่โครงการ จํานวน 1 ตัวอยาง ไมขอแสดงความคิดเห็นตอมาตรการฯ

กลุมหนวยงานราชการ
(2 ตัวอยาง)
เพียงพอ/
ไมเพียงพอ/ไม
เหมาะสม
เหมาะสม
2 ตัวอยาง
-

ผูนําชุมชนในเขตพื้นที่โครงการ
1)
(2 ตัวอยาง)
เพียงพอ/
ไมเพียงพอ/ไม
เหมาะสม
เหมาะสม
1 ตัวอยาง
-
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ตารางที่ 3-94 สรุปจํานวนตัวอยางทีไ่ ดจากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่1 และครั้งที่ 2
กลุมตัวอยาง

3-194

1. กลุมพื้นที่หลัก
1.1 ติดโครงการ
1.2 ประชากรในระยะ 100 เมตร
1.3 สถานประกอบการในระยะ 100 เมตร
2. กลุมพื้นทีร่ อง
2.1 ประชากรในระยะมากกวา 100-500 เมตร
2.2 ประชากรในระยะมากกวา 500-1,000
เมตร
2.3 สถานประกอบการในระยะ 100-1,000
เมตร
3. กลุมพื้นที่ออ นไหว
4. กลุมหนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ
5. กลุมผูนําชุมชน
รวม

จํานวน
เปาหมาย
(ตัวอยาง)

จํานวนตัวอยาง
ครั้งที่1
สอบถามได
สอบถามไมได
(ตัวอยาง)
(ตัวอยาง)

1
25
2

1
23
2

21)
-

1
23
2

21)
-

175

175

-

175

-

112

112

-

112

-

20

20

-

20

-

5
2
2
344

5
2
1
341

12)
3

5
2
1
341

12)
3

หมายเหตุ : 1) สอบถามไมไดเนื่องจากเปนบานวางไมพบผูอยูอาศัย
2)

ครั้งที่ 2
สอบถามได
สอบถามไมได
(ตัวอยาง)
(ตัวอยาง)

สอบถามไมไดเนื่องจากผูนําชุมชนในเขตพื้นที่โครงการ จํานวน 1 ตัวอยาง ไมขอแสดงความคิดเห็นตอมาตรการฯ

หมายเหตุ

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

3.4.3 สาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตไดรวบรวมขอมูลดานสาธารณสุข โดยแยกเปนขอมูลดาน
ตางๆ ไดดังนี้
1) สถานบริการสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนหนวยบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จําแนกตามระดับ
ของสถานพยาบาล เขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดภูเก็ต ป 2563 รวมทั้งสิ้น 32 แหง รายละเอียดหนวยบริการ
แสดงดังตารางที่ 3-95
ตารางที่ 3-95 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)

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 3-96
ตารางที่ 3-96 จํานวนบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดภูเก็ต ปงบประมาณ 2563
ขอมูลทรัพยากร
แพทย
ทันตแพทย
พยาบาลวิชาชีพ
จพ.สาธารณสุข
นวก.สาธารณสุข
จพ.ทันตสาธารณสุข
อสม.
แพทยทางเลือกที่ผานการอบรม
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อําเภอ
เมืองภูเก็ต
กะทู
613
119
85
27
877
114
52
12
90
18
26
10
20
1
37
9
3-195

ถลาง
197
28
139
33
65
29
0
24

รวม
929
140
1,130
97
173
65
21
70

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-96 จํานวนบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดภูเก็ต ปงบประมาณ 2563 (ตอ)
ขอมูลทรัพยากร
อื่นๆ
ผูดูแลผูปวยที่บาน
เภสัชกร
รวมทั้งหมด

อําเภอ
เมืองภูเก็ต
กะทู
1,484
156
1
0
66
0
3,354
466

ถลาง
181
0
10
707

รวม
1,821
1
76
4,527

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

สํา หรั บเขตพื้ นที่ เ ทศบาลตํา บลเชิง ทะเล มีโ รงพยาบาล จํ า นวน 1 แห ง ได แ ก โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลเชิงทะเล มีระยะหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 1.50 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3-52
ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกับสภาพการจราจร และชวงเวลาที่เกิดเหตุ)
จากสถิติสาเหตุการปวย 21 กลุมโรค ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเชิงทะเล ระหวาง ป
2559-2563 พบวา 5 อันดับแรก อาการหรืออาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบไดจากการตรวจทางคลินิก
และทางหองปฏิบัติการที่ไมสามารถจําแนกโรคในกลุมอื่นได เปนโรคที่มีการปวยสูงสุด รองลงไป ไดแก
อาการหรือโรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก โรคระบบหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด และโรคที่
เกิดอาการหลายระบบตามลําดับ รายละเอียดดังตารางที่ 3-97
จากขอมูลสถิติขอมูลโรคและความเจ็บปวยระหวาง ป พ.ศ. 2559-2563 จากโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลเชิงทะเล และขอ มูลจากการสํารวจภาคสนามประชาชนในระยะ 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่
โครงการ จะเห็นไดวาโรคระบบทางเดินหายใจ เปนโรคที่มีการเจ็บปวยเปนลําดับตนๆ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุ
มาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ฝุนละอองและมลพิษทางอากาศจากการจราจร และการกอสราง
ประกอบกับบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในเขตตําบลเชิงทะเลมีสถานที่กอสรางเพื่อพัฒนาเปนที่อยูอาศัย
สถานที่บริการทองเที่ยว หรือโครงการตางๆ แสดงดังรูปที่ 3-53 ดวยสาเหตุดังกลาวจึงสงผลใหประชาชน
สวนใหญเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจมากกวาโรคอื่นๆ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

N


ที่ตั้งโครงการ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลเชิงทะเล

รูปที่ 3-52 เสนทางจากโครงการไปยังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเชิงทะเล
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, พฤศจิกายน 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

ตารางที่ 3-97 สถิติสาเหตุการปวย 21 กลุมโรค ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเชิงทะเล
ป 2559-2563
จํานวนผูปวย (ราย)

ลําดับ

กลุมโรค

1

โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก
อาการหรืออาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบไดจาก
การตรวจทางคลินิกและทางหองปฏิบัติการที่ไม
สามารถจําแนกโรคในกลุม อื่นได
โรคระบบหายใจ
โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง และเนื้อยึดเสริม
โรคระบบไหลเวียนเลือด
โรคที่เกิดอาการหลายระบบ
โรคที่เกิดเฉพาะตําแหนง
โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการ และเมตะบอลิสมั
โรคติดเชื้อ และปรสิต
โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง
โรคตารวมสวนประกอบของตา
สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ทีท่ ําใหปวยหรือตาย
โรคและอาการอืน่
อุบัติเหตุจากการขนสงและผลที่ตามมา
โรคระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ
โรคระบบประสาท
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม
โรคหูและปุมกกหู
ภาวะแทรกในการตั้งครรภ การคลอด และระยะหลัง
คลอด
รูปรางผิดปกติแตกําเนิด การพิการจนผิดรูปแต
กําเนิดและโครโมโซมผิดปกติ
โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด และความผิดปกติ
เกี่ยวกับภูมิคุมกัน

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2560
831

2561
1,547

2562
1,358

2563
1,173

6,685

933

887

1,046

434

348

3,648

734
369
746
6
16
172
106
101
62
58
4
16
24
7
12
6

676
211
409
437
174
75
75
52
53
54
12
12
12
10
9
10

601
153
514
509
240
109
60
49
31
40
151
11
10
8
5
7

571
1016
445
45
31
147
330
106
65
43
0
25
5
3
8
9

298
971
350
980
199
98
22
33
32
12
36
0
8
14
3
1

2,880
2,720
2,464
1,977
660
601
593
341
243
207
203
64
59
42
37
33

2

0

3

6

0

11

2

2

2

3

0

9

0

0

1

1

0

2

ที่มา : โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเชิงทะเล, 2564

จากการสํารวจภาคสนามโดยการสัมภาษณประชาชนที่อยูอาศัยใกลเคียงพื้นที่โครงการ พบวา
ประชาชนสวนใหญ (รอยละ 50.00) เจ็บปวยดวยโรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมตางๆ รองลงมา เจ็บปวยดวย
โรคผิวหนังและภูมิแพ และโรคหวัด/โรคทางเดินหายใจ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับขอมูลสถิติจํานวน
ผูปวยจําแนกตาม 21 กลุมโรคของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเชิงทะเล
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1,776
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N


สัญลักษณ
พื้นที่โครงการ
พื้นที่สํารวจความคิดเห็นในรัศมี 1,000 เมตร
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสัน่ สะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการ

บานขจรเกียรติ เนิสเซอรี่
โรงเรียนอนุบาล

สํานักสงฆหลวงพอสมภารงอ
ศูนยกฬา เทศบาลตําบลเชิงทะเล

1

เขาสู

ถนนลากูน

พื้นที่ที่อยูร ะหวางการกอสราง

2

1

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4025

2

ลากูนา ภูเก็ต

3

เสนทางการจราจรขนสงวัสดุกอสราง

โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
“จุติ-กอง อนุสรณ”

1

โครงการโรงแรม ดาวา

2

โครงการ ลากูนา ปารค

พื้นที่ที่กอสรางแลวเสร็จ

1 Hilton Garden Inn
2 Cassia 1,2
3 Cassia 3
4 Porto De Phuket

4

สถานีตํารวจภูธรตําบลเชิงทะเล
ศาลเจาลิ่มไทซู

รูปที่ 3-53 ตําแหนงสถานที่กอสรางโครงการตางๆ 3 ปยอนหลัง บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ในเขตตําบลเชิงทะเล
ที่มา : การสํารวจภาคสนาม, พฤศจิกายน 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

พื้นที่ที่อยูร ะหวางการกอสราง

2

1

โครงการโรงแรม ดาวา

โครงการ ลากูนา ปารค

พื้นที่ที่กอสรางแลวเสร็จ

1

1

2

Hilton Garden Inn

Cassia 1,2

4

3

Cassia 3

Porto De Phuket

รูปที่ 3-53 ตําแหนงสถานที่กอสรางโครงการตางๆ 3 ปยอนหลัง บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ในเขตตําบลเชิงทะเล
ที่มา : การสํารวจภาคสนาม, พฤศจิกายน 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

3.4.4 การปองกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลตําบลเชิงทะเล อยูภายใตความ
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลเชิงทะเล โดยปจจุบันมีกําลังเจาหนาที่และอุปกรณใหความชวยเหลือเมื่อเกิด
เหตุทางสาธารณภัยตางๆ ดังนี้ รถยนตดับเพลิง จํานวน 2 คัน จุน้ําไดคันละ 2.5 ลูกบาศกเมตร รถยนต
บรรทุกน้ําอเนกประสงค จํานวน 2 คัน รถกระเชา จํานวน 1 คัน รถยนตตรวจการณ จํานวน 1 คัน
เจาหนาที่และพนักงานดับเพลิง จํานวน 8 คน และอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฝายพล
เรือน จํานวน 39 คน (เทศบาลตําบลเชิงทะเล, 2560 โดยเทศบาลตําบลเชิงทะเลตั้งอยูหางจากโครงการ
เปนระยะทางประมาณ 2.00 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทางมายังโครงการประมาณ 3 นาที จะถึงพื้นที่
โครงการ (ขึ้นกับสภาพการจราจรและชวงเวลาที่เกิดเหตุ) แสดงดังรูปที่ 3-54
นอกจากนี้ยังมีหนวยงานใกลเคียงที่ใหความชวยเหลือในดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไดแก งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล โดยปจจุบันมีกําลังเจาหนาที่
และอุปกรณใหความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุทางสาธารณภัยตางๆ ดังนี้ เจาหนาที่งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย จํานวน 12 คน สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (สมาชิก อปพร.) จํานวน 152 คน
รถยนตเคลื่อนที่เร็ว (รถกูภัย ขนาดเล็ก) 1 คัน รถดับเพลิงเอนกประสงค 6 ลอ ความจุ 4,000 ลิตร 1 คัน
รถดับเพลิง 10 ลอ ความจุ 12,000 ลิตร 1 คัน รถบรรทุกน้ํา 6 ลอ ความจุ 6,000 ลิตร 1 คัน เรือยางขนาด
40 แรงมา 4 ลํา รถเชา 6 ลอ 1 คัน รถตรวจการณ 1 คัน รถบรรทุก 6 ลอ 1 คัน รถบรรทุกขนาดเล็ก 5
คัน รถลําเลียงคน 6 ลอ 1 คัน โดยองคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเลตั้งอยูหางจากโครงการประมาณ
1.60 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทางมายังโครงการประมาณ 3 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกับสภาพ
การจราจรและชวงเวลาที่เกิดเหตุ)
สําหรับสถานีตํารวจที่อยูใกลพื้นที่โครงการ คือ สถานีสํารวจภูธรเชิงทะเล ตั้งอยูหางจากโครงการ
ประมาณ 0.9 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทางมายังโครงการประมาณ 2 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกับ
สภาพการจราจรและชวงเวลาที่เกิดเหตุ) รูปแสดงเสนทางจากสถานีตํารวจไปยังพื้นที่โครงการ แสดงดัง
รูปที่ 3-54
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N


ที่ต้งั โครงการ

สถานีตํารวจภูธรเชิงทะเล
จุดจอดรถดับเพลิง
เทศบาลตําบลเชิงทะเล

3-202
บริษัท อาณา เชิงทะเล

จุดจอดรถดับเพลิง
องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล

เสนทางจากจุดจอดรถดับเพลิงของเทศบาลตําบลเชิงทะเล
เสนทางจากจุดจอดรถดับเพลิงขององคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล

รูปที่ 3-54 เสนทางจากงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเลและเทศบาลตําบลเชิงทะเลไปยังพื้นที่โครงการ
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, พฤศจิกายน 2564

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน

3.4.5 สุนทรียภาพ
3.4.5.1 แหลงทองเทีย่ ว
จังหวัดภูเก็ตมีแหลงทองเที่ยวอยูเปนจํานวนมาก ทั้งที่เปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลง
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ดังรายละเอียดดังนี้
1) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
(1) แหล งท อ งเที่ ยวประเภทชายหาด จั งหวั ดภู เก็ ตมี ชายหาดอยู หลายแห งซึ่ งดึ งดู ด
นักทอ งเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศจํานวนมากในแตละป สวนใหญอยูทางฝงตะวันตกของ
เกาะ ชายหาดที่สําคัญ ไดแก
1.1) แหลมกา เปนหาดทรายขาว สะอาด สงบเงียบ มีโขดหินเรียงราย เหมาะแกการเลนน้ํา
1.2) หาดราไวย มีเรือประมงและเรือใหนักทองเที่ยวเชาไปเที่ยวเกาะตางๆ เปนหาดที่เหมาะ
แกการเลนน้ําเพราะชายฝงตื้น คลื่นลมไมแรง
1.3) แหลมพรหมเทพ เปนแหลมที่มีหนาผาสูงอยูทางใตสุดของเกาะภูเก็ต ริมหนาผามีแนว
ตนตาลลาดลงสู
3 แหลมที่เปนโขดหิน มองเห็นกระแสวนและลึกของน้ําทะเลสีเขียวมรกต เปนสถานที่ชม
พระอาทิตยตกที่สวยงาม
1.4) หาดในหาน มีหาดทรายขาวสะอาด และคอนขางเงียบสงบชวงฤดูมรสุม ระหวางเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม คลื่นลมแรงไมเหมาะแกการเลนน้ํา
1.5) หาดกะตะ แบงเปน 2 หาด คือ หาดกะตะใหญ และหาดกะตะนอย เปนหาดที่เหมาะ
สําหรับเลนน้ํา การฝกดําน้ําดูปะการัง มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน
1.6) หาดกะรน เปนหาดทรายขาวละเอียดทอดตัวในแนวยาวไปสุดหาด
1.7) หาดปาตอง เปนอาวโคงกวาง เหมาะสําหรับการเลนกีฬาทางน้ําทุกชนิด เปนหาดที่มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกมากที่สุด
1.8) หาดกมลา เปนหาดที่สงบเงียบ มีแนวหาดทรายยาวประมาณ 2 กิโลเมตร
1.9) หาดสุรินทร เปนหาดที่สงบอยูริมเชิงเขา มีตนสนเรียงรายอยูบริเวณเหนือหาด ทาง
ดานขวาเปนที่ตั้งสนามกอลฟที่เกาแกสรางในสมัยรัชการที่ 7
1.10) แหลมสิงห เปนหาดเล็กๆ ที่สงบเงียบ หาดทรายขาวสะอาดมีโขดหินที่สวยงาม
1.11) หาดในยาง มีหาดทรายยาวตอเนื่อง มีสวนรมรื่นเหมาะแกการพักผอนและเลนน้ํา
1.12) หาดไมขาว เปนหาดที่มีจั๊กจั่นทะเลและเตาทะเลขึ้นมาวางไข
1.13) อุทยานแหงชาติสิรินาถ ครอบคลุมพื้นที่ปาสนทะเล ปาเขารวก ปาเขาเมือง หาดใน
ยาง หาดในทอน ทางอุทยานมีบานพัก และสถานที่กางเต็นทไวบริการนักทองเที่ยว
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(2) แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดแก สถานีพัฒนาการสงเสริมอนุรักษสัตวปาเขาพระแทว มีสิ่ง
ที่นาสนใจไดแก น้ําตกโตนไทร น้ําตกบางแปร และตนปาลมหลังขาว ศูนยศึกษาธรรมชาติทาฉัตรไชย มี
เสนทางศึกษาธรรมชาติปาชายเลน ระยะทาง 800 เมตร ตั้งอยูในอําเภอถลาง
(3) แหลงทองเที่ยวประเภทเกาะ จังหวัดภูเก็ตมีเกาะบริวารทั้งหมด 39 เกาะ สวนใหญอยู
ทางตะวันออกและทางตอนใตของเกาะภูเก็ต เกาะที่เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญไดแก
3.1) เกาะราชาใหญ เกาะราชานอย เกาะเฮ เกาะโหลน เกาะบอน เกาะแกว เกาะไมทอน ตั้งอยู
ทางตอนใตของเกาะภูเก็ต เหมาะสําหรับการพักผอนชายหาด ดําน้ําดูปะการัง (เกาะเฮ เกาะไมทอน) ตกปลา
(เกาะราชานอย) และพักแรม บนเกาะมีรอยพระพุทธบาทจําลองตั้งอยูดวย เกาะที่มีที่พักใหบริการบนเกาะ
ไดแก เกาะราชาใหญ เกาะเฮ เกาะโหลน เกาะไมทอน (รีสอรทสวนตัว)
3.2) เกาะตะเภาใหญ ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของเกาะภูเก็ตบริเวณอาวภูเก็ต มีสิ่งที่
นาสนใจ คือ นกเงือก และมีทีพักแรมบริการบนเกาะ
3.3) เกาะรัง ใหญ เกาะมะพรา ว เกาะไขน อก ตั้ง อยูท างทิศ ตะวัน ออกของเกาะภูเ ก็ต
บริเ วณอา วสะปา เหมาะสํา หรับ การพัก ผอ นชายหาดและเลน น้ํา ที่เ กาะรัง ใหญมีสิ่ง ที่นา สนใจ คือ
ฟารมหอยมุก กิจกรรมพายเรือแคนู และขี่จักรยานรอบเกาะ สวนเกาะมะพราวมีหมูบานประมงที่ยังคง
วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม เสนทางศึกษาธรรมชาติ นักทองเที่ยวสามารถขี่จักรยานและพักแรมบนเกาะได
3.4) เกาะนาคานอย ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเกาะภูเก็ต ใกลกับอาวปอ มีฟารมหอยมุก
และการสาธิตการเลี้ยงหอยมุกใหนักทองเที่ยวชม มีรานอาหารทะเลบริการ แตไมมีที่พักแรม
3.5) เกาะแรดและเกาะนาคาใหญ ปจจุบันกําลังดําเนินการกอสรางรีสอรทของเอกชน เพื่อรองรับ
นักทองเที่ยวที่มีรายไดสูง
(4) จุดชมทิวทัศน ไดแก จุดชมทิวทัศนแหลมพรหมเทพแหลมกา แหลมพันวา หาดกะตะ-กะรน
เขารัง เขาวาด
2) แหลงทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร ซึ่งกระจายอยูบนเกาะภูเก็ตตอนในของเกาะ
โดยแบงตามเขตอําเภอ ดังนี้
(1) ในอําเภอเมือ งภูเก็ต ที่สําคัญไดแก ตัวเมืองภูเก็ต (มีวิถีชีวิตที่นาสนใจและอาคารศิลปะ
แบบชิโนโปรตุกีสอยูหลายแหง) เชน พิพิธภัณฑภูเก็ตไทหัว ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ทําการไปรณียโทร
เลขหลักเกา วัดฉลอง ศูนยศิลปวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคิรี
(2) ในอํา เภอถลาง ไดแ ก อนุส าวรียทา วเทพกระษัต รีแ ละทา วศรีสุน ทร พิพิธ ภัณ ฑส ถาน
แหงชาติถลาง วัดพระทอง วัดพระนางสราง วัดไชยธาราราม (พระบรมสารีริกธาตุ) บานพระยาวิชิต
สงคราม (เมืองถลางเกา) และบานพิทักษชินประชา
(3) ในอําเภอกะทู ไดแก พิพิธภัณฑเหมืองแร และศูนยอนุรักษมรดกทองถิ่นกะทู
3) แหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น
ในจังหวัดภูเก็ตมีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้นทั้งในรูปของสถานบันเทิง การแสดงโชว
ตางๆ สวนสาธารณะลักษณะพิเศษ พิพิธภัณฑเฉพาะทาง สวนสัตว และสวนสนุกเพื่อดึงดูกนักทองเที่ยว
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กระจายกันอยูทั่วไปตามชายหาดที่สําคัญและทางตอนในของเกาะ เชน ภูเก็ตแฟนตาซี ไซมอน คาบาเรย ใน
อําเภอกะทู ฟารมจระเข พิพิธภัณฑเปลือกหอย ไดโนปารค สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา
4) การทองเที่ยวในเขตเทศบาลตําบลเชิงทะเล
ในเขตเทศบาลตําบลเชิงทะเลไมมีสถานที่ทองเที่ยว แตมีสถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
ได แ ก วั ด สมภารงอและวั ด เชิ ง ทะเล และเป น เส น ทางผ า นของนั ก ท อ งเที่ ย วก อ นเดิ น ทางเข า สู แ หล ง
ทองเที่ยว ไดแก หาดสุรินทร หาดเลพังและหาดบางเทา โดยผานทางถนนสายศรีสุนทร และสายบานดอน
– เชิงทะเล ทําใหศักยภาพของพื้นที่ในเขตเทศบาลเหมาะแกการคาขาย และบานพักอาศัย จึงมีนักลงทุน
ไมนอยที่เขามาลงทุนประกอบการคาและธุรกิจบานเชา เพื่อรองรับพนักงานที่เขามารับจางทํางานในสถาน
ประกอบการโรงแรมในแหลงทองเที่ยวของตําบลเชิงทะเล

3.4.5.2 ประเพณี
จังหวัดภูเก็ตในอดีตเจาถิ่นเดิม ไดแก เงาะซาไก และชาวน้ํา (ชาวเล หรือ ชาวไทยใหม) ตอมาไดมี
ชาวอินเดีย ชาวไทย และชาวจีน ซึ่งสวนใหญเปนชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพเขามา สําหรับชาวไทยไดมีการ
อพยพเขามาอาศัยมากขึ้น ทําใหสามารถยึดครองภูเก็ตไดมากกวาชาติอื่น และในที่สุดชาวไทยที่อาศัยอยูก็
ไดนําเอาวัฒนธรรมของชาติตางๆ มาปรับปรุงและดัดแปลง จนกระทั่งกลายเปนเอกลักษณของชาวภูเก็ต
สืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน (แผนพัฒนาจังหวัดป พ.ศ.2557-2560 จังหวัดภูเก็ต (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2556))
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
- ในวัน 13 ค่ํา เดือน 7 ของจีน ณ บริเวณบานตลาดใหญ
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- 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 ประเพณี กิ น ผั ก เป น การถื อ ศี ล ชํ า ระจิ ต ใจและงดเว น การบริ โ ภคเนื้ อ สั ต ว ทุ ก ชนิ ด 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
1.11 ประเพณีปลอยเตา เปนการทําบุญและพระสวดมนตใหศีลใหพรเสร็จ ก็จะมีการปลอยเตาลง
ทะเล ณ อุทยานแหงชาติหาดไนยาง ในวันที่ 13 เมษายน (วันสงกรานต) ของทุกป
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1.12 ประเพณีเดินเตา เปนการสังเกตเตาขึ้นมาวางไขริมชายหาด ในตอนกลางคืนถึงย่ํารุง
(ชวงน้ําทะเลขึ้น) ระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ หรือฤดูเตาวางไข เพื่อดูเตาตัวใหญๆ ที่หาดูได
ยาก
1.13 เทศกาลเปดฤดูกาลทองเที่ยวภูเก็ต ตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน ณ หาดปาตอง เพื่อตอนรับ
ฤดูการทองเที่ยวที่เวียนมาถึงอีกครั้ง และเปนการสงเสริมความสามัคคีระหวางผูประกอบธุรกิจสาขาตางๆ
หนวยงานราชการและประชาชน ในงานมีกิจกรรมตางๆ มากมาย อาทิ พิธีตักบาตรในตอนเชา การแขงขัน
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
สําหรับในเขตเทศบาลตําบลเชิงทะเลมีประเพณีและวัฒธรรมของทองถิ่นที่สําคัญ ไดแก
1) ถือศีลกินผัก ขึ้น 1 ค่ํา เดือน 9 จนถึงขึ้น 9 ค่ํา เดือน 9 ของทุกป กิจกรรมโดยสังเขป ถือ
ศีลปฏิบัติธรรม ชําระรางกายและจิตใจใหบริสุทธิ์ในชวงเทศกาล 9 วัน 9 คืน
2) ลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 กิจกรรมโดยสังเขป จัด
ประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง
3) วันสงกรานต เดือนเมษายน ของทุกปกิจกรรมโดยสังเขป จัดขบวนรถนางสงกรานต สรง
น้ําพระ รดน้ําดําหัวผูใหญ การละเลนตาง ๆ ฯลฯ
4) ตรุษจีน ตรงกับวันแรกของเดือน 1 ของจีน หรือเดือน 2 หรือเดือน 3 ทางจันทรคติ
กิจกรรมโดยสังเขป ชวงเชามีการไหวเทพเจาและชวงบายจะมีการไหวบรรพบุรุษ
5) ไหวเทวดา ประมาณเดือนมีนาคมกิจกรรมโดยสังเขป ไหวและบวงสรวงเหลาเทวดา
6) สมโภชนหลวงพอพลับวัดเชิงทะเล ประมาณเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม ของทุกป
กิจกรรมโดยสังเขป ประชาชนรวมทําบุญตักบาตร
7) วันสารทไทย (เดือนสิบ) เดือนกันยายน ของทุกปกิจกรรมโดยสังเขป ทําบุญตักบาตร
อุทิศสวนกุศลใหกับบรรพบุรุษ
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8) วันเขาพรรษา เดือนกรกฎาคม ของทุกปกิจกรรมโดยสังเขป ประชาชนรวมแหเทียน
พรรษาเขาวัดทําบุญตักบาตร
9) วันวิสาขบูชา เดือนพฤษภาคม กิจกรรมโดยสังเขป ทําบุญตักบาตร เวียนเทียน ฟงธรรม
10) วันมาฆบูชา เดือนกุมภาพันธกิจกรรมโดยสังเขป ทําบุญตักบาตร เวียนเทียน ฟงธรรม

3.4.5.3 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 4.50 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 8.40 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 8.70 กิโลเมตร
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(4) พิพิธภัณ ฑภูเก็ตไทยหัว ถนนกระบี่ ตําบลตลาดเหนือ อําเภอเมือ ง จังหวัดภูเก็ต เปน
อาคารที่สรางขึ้นใหมเมื่อป พ.ศ. 2477 บนอาคารมีรูปคางคาวเปนสัญลักษณเพื่อบอกใหทราบถึงความ
เปนมาของสถานที่วาเคยเปนศาลเจามากอนและมีคางคาวจํานวนมากเคยอาศัยอยูที่ศาลเจาแหงนี้งาน
ศิลปะแบบสถาปตย "ชิโน-โปรตุกีส" เปนอาคารสองชั้นโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กผนังกออิฐฉาบปูนทํา
รองแนวคลายแนวหินกอ ตัวอาคารสีขาวออกครีม กรอบประตูหนาตางสีโอคแดงทางเขาใหญของอาคาร
อยูทางดานหนาประกอบดวยซุมโคง 3 ชั้นเปนโคงเตี้ย โดยตั้งอยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 16.70
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 16.8 กิโลเมตร
(6) วัดมงคลนิมิตร ตั้งอยูที่ตําบลตลาดเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เปนวัดเกาแกและ
สําคัญวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตปจจุบันเปนพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ บริเวณที่ตั้งวัดมงคลนิมิตร
เปนที่ราบตั้งอยูใจกลางเมืองในเขตเทศบาลเดิมชื่อวา"วัดกลาง" เพราะเปนวัดที่ตั้งอยูใจกลางเมืองสรางขึ้น
เมื่อประมาณป พ.ศ.2423 โดยตั้งอยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 16.70 กิโลเมตร
(7) อาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยูที่ ถนนดํารง ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมือ ง เปน
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และประกอบดวย ไมสัก สูง 2 ชั้น มีเสาขนาดเล็ก 15 X 20 เซนติเมตร
ลัก ษณะเดนของศาลากลาง คือ ปลูก สรางอาคารเปนรูป สี่เหลี่ยม ตรงกลางเปนลานโลง ไมมีหลังคา
ตกแตงดวยสวนหยอม มีระเบียงสามารถเดินได โดยรอบทั้งชั้นบนและชั้นลาง มีประตู 99 ประตู ไมมี
หนาตาง แตภายหลังไดเพิ่มเติมหนาตาง 2 บาน บริเวณอาคารมุขดานหลัง ตรงชองลมมีลวดลายฉลุบน
ไมสักสองขนาด คือ บนไมสักขนาดสั้น ฉลุลวดลายเปนรูปดอกไมคลายดอกทิวลิป เหนือขึ้นไปบนไมสัก
ขนาดใหญฉลุเปนลวดลายแจกันดอกไม โดยตั้งอยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 17.15 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 17.40 กิโลเมตร
(9) 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
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ดานซายและดานขวาของอาคารใชเปนหองพิจารณา 2 หอง ดานหลังเปนหองทํางานของคณะผูพิพากษา
สวนกลางเปนหองทํางานของฝายธุรการ ภายหลังไดปรับปรุงเพิ่มหองพิจารณาขึ้นอีก 1 หอง โดยตั้งอยู
หางจากพื้นที่โครงการประมาณ 16.90 กิโลเมตร
(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 เสาเปนสี่เหลี่ยมเซาะรองหาง ราวลูกกรงปูนเรียบยาว กรอบ
หนาตางสีโอค มีหนาตางแบบเปดบานคู เหนือบานเปดเปนชองแสงไมตารางสี่เหลี่ยมติดกระจกใส ภายใน
ตีฝาเพดานไมตีชิดทาสีขาว ประตูภายในเปดปดบานคูลูกฟกไม กอนถึงหลังคามีแนวกันสาดยื่นเปนกัน
สาดคอนกรีตเสริมเหล็กบางๆ ประมาณ 10 เซนติเมตร ยื่นออกมาประมาณ 80 เซนติเมตร หลังคาเปน
ทรงปนหยา กระเบื้องจีนดินเผาทรงกระบอกผาซีก ปายหนาอาคารเขียนดวยตัวหนังสือแบบเกาวา ที่ทํา
การไปรษณี ย โ ทรเลข Post & Telagraph Office โดยตั้ ง อยู ห า งจากพื้ น ที่ โ ครงการประมาณ 17.30
กิโลเมตร
จากการตรวจสอบแหล ง โบราณสถานที่ ท างกรมศิ ล ปากรได ป ระกาศขึ้ น ทะเบี ย นแหล ง
โบราณสถานแหงประเทศไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พบวา บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่
ใกลเคียงในระยะ 1 กิโลเมตร ไมพบแหลงโบราณคดี แหลงโบราณสถาน หรือสถานที่ที่มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรแตอยางใด

3.4.5.4 แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ
จังหวัดภูเก็ตมีแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532
จํานวน 7 แหง ดังนี้
(1) หาดสุรินทร หมูที่ 3 ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยอยูหางจากพื้นที่
โครงการประมาณ 3.10 กิโลเมตร
(2) น้ําตกโตนไทร หมูที่ 2 ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยอยูหางจาก
พื้นที่โครงการประมาณ 7.40 กิโลเมตร
(3) หาดในยาง หมูที่ 1 ตําบลสาคู อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยอยูหางจากพื้นที่โครงการ
ประมาณ 9.60 กิโลเมตร
(4) หาดปาตอง เทศบาลปาตอง ตําบลปาตอง อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต โดยอยูหางจาก
พื้นที่โครงการประมาณ 9.60 กิโลเมตร
(5) เขารัง เทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยอยูหางจากพื้นที่โครงการ
ประมาณ 14.10 กิโลเมตร
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(6) หาดในหาน ตําบลราไวย อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยอยูหางจากพื้นที่โครงการ
ประมาณ 23.80 กิโลเมตร
(7) แหลมพรหมเทพ หมูที่ 6 ตําบลราไวย อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยอยูหางจาก
พื้นที่โครงการประมาณ 25.60 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 และพื้นที่ใกลเคียงในระยะ 1 กิโลเมตร ไมพบแหลง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษแตอยางใด แผนที่แสดงรัศมีหางจากพื้นที่โครงการไปยังแหลงธรรมชาติอันควร
อนุรักษจังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 3-55
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N


หาดในยาง

น้ําตกโตนไทร

ที่ต้งั โครงการ

หาดสุรินทร

หาดปาตอง

เขารัง

สัญลักษณ

หาดในหาน
แหลมพรหมเทพ

แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ

รูปที่ 3-55 แผนที่แสดงระยะหางพื้นที่โครงการไปยังแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษจังหวัดภูเก็ต
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.com, พฤศจิกายน 2564
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษทั ทีป่ รึกษาประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการดาเนินโครงการ ทัง้ ใน
ระยะก่อสร้าง และระยะเปิ ดดาเนินการ ในด้านต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรสิง่ แวดล้อมกายภาพ ทรัพยากร
สิ่ง แวดล้อ มชีว ภาพ คุ ณ ค่ า การใช้ป ระโยชน์ ข องมนุ ษ ย์ คุ ณ ภาพชีวิต และสรุป ระดับ ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมของโครงการ ผลการประเมินที่ได้นาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทามาตรการลด
ผลกระทบ และแผนการดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสมต่อไป
ในการประเมินผลกระทบของโครงการ ได้ประเมินผลกระทบทีม่ ตี ่อทรัพยากร และคุณค่ าของ
สิง่ แวดล้อมที่สาคัญทัง้ 4 ด้าน โดยแบ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็ น 2 ทาง คือ ผลกระทบทางบวกและ
ผลกระทบทางลบ และจัดระดับของผลกระทบเป็ น 4 ระดับ ดังตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 ระดับผลกระทบของการประเมิ นผลกระทบของโครงการ
ระดับผลกระทบ
1) ผลกระทบในระดับมาก

2) ผลกระทบในระดับปานกลาง

3) ผลกระทบในระดับต่า

4) ไม่มผี ลกระทบ

ความหมาย
การด าเนิ น โครงการ ก่ อ ให้ เกิด การเปลี่ย นแปลงองค์ ป ระกอบ
(Structure) หน้ าที่ (Function) ของพื้นที่ศึกษา และส่งผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมอื่นๆ จนไม่สามารถฟื้ นฟูสภาพกลับคืนได้
การด าเนิ น โครงการ ก่ อ ให้ เกิด การเปลี่ย นแปลงองค์ ป ระกอบ
(Structure) หน้ าที่ (Function) ของพื้นที่ศึกษา และส่งผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมอื่นๆ แต่สามารถฟื้ นฟูสภาพกลับคืนได้ในระยะเวลา
อันสัน้
การด าเนิ น โครงการ ก่ อ ให้ เกิด การเปลี่ย นแปลงองค์ ป ระกอบ
(Structure) หน้ าที่ (Function) ของพื้นที่ศึกษา และส่งผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมอื่นๆในระยะสัน้ สามารถฟื้ นฟูสภาพกลับคืนได้ใน
ระยะเวลาอันสัน้
การดาเนิ น โครงการ ไม่ก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงองค์ป ระกอบ
(Structure) หน้ า ที่ (Function) ของพื้ น ที่ ศึ ก ษา หรือ อาจมี ก าร
เปลีย่ นแปลงบ้างเล็กน้อย แต่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสิง่ แวดล้อมอื่น

สาหรับการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

P:\2564\EIA\Blumonkey Bangtao\เล่มสมบูรณ์\CH 4.doc

4-1

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

4.1 ระยะรือ้ ถอน
เนื่องจากพืน้ ทีโ่ ครงการในปั จจุบนั มีอาคาร ค.ส.ล. ชัน้ เดียว จานวน 4 หลัง และอาคาร ค.ส.ล.
สูง 2 ชัน้ จานวน 1 หลัง แสดงดังรูปที่ 4-1 โครงการจึงกาหนดให้ผู้รบั เหมารื้อถอนอาคารดังกล่าว
โดยในการรือ้ ถอนอาคารจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน สาหรับช่วงเวลารือ้ ถอนเฉพาะช่วงเวลา 08.0017.00 น. ในวัน จัน ทร์ถึงวัน เสาร์ หลังจากเวลา 17.00 น. เป็ น ต้น ไป หากมีก ารรื้อ ถอนเกิน เวลา
ดังกล่าวโครงการจะเลือกกิจกรรมทีไ่ ม่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น รือ้ ถอนหลอดไฟ โคมไฟ วัสดุตกแต่ง ฝ้ า
เพดาน เป็ นต้น และดาเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. รวมทัง้ โครงการจะแจ้งให้ผทู้ ่อี าศัยอยู่ใกล้เคียง
ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน และขออนุ ญาตไปยังเทศบาลตาบลเชิงทะเลโดยจะจัดให้มแี สงสว่าง
อย่างเพียงพอ สาหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดาเนินการรือ้ ถอน
ในการรื้อถอนอาคารเศษวัสดุและของเสียที่เกิดจากการรือ้ ถอนอาคารและสิง่ ปลูกสร้างต่างๆ
สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท
1. ส่วนทีน่ าไปใช้ซ้าได้เป็ นวัสดุก่อสร้างใช้แล้ว เช่น ประตู หน้าต่าง
2. ส่วนทีส่ ามารถรีไซเคิลได้ เช่น เศษเหล็กทีแ่ ยกออกมาจากเศษคอนกรีตเสริมเหล็ก ทองแดง
ทีแ่ ยกออกมาจากสายไฟ
3. ส่วนทีไ่ ม่สามารถนากลับมาใช้ซ้า หรือรีไซเคิล เช่น เศษคอนกรีต กระเบือ้ งพืน้ ฝ้ า
ทีม่ า : กรมควบคุมมลพิษ, การศึกษาแนวทางการจัดการเศษสิง่ ก่อสร้างสาหรับประเทศไทย, 2543

ดังนัน้ ทางโครงการจึงมีแนวทางการจัดการเศษวัสดุจากการรือ้ ถอน ดังนี้
 วงกบประตู/หน้าต่าง คานไม้ เหล็ก ขายเป็ นวัสดุก่อสร้างใช้แล้ว
 อลูมิเนี ย ม สายไฟ ท่ อ PVC/เหล็ก และเศษเหล็ก จากเสา/ฐานราก ขายเป็ น วัส ดุ รี
ไซเคิล
 กระเบือ้ งหลังคา กระเบือ้ งพืน้ ฝ้ า เศษคอนกรีตผนัง/พืน้ ฐานราก โครงการนาไปปรับ
ถมที่ ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ
ดังนัน้ ผลกระทบจึงอยูใ่ นระดับตา่
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อาคาร ค.ส.ล.ชัน้ เดียว

อาคาร ค.ส.ล.ชัน้ เดียว

อาคาร ค.ส.ล.ชัน้ เดียว

อาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชัน้

รูปที่ 4-1 รูปอาคาร ค.ส.ล.ชัน้ เดียว และอาคาร ค.ส.ล.สูง 2 ชัน้ บริ เวณพืน้ ที่โครงการ
ทีม่ า : การสารวจภาคสนาม, ตุลาคม 2564

ทั ง้ นี้ ก ารรื้อ ถอนอาคารของโครงการอาจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบด้ า นฝุ่ นละออง เสีย ง
แรงสันสะเทื
่
อน และการจราจร ต่อพืน้ ทีใ่ กล้เคียงโครงการ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
1. ฝุ่ นละอองจากการรือ้ ถอนอาคารภายในพืน้ ที่โครงการ
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อคุณภาพอากาศโดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการในระยะรือ้ ถอน ซึง่ มีรายละเอียด
ดังนี้
1) มลพิ ษทางอากาศจากกิ จกรรมการรือ้ ถอนอาคาร
การรื้อถอนอาคาร อาจทาให้เกิดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง ส่งผลกระทบในด้านความ
เดือดร้อนราคาญต่อชุมชนข้างเคียง บริษทั ทีป่ รึกษาได้พจิ ารณาประเมินผลกระทบของฝุ่ นละอองรวม
(TSP) และฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เกิด จากกิจกรรมการก่ อ สร้าง โดยใช้แ บบจาลอง Box
Model ของ John G Rau and David C.Wooten, 1996 ดังสมการ
C (mg/m3)

=
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

กาหนดให้

C
Q

=
=

D

=

W

=

M

=

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ความเข้มข้นของฝุ่ นทีเ่ กิดขึน้ (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
ปริมาณฝุ่ นทีเ่ กิดขึน้ (Emissions) (มิลลิกรัม/วินาที)
มีค่าดัชนีการระเหย (Precipitation Evaporation Index)
ประมาณร้อยละ 50 ซึ่งจะทาให้กจิ กรรมการก่อสร้างบน
พื้นที่เกิดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองเข้าสู่บรรยากาศ
ประมาณ 1.2 ตัน /พื้น ที่ก่ อ สร้า ง 1 เอเคอร์ (2.53 ไร่)/
เดือน หรือ 4.0 x 107 มิลลิกรัม/เอเคอร์/วัน สาหรับค่าฝุ่ น
ละอองรวม (TSP) และประมาณ 0.11 ตัน/พื้นทีก่ ่อสร้าง
1 เอเคอร์ (2.53 ไร่)/เดือ น หรือ 0.33 x 107 มิล ลิก รัม /
เอเคอร์/วัน สาหรับค่าฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) (US.
EPA.,1977)
ความกว้างของพื้น ที่ (ระยะทางตัง้ ฉากกับ ทิศ ทางลม)
ของโครงการเท่ากับ 45.29 เมตร (กรณีลมทีพ่ ดั มาจาก
ทิศตะวันตก)
ความเร็วลม จากสถิติภู ม ิอ ากาศ ในคาบ 30 ปี สถานี
ตรวจวัดอากาศสนามบินภูเก็ต พบว่ามีค่าเท่ากับ 3.10
knot หรือ 1.59 m/s (1 knot = 0.5144 m/s)
Mixing Height เป็ นสภาพคงตัวของอากาศ เพื่อศึกษา
ก ารฟุ้ งก ระจาย ข อ งส ารม ล พิ ษ ท างอ าก าศ จ าก
แหล่งกาเนิดมีค่า เท่ากับ 1,441.91 เมตร

ตารางที่ 4-2 แสดงค่าสูงสุดและค่าเฉลี่ยของ Mixing Height ในแต่ละเดือน
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
เฉลี่ยตลอดปี

ค่าสูงสุด 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
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บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

พืน้ ทีก่ ่อสร้างของโครงการฯ ประมาณ 1.375 ไร่ หรือ 0.54 เอเคอร์
1.1 ประเมิ นผลกระทบของฝุ่ นละอองรวม (TSP)
การประเมินปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) จากการรือ้ ถอนอาคาร
Q
=
4.0 x 107
มิลลิกรัม/เอเคอร์/วัน
=

4.0 x 107 x 0.54 / 24

=

9 x 105

มิลลิกรัม/ชัวโมง
่

=

250

มิลลิกรัม/วินาที

ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ทีเ่ กิดขึน้
C

=

250 / (45.29 x 1.59 x 1,441.91)

=

0.00240770

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากการคานวณ ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม (TSP) ทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมการรือ้
ถอนอาคารของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.00240770 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนาไปรวมกับปริมาณ
ฝุ่ นละอองรวมทีเ่ กิดขึน้ จริงในปั จจุบนั บริเวณพื้นที่โครงการ จะได้ค่าเพิม่ ขึน้ ในอนาคตในช่วงรือ้ ถอน
โครงการ โดยปริมาณฝุ่ นละอองรวมบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ ในวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2564 มีปริมาณ
ฝุ่ นละอองรวม (TSP) สูงสุด เท่ากับ 0.023 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช
แอนด์ เทคโนโลยี จากัด, พฤศจิกายน 2564)
ดังนัน้ ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม (TSP) ทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมการรือ้ ถอนของ
โครงการ
=

0.00240770 + 0.023

=

0.02540770

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากการคานวณ กิจกรรมการรือ้ ถอนอาคารของโครงการจะทาให้ฝุ่นละอองฟุ้ งกระจายใน
พื้น ที่ป ระมาณ 0.02540770 มิล ลิก รัม /ลูก บาศก์เมตร ซึ่งปริม าณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ที่เกิด ขึ้น
ดังกล่ า วมีค่ าอยู่ในเกณฑ์ ม าตรฐาน (ค่ า มาตรฐานฝุ่ นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชัวโมง
่
เท่ ากับ 0.330
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547)
1.2 ประเมิ นผลกระทบของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10)
การประเมินปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) จากการรือ้ ถอน
Q
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การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

=

74,250

มิลลิกรัม/ชัวโมง
่

=

20.625

มิลลิกรัม/วินาที

ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) ทีเ่ กิดขึน้
C

=

20.625 / (45.29 x 1.59 x 1,441.91)

=

0.00019863

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากการคานวณ ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) ทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรม
การรือ้ ถอนอาคารของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.00019863 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนาไปรวมกับ
ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เกิดขึน้ จริงในปั จจุบนั พิจารณาจากจุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่
โครงการ ในวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2564 บริเวณจุดตรวจวัดดังกล่าวมีปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก
สูงสุด เท่ากับ 0.015 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี
จากัด, พฤศจิกายน 2564)
ดังนัน้ ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการรื้อ
ถอนของโครงการ
=

0.00019863 + 0.015

=

0.01519863

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากการค านวณ กิจ กรรมการรื้อ ถอนอาคารของโครงการจะท าให้ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก
(PM10) ฟุ้งกระจายในพืน้ ทีป่ ระมาณ 0.01519863 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึง่ ปริมาณฝุ่ นละอองรวม
ทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดเล็กเฉลีย่ 24 ชัวโมง
่ เท่ากับ
0.120 มิลลิก รัม /ลูก บาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อ มแห่งชาติ ฉบับ ที่ 24 พ.ศ.
2547)
การประเมิ นผลกระทบของฝุ่ นละอองที่เกิ ดจากการรือ้ ถอน
การประเมินผลกระทบของฝุ่ น ละอองทีเ่ กิดจากการรือ้ ถอน อ้างอิงจากแนวทางการประเมิน
ความเสีย่ งและการกาหนดมาตรการลดผลกระทบของฝุ่ นละอองทีเ่ กิดจากการก่อสร้าง ซึ่งจัดทาโดย
คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้านอาคาร การ
จัด สรรที่ดิน และบริก ารชุ ม ชน ส านั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม
(กุ มภาพัน ธ์ 2560) โดยจาแนกประเภทของกิจกรรมที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ก่ อ สร้างที่อ าจก่อ ให้เกิดฝุ่ น
ละออง แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. การรือ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้าง (Demolition)
2. การปรับเตรียมพืน้ ที่ (Earthworks)
3. การก่อสร้าง (Construction)
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

4. การขนส่งวัสดุก่อสร้าง (Trackout)
ทัง้ นี้การปรับเตรียมพื้นที่ การก่อสร้าง และการขนส่งวัสดุก่อสร้าง จะแสดงรายละเอียด ใน
ระยะก่อสร้างของโครงการต่อไป
การจาแนกผลกระทบทีอ่ าจเกิดปั ญหาจากฝุ่ นละออง แบ่งออกได้ดงั นี้
1. การรบกวนและความราคาญทีเ่ กิดจากการตกสะสมของฝุ่ นละออง (Dust Soiling)
2. ความเสีย่ งต่อสุขภาพเนื่องจากการหายใจฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) (Human Health
Impacts)
3. ความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ กับระบบนิเวศ (Ecological Impacts)
โครงการโรงแรม บลูม งั กี้ บางเทา พื้น ที่ก่ อ สร้างอยู่ ห มู่ท่ี 1 ต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต ปั จจุบนั ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการมีอาคาร ค.ส.ล. ชัน้ เดียว จานวน 4 หลัง และอาคาร ค.ส.ล.
สูง 2 ชัน้ จานวน 1 หลัง สามารถประเมินผลกระทบของฝุ่ นละอองทีเ่ กิดจากการรือ้ ถอนได้ ดังนี้
1) การพิ จารณาความจาเป็ นที่ต้องทาการประเมิ นอย่างละเอียด
-

Human Receptor
Ecological Receptor

 มีผไู้ ด้รบั ผลกระทบภายในระยะ 100 เมตร จากพืน้ ทีร่ อ้ื ถอน
 พืน้ ทีร่ อ้ื ถอนไม่อยูต่ ดิ หาด

มีผไู้ ด้รบั ผลกระทบเข้าเกณฑ์ จึงทาการประเมินในข้อ 2 ต่อ
2) การประเมิ นโอกาสที่ จะเกิ ดผลกระทบที่ เกิ ดจากฝุ่ นละออง โดยการจาแนกขนาดของแต่
ละกิจกรรมการก่อสร้างออกเป็ นของแต่ละกิจกรรม และจาแนกความอ่อนไหวของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
2.1) การจาแนกตามขนาดและประเภทของแต่ละกิจกรรม เพื่อนาไปสู่การประเมินศักยภาพ
ของผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยสามารถจาแนกตามขนาดของแต่ละกิจกรรม แบ่งออกเป็ น กิจกรรม
ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ดังนี้
กิจกรรมทีม่ ขี นาดใหญ่ คือ กิจกรรมทีก่ ่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงมาก
กิจกรรมทีม่ ขี นาดกลาง คือ กิจกรรมทีก่ ่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงปานกลาง
กิจกรรมทีม่ ขี นาดเล็ก คือ กิจกรรมทีก่ ่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่า
จากขนาดและประเภทของแต่ละกิจกรรมในโครงการ จะก่อให้เกิดระดับความรุนแรงของการ
เกิดฝุ่ นละออง แสดงดังตารางที่ 4-3
ตารางที่ 4-3 การคาดการณ์ระดับการเกิ ดฝุ่ นจากพืน้ ที่ก่อสร้าง
กิ จกรรม

โครงการ

การรือ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้าง - อาคาร ค.ส.ล.ชัน้ เดียว 4 หลัง และอาคาร ค.ส.ล.สูง
(Demolition)
2 ชัน้ จานวน 1 หลัง ประมาณ 9,240 ลูกบาศก์เมตร
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บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

2.2) การจาแนกความอ่อนไหวของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบในบริเวณโดยรอบพืน้ ทีร่ อ้ื ถอน
ขัน้ ตอนนี้ จ ะระบุ ถึง ความอ่ อ นไหวของผู้รบั ผลกระทบในพื้น ที่ร อบบริเวณก่ อ สร้า ง โดย
คานึงถึงความหนาแน่ นของประชากรทีร่ ะยะต่างๆ และความเข้มข้นของปริมาณฝุ่ นอนุ ภาคละเอียด
PM10 ทีม่ อี ยูเ่ ดิมในพืน้ ทีร่ วมกับทีเ่ กิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยใช้หลักเกณฑ์ ต่อไปนี้
1. ความอ่อนไหวจากผลกระทบของการสะสมฝุ่ นซึง่ ทาให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ
2. ความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อสุขภาพจากการหายใจอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็ก PM10
3. ความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อแหล่งระบบนิเวศทีอ่ าจทาให้ระบบนิเวศสูญเสียหน้าที่
การประเมินความเข้มข้นของฝุ่ นละอองจากการก่อสร้างโครงการ แสดงดัง ตารางที่ 4-4 การ
จัด จ าแนกกลุ่ ม อ่ อ นไหวต่ อ การได้รบั ผลกระทบ แสดงดัง ตารางที่ 4-5 และผลการประเมิน ความ
อ่อนไหวรวมของพืน้ ที่ แสดงดังตารางที่ 4-6
ตารางที่ 4-4 ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองจากการรือ้ ถอนโครงการ
ฤดูกาล

ทิ ศทางลม

ฤดูรอ้ น

- ในช่วงเดือนเมษายน ถึง
เดือนตุลาคม ลมพัดด้าน
ทิศ ตะวัน ตก ผลกระทบ
จ ะ เกิ ด ท า ง ด้ า น ทิ ศ
ตะวัน ออก คื อ อาคาร
ค.ส.ล ชั ้น เดี ย ว (ร้ า น
Bake)

ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองจากการก่อสร้างโครงการ
CTSP (mg/m3)

=

CTSP

=
=
=
=
=

รวมกับค่า TSP ทีต่ รวจวัด
CPM10 (mg/m3)
CPM10

Q (mg/s)
D (m) x W (m/s) x M (m)
250 / (45.29 x 1.59 x 1,441.91)
0.00240770 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
0.00240770 + 0.023
0.02540770 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
Q (mg/s)
D (m) x W (m/s) x M (m)

= 20.625 / (45.29 x 1.59 x 1,441.91)
= 0.00019863 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

รวมกับค่า PM10 ทีต่ รวจวัด = 0.00019863 + 0.015
= 0.01519863 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ฤดูฝน

- ในช่วงเดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือ นมีน าคม ลมพัด
ด้ า น ทิ ศ ต ะ วั น อ อ ก
ผ ล ก ร ะ ท บ จ ะ เ กิ ด
ทางด้ า นตะวัน ตก คื อ
ถ น น ส่ ว น บุ ค ค ล และ
อาคาร ค.ส.ล ชัน้ เดียว

CTSP (mg/m3)

=

CTSP

=
=
=
=

รวมกับค่า TSP ทีต่ รวจวัด

Q (mg/s)
D (m) x W (m/s) x M (m)
250 / (45.29 x 1.59 x 1,441.91)
0.00240770 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
0.00240770 + 0.023
0.02540770 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ตารางที่ 4-4 ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองจากการรือ้ ถอนโครงการ (ต่อ)
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

ฤดูกาล

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ทิ ศทางลม

ฤดูฝน

ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองจากการก่อสร้างโครงการ
CPM10 (mg/m3)

=

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

CPM10

= 20.625 / (45.29 x 1.59 x 1,441.91)
= 0.00019863 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
รวมกับค่า PM10 ทีต่ รวจวัด = 0.00019863 + 0.015
= 0.01519863 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ตารางที่ 4-5 การจัดจาแนกกลุ่มอ่อนไหวต่อการได้รบั ผลกระทบ
ประเภทผลกระทบ
การตกสะสมฝุ่ น

โครงการ

- ในรัศ มี 100 เมตร มีจานวนครัวเรือนทัง้ สิ้น

ต่อสุขภาพ

-

ต่อระบบนิเวศ

-

ประมาณ 23 ครัวเรือน จานวน 115 คน และ
สถานประกอบการ จานวน 2 แห่ง จานวน 20
คน
ผลการประเมินปริมาณ TSP = 0.02540770
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
สถานที่ ท่ี ผู้ ค นในที่ อ าศั ย อยู่ ใ กล้ ส ถานที่
ก่ อ สร้างอาจได้ ร บั สัม ผัส ฝุ่ นละออง (PM10)
เป็ นเวลา 8 ชัวโมง/วั
่
น
ผลการประเมินปริมาณ PM10 = 0.01519863
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
พืน้ ทีโ่ ครงการไม่ได้อยูต่ ดิ หาด
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บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด
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ตารางที่ 4-6 การประเมิ นระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบของการสะสมฝุ่ น ซึ่งทาให้เกิ ดความเดือดร้อนราคาญ
ความอ่อนไหว
ของผูร้ บั ฝุ่ น

สูง
ปานกลาง
ต่า

จานวนผูร้ บั
ฝุ่ น
> 100
10-100
1-10
>1
>1

< 20
ค่าสารวจ
(จานวน)

เกณฑ์วินิจฉัย
สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า

ระยะห่างระหว่างผูร้ บั ฝุ่ นจากแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น (เมตร)
< 50
< 100
ค่าสารวจ
ค่าสารวจ
เกณฑ์วินิจฉัย
เกณฑ์วินิจฉัย
(จานวน)
(จานวน)
สูง
135
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

< 350
ค่าสารวจ
(จานวน)

เกณฑ์วินิจฉัย
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

4-10
บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด
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ตารางที่ 4-7 การประเมิ นระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อสุขภาพจากอนุภาคฝุ่ น
ความ
อ่อนไหวของ
ผูร้ บั ฝุ่ น

ความเข้มข้น
ของ PM10 ใน
บรรยากาศ
> 75
ไมโครกรัม/ลบ.
ม.

สูง

67 - 75
ไมโครกรัม/ลบ.
ม.

4-11

57 - 67
ไมโครกรัม/ลบ.
ม.
< 57
ไมโครกรัม/ลบ.
ม.

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า

-

จานวนผูร้ บั
ผลกระทบ
> 100
10-100
1-10
> 100
10-100
1-10
> 100
10-100
1-10
> 100
10-100
1-10
> 10
1-10
>1

< 20
ค่าสารวจ
(จานวน)

เกณฑ์
วิ นิจฉัย
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
ต่า
สูง
ปานกลาง
ต่า

ระยะห่างระหว่างผูร้ บั ฝุ่ นจากแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น (เมตร)
< 50
< 100
ค่าสารวจ
เกณฑ์
ค่าสารวจ
เกณฑ์
(จานวน)
วิ นิจฉัย
(จานวน)
วิ นิจฉัย
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
ปานกลาง
ต่า
ปานกลาง
ต่า
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
135
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

< 350
ค่าสารวจ
(จานวน)

เกณฑ์
วิ นิจฉัย
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 4-8 การประเมิ นระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อแหล่งระบบนิ เวศ
ระยะห่างระหว่างผูร้ บั ฝุ่ นจากแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น (เมตร)

ความอ่อนไหวของระบบนิ เวศ
(Receptor Sensitivity)

< 50

< 350

สูง

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

2.3) ขัน้ ตอนที่เกิดจากการร่วมประเมินระหว่าง ขัน้ ตอนที่ 2.1 และ 2.2 เพื่อเป็ นสิง่ ที่บ่ง
บอกถึงความเสีย่ งของผลกระทบจากฝุ่ นละออง โดยผลที่ออกมาจะแสดงในรูปของระดับของความ
เสีย่ ง คือความเสีย่ ง ในระดับสูง ปานกลาง และต่า ดังนี้
ตารางที่ 4-9 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการรือ้ ถอนสิ่ งปลูกสร้างกรณี ผลกระทบจากการตก
สะสมฝุ่ น
ความอ่อนไหวของพืน้ ที่

มาก

ขนาดของแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น
ปานกลาง

สูง
ปานกลาง
ต่า

น้ อย

ไม่ม ี

ตารางที่ 4-10 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการรือ้ ถอนสิ่ งปลูกสร้างกรณี ผลกระทบต่อสุขภาพ
ความอ่อนไหวของพืน้ ที่

มาก

ขนาดของแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น
ปานกลาง

สูง
ปานกลาง
ต่า

น้ อย

ต่า

ตารางที่ 4-11 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการรือ้ ถอนสิ่ งปลูกสร้างกรณี ผลกระทบต่ อระบบ
นิ เวศ
ความอ่อนไหวของพืน้ ที่

มาก

ขนาดของแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น
ปานกลาง

สูง
ปานกลาง
ต่า

น้ อย

ไม่ม ี

สรุประดับความเสีย่ งของฝุ่ นละอองต่อการอ่อนไหวของพื้นทีโ่ ดยรอบ ทีจ่ ะนาไปสู่การเลือก
มาตรการป้ องกันเพือ่ ลดผลกระทบฝุ่ นจากการก่อสร้างอาคาร แสดงดังตารางที่ 4-12
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 4-12 สรุประดับความเสี่ยงของฝุ่ นละอองต่อการอ่อนไหวของพืน้ ที่โดยรอบ
ผลกระทบ
การตกสะสมฝุ่ น
สุขภาพ
ระบบนิเวศ

ความอ่อนไหวของพืน้ ที่โดยรอบ การรือ้ ถอน
ไม่ม ี
ต่า
ไม่ม ี

จากการประเมินผลกระทบฝุ่ นละอองจากการรือ้ ถอนของโครงการตามแนวทางการประเมิน
ความเสี่ยงและการกาหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบของฝุ่ นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างอาคาร
(กุมภาพันธ์ 2560) พบว่า ระดับความเสีย่ งของฝุ่ นละอองต่อการอ่อนไหวของพื้นทีโ่ ดยรอบ คือ ไม่ม ี
ผลกระทบจากการตกสะสมฝุ่ น และไม่มผี ลกระทบต่อระบบนิเวศ สาหรับผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ใน
ระดับต่า
2. เสียงจากการรือ้ ถอนอาคารภายในพืน้ ที่โครงการ
แหล่งกาเนิดของเสียงในระหว่างการรือ้ ถอนอาคาร ได้แก่ เสียงจากการเจาะคอนกรีต เสียง
จากรถบรรทุก เป็ นต้น ซึ่งเป็ นแหล่งกาเนิดแบบอยู่กบั ที่และเคลื่อนที่ ตามลาดับ แต่การดาเนินการ
ก่อสร้างไม่ได้ทางานพร้อมกันหมดทัง้ พื้นที่ และเครื่องจักรอุปกรณ์ ไม่ได้ทางานพร้ อมกันทุกเครื่อง
กิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ ดังกล่าวเป็ นกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ เป็ นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่อง รวมทัง้ ใช้ระยะเวลา
ก่อสร้างช่วงสัน้ ๆ
เนื่องจากภายในพืน้ ทีโ่ ครงการปั จจุบนั มีอาคารส่วนเดิมทีจ่ ะรือ้ ถอน จานวน 5 อาคาร ได้แก่
อาคาร ค.ส.ล.ชัน้ เดียว จานวน 4 หลัง และอาคาร ค.ส.ล.สูง 2 ชัน้ จานวน 1 หลัง ดังนัน้ อาคารทีอ่ ยู่
ใกล้พน้ื ทีโ่ ครงการ ทีจ่ ะมีการรือ้ ถอน (วัดจากระยะห่างจากแนวอาคารโครงการทีจ่ ะรือ้ ถอนทีใ่ กล้ทส่ี ุด
กับแนวอาคารข้างเคียง) ดังนี้
1. อาคาร ค.ส.ล.ชัน้ เดีย ว จ านวน 5 ร้า น และอาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชัน้ จ านวน 1 หลัง
ทางด้านทิศใต้ของพืน้ ทีโ่ ครงการ โดยมีระยะห่างจากแนวอาคารของโครงการ ประมาณ 32.50 เมตร
2. อาคาร ค.ส.ล.ชัน้ เดียว ทางด้านทิศตะวันออกของพืน้ ทีโ่ ครงการ โดยมีระยะห่างจากแนว
อาคารของโครงการ ประมาณ 2.50 เมตร
3. อาคาร ค.ส.ล.ชัน้ เดียว ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นทีโ่ ครงการ โดยมีระยะห่างจากแนว
อาคารของโครงการ ประมาณ 21.00 เมตร
ส าหรับ พื้น ที่ร้อื ถอนทางด้านทิศ เหนื อ ติด กับ พื้น ที่ว่ างเปล่ า ไม่ ม ีผู้อ ยู่อ าศัย จึงไม่ ได้รบั
ผลกระทบแต่อย่างใด
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

1. การคานวณหาระดับเสียงต่อพืน้ ที่ข้างเคียง
การคานวณระดับเสียงจากการก่อสร้างจะใช้ค่าระดับเสียงจากตารางที่ 4-13
ตารางที่ 4-13 ระดับเสียงจากกิ จกรรมการรือ้ ถอนอาคาร
กิ จกรรม

ระดับเสียง (Leq) dB (A)
75

การรือ้ ถอนอาคารเดิม

หมายเหตุ : ระดับเสียงทีร่ ะยะห่างจากจุดกาเนิดเสียง 10.0 เมตร
ที่ ม า : Estimated Noise Emissions from typical plant at 10 meters During the Enabling Phase of Abell House.,
2016

การคานวณระดับความดังของเสียงทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมการก่อสร้าง สามารถคานวณได้จาก
สมการ ดังต่อไปนี้
(1) การคานวณระดับความดังของเสียงที่เกิ ดขึน้
L2 – L1 = – 20 log (S2/S1) -  LL
เมือ่
โดยที่

 LL


L2
L1
S1
S2
L2

=  S2
= ค่าสัมประสิทธิการดู
์ ดกลืน, ใช้ 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)
= ระดับเสียงทีต่ อ้ งการทราบ
= ระดับเสียงทีแ่ หล่งกาเนิดเสียง (ทีร่ ะยะอ้างอิง 10.0 เมตร)
= ระยะอ้างอิงของแหล่งกาเนิดเสียง (10.0 เมตร)
= ระยะห่างจากแหล่งกาเนิดเสียง ( 32.50, 2.50, 21.00 เมตร)
= L1 – 20log (S2/S1) -  S2

(2) การคานวณระดับเสียงที่ลดลงจากกาแพงกันเสียง
หาค่ า ระดับ เสีย งที่ล ดลงจากก าแพงกัน เสีย ง ด้ว ยค่ า Fresnel Number หรือ ค่ า “N” ดังนี้
(Foreman, 1990) ใช้ค่า N > 0
2

- สมการ

N

=

เมือ่



=

ผลต่างของระยะทางจากแหล่งกาเนิดเสียงถึงจุดรับเสียง
อันเนื่องมาจากความสูงและความหนาของกาแพง



=

ความยาวคลื่นของคลื่นเสียง (เมตร)
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

รูปที่ 4-2 ลักษณะของเสียงจากแหล่งกาเนิ ด
หาเสียงเมือ่ ผ่านกาแพงกันเสียง และเสียงทีอ่ อ้ มผ่านกาแพงกันเสียง ดังนี้ (Foreman, 1990)

รูปที่ 4-3 ลักษณะของเสียงที่อ้อมกาแพงกันเสียง
=a+b–d

-

สมการ

-

หาค่าระดับเสียงลดลงเนื่องจากกาแพงกันเสียง ดังนี้ (Maekawa formulas)
L

=
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

(3) การรวมระดับความเข้มเสียง
การรวมระดับความเข้มเสียง จะต้องนาผลต่างของแหล่งกาเนิดเสียงทัง้ สอง (  L = L2 - L1)
เทียบกับแกน x ของกราฟ เพือ่ ลากเส้นหาจุดตัดทีแ่ กน y ซึง่ จะได้ค่าทีน่ ามาปรับแก้ (L+) โดยนาค่าไป
รวมกับความเข้มเสียงของแหล่งกาเนิดเสียงทีม่ คี ่าสูง (L+ + L2) จะได้ค่าเสียงจากแหล่งกาเนิด 2 แห่ง
รวมกัน (Lt)

รูปที่ 4-4 กราฟแสดงค่าการรวมเสียง
(4) การคานวณค่าระดับเสียงรบกวน
ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียง
รบกวน กาหนดให้คา่ ระดับเสียงรบกวน ไม่เกิน 10 dB(A) ของระดับเสียงพืน้ ฐาน ดังนี้
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq) – ระดับเสียงพืน้ ฐาน (L90) = ระดับการรบกวน
2. การประเมิ นเสียงที่เกิ ดขึน้ จากการรือ้ ถอนอาคาร
เนื่องจากภายในพืน้ ทีโ่ ครงการปั จจุบนั มีอาคารส่วนเดิมทีจ่ ะรือ้ ถอนจานวน 5 อาคาร ได้แก่
อาคาร ค.ส.ล.ชัน้ เดียว จานวน 4 หลัง และอาคาร ค.ส.ล.สูง 2 ชัน้ จานวน 1 หลัง จะใช้ระยะเวลารือ้
ถอนประมาณ 1 เดือ น โดยแบ่ ง การประเมิน ระดับ เสีย งจากการก่ อ สร้า งอาคาร เป็ น 2 กรณี มี
รายละเอียดดังนี้
(1) กรณี ไม่มีกาแพงกันเสียง
การประเมินระดับเสียงจากการรือ้ ถอนอาคารของโครงการ พบว่า เสียงทีเ่ กิดขึน้ จะส่งผล
กระทบต่ออาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชัน้ จานวน 1 ร้าน ทางด้านทิศใต้ของพืน้ ทีโ่ ครงการ อาคาร ค.ส.ล.ชัน้
เดียว ทางด้านทิศตะวันออกของพื้นทีโ่ ครงการ และอาคาร ค.ส.ล.ชัน้ เดียว ทางด้านทิศตะวันตกของ
พื้น ที่โครงการ มีค่าระดับ เสีย ง 64.6-87.0 dB(A) (รายละเอีย ดแสดงดัง ตารางที่ 4-14) เมื่อ น าไป
เปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับเสียงทัวไป
่ ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15
(พ.ศ. 2540) เรือ่ ง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัวไป
่ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 ในราชกิจจา
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

นุ เบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 กาหนดให้มคี ่าระดับเสียงเฉลีย่ (Leq)
24 ชัวโมง
่ 70 dB(A) นัน้ พบว่า เสียงทีเ่ กิดจากการรือ้ ถอนอาคารอยูใ่ นระดับเกินมาตรฐาน ระดับเสียง
เฉลีย่ (Leq) 24 ชัวโมง
่
ตารางที่ 4-14 ระดับเสียงจากกิ จกรรมการรือ้ ถอนอาคารที่ตาแหน่ งรับเสียงใดๆ

1
1

ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
ชัน้ ที่
1
2

ระดับเสียง (dB(A))
การรือ้ ถอนอาคาร
64.7
64.6

1

1

87.0

1

1

68.5

ตาแหน่ งที่ได้รบั ผลกระทบ

งานรือ้ ถอนชัน้ ที่

ทิ ศ ใต้ : อาคาร ค.ส.ล. สู ง 2 ชั ้น
จานวน 1 หลัง ทีร่ ะยะ 32.50 เมตร
ทิ ศ ตะวัน ออก: อาคาร ค.ส.ล.ชั น้
เดียว ทีร่ ะยะ 2.50 เมตร
ทิศตะวันตก: อาคาร ค.ส.ล.ชัน้ เดียว
ทีร่ ะยะ 21.00 เมตร

หมายเหตุ : เปรียบเทียบค่ามาตรฐานระดับเสียง 70 dB(A) ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15
(พ.ศ. 2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัวไป
่ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 ในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 114
ตอนที่ 27 ง ลงวันที่ 3 เมษายน 2540

(2) กรณี มีกาแพงกันเสียง
โครงการมีม าตรการในการลดผลกระทบทางเสียงที่เกิด ขึ้น โดยจัด ให้ม ีวสั ดุ ก ัน เสียง ซึ่ง
สามารถลดเสียงจากการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย
24 ชัวโมง
่
(ไม่เกิน 70 dB(A) ซึ่งเป็ นระดับเสียงทีช่ ุมชนยอมรับได้ ดังนัน้ โครงการจัดให้ม ีรวั ้ ทึบเป็ น
เมทัล ชีท ทีม่ ตี วั ดูดซับชนิดโพลีเอสเทอร์ หนา 50 มิลลิเมตร (หรือเทียบเท่า) สูง 2.4 เมตร ทางด้าน
ทิศตะวันออก สามารถลดระดับเสียงได้ 30 dB(A) และโครงการจะจัดให้มรี วั ้ เมทัลชีท 1 สูง 2.4 เมตร
ทางด้านทิศใต้ และทิศตะวันตก สามารถลดระดับเสียงลงได้ 23 dB(A) และเมื่อนาไปรวมกับเสียงที่
เกิดขึน้ จริงในปั จจุบนั จะได้ค่าเพิม่ ขึน้ ในอนาคตในช่วงก่อสร้างโครงการ โดยเสียงทีต่ รวจวัดบริเวณ
พื้นทีโ่ ครงการ ในวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2564 มีค่าเสียงเฉลีย่ 24 ชัวโมง
่
(Leq 24 hr.) 61.6 dB(A)
ดังนัน้ ทาให้ระดับเสียงต่อหน่ วยรับเสียงต่อพื้นที่ขา้ งเคียงโครงการ มีค่าระดับเสียงจากการรื้อถอน
61.7-66.5 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัวโมง
่
ไม่เกิน 70 dB(A) อยู่ในระดับ
เสียงทีช่ ุมชนยอมรับได้ สาหรับค่าระดับเสียงรบกวน เท่ากับ (-1.1)-9.2 dB(A) มีค่าไม่เกินระดับเสียง
รบกวน 10 dB(A) ของระดับเสียงพืน้ ฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29
(พ.ศ.2550)

1

รัว้ ทึบเมทัลชีท วัสดุเทียบเท่ากับแผ่นอลูมเิ นีย ม หนา 1.59 มิลลิเมตร สามารถลดระดับเสีย งลงได้ 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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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

จากการประเมินเสียงรบกวนกรณีเลวร้ายสุดจากการรือ้ ถอนอาคารของโครงการ พบว่า จะมี
ค่าระดับเสียงรบกวน 9.2 dB(A) ดังนัน้ จึงถือว่าไม่เป็ นเสียงรบกวน
ระดับเสียงรวมต่อพืน้ ทีข่ า้ งเคียง ช่วงงานรือ้ ถอนเมื่อมีรวั ้ เมทัลชีท แสดงดังตารางที่ 4-15 ผัง
ระยะรื้อถอนแสดงแนวรัว้ เมทัลชีท แสดงดัง รูป ที่ 4-5 รูป ตัด แสดงผนังกัน เสียง แสดงดังรูป ที่ 4-6
ตารางแสดงการคานวณระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม งานรื้อถอนอาคารของโครงการ เมื่อผ่าน
กาแพงกันเสียง และเสียงรบกวน แสดงในภาคผนวก ง-8
นอกจากนี้ กิจ กรรมดัง กล่ า วจะเกิด ขึ้น เป็ นช่ ว งๆ ไม่ ต่ อ เนื่ อ ง และการรื้อ ถอนไม่ ไ ด้ใ ช้
เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการรือ้ ถอน รวมทัง้ ใช้ระยะเวลารือ้ ถอนเป็ นช่วงเวลาสัน้ ๆ ดังนัน้ ผลกระทบ
ด้านเสียงในระยะรือ้ ถอนจึงอยูใ่ นระดับตา่
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ตารางที่ 4-15 ระดับเสียงรวมต่อพืน้ ที่ข้างเคียง และเสียงรบกวน เมื่อติ ดตัง้ กาแพงกันเสียงชัวคราว
่
ของงานรือ้ ถอนอาคารของโครงการ
ระดับเสียงที่พืน้ ที่ข้างเคียงจะได้รบั ช่วงก่อสร้างโครงการ (dB (A))
ตาแหน่ งที่ได้รบั ผลกระทบ
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ระยะอ้างอิ งที่ 10 เมตร
ทิศใต้: อาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชัน้ จานวน 1 หลัง ทีร่ ะยะ
32.50 เมตร
ทิศ ตะวัน ออก: อาคาร ค.ส.ล.ชัน้ เดีย ว ที่ระยะ 2.50
เมตร
ทิศ ตะวัน ตก: อาคาร ค.ส.ล.ชัน้ เดีย ว ที่ร ะยะ 21.00
เมตร
ระดับเสียงพืน้ ฐานบริ เวณโครงการ (L90)
ระดับเสียงเฉลี่ยบริ เวณโครงการ (Leq24 hr.)
ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัวโมง
่
ค่าระดับเสียงรบกวน

งานรือ้ ถอน
อาคาร

ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ

ชัน้ ที่
1
1

ชัน้ ที่
1
2

46.2
46.7

งานรือ้ ถอน
ระดับเสียงเมื่อรวมกับเสียง
ภายนอก
75
61.7
61.7

1

1

64.8

66.5

9.2

1

1

50.1

61.9

-0.9

ระดับเสียงเมื่อมีกาแพงกัน
เสียง

55.8 dB(A)
61.6 dB(A)
ไม่เกิ น 70 dB(A)
ไม่เกิ น 10 dB(A) ของระดับเสียงพืน้ ฐาน

ค่าระดับเสียงรบกวน

-1.1
-1.1

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด
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รู ปที่ 4-5 ผังระยะรื้ อถอนแสดงแนวรั้วเมทัลชีท

รู ปที่ 4-6 รู ปตัดแสดงผนังกันเสี ยงด้านทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ระยะรื้ อถอนอาคาร
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

3. ความสันสะเทื
่
อนจากการรือ้ ถอนอาคาร
กิจกรรมรือ้ ถอนอาคารที่อาจก่อให้เกิดความสันสะเทื
่
อนจากการรื้อถอนอาคาร ได้แก่ การ
เจาะคอนกรีต โดยมีรายละเอียดการประเมินความสันสะเทื
่
อน ดังนี้
การรือ้ ถอนอาคาร สามารถประเมินผลกระทบด้านความสันสะเทื
่
อน โดยศึกษาถึงความเร็ว
อนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity : PPV) ของความสันสะเทื
่
อนจากเครือ่ งจักรกลแต่ละประเภทที่
ใช้ในกิจกรรมรือ้ ถอนอาคารทีร่ ะยะห่างจากแหล่งกาเนิด (เมตร) ทัง้ นี้ระดับความสันสะเทื
่
อนทีเ่ กิดขึน้
จากอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการรือ้ ถอนอาคารใช้ค่า Jackhammer ใช้สาหรับคานวณการเจาะคอนกรีต คานวณ
จากสมการ
PPVEQUIP

=

PPVREF x (25/D)1.1

เมือ่ ระดับแรงสันสะเทื
่
อนทีร่ ะยะห่างจากจุดกาเนิดมากกว่า 25 ฟุต (มากกว่า 7.62 เมตร)
PPVEQUIP

=

PPVREF x (25/D)1.5

เมือ่ ระดับแรงสันสะเทื
่
อนทีร่ ะยะห่างจากจุดกาเนิดน้อยกว่า 25 ฟุต (น้อยกว่า 7.62 เมตร)
โดยที่ PPVEQUIP

=

ความเร็วอนุ ภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity : PPV) ทีเ่ กิด
จากเครือ่ งจักรในระยะต่างๆ (นิ้ว/วินาที)

PPVREF

=

ระดับ ความสันสะเทื
่
อ นอ้า งอิง ที่ร ะยะ 25 ฟุ ต (นิ้ ว /วิน าที) ดัง
ตารางที่ 4-16

D

=

ระยะห่างจากเครือ่ งจักรอุปกรณ์ถงึ บริเวณชุมชนใกล้เคียง (ฟุต)
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 4-16 ระดับความสันสะเทื
่
อนที่เกิ ดขึน้ จากอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างที่ระยะ 25 ฟุต

ค่าสูงสุด

ความเร็วสูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต
(มิ ลลิ เมตร/วิ นาที)
38.6

ค่าทัวไป
่

16.4

ค่าสูงสุด
ค่าทัวไป
่

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

กิ จกรรมการก่อสร้าง
เสาเข็ม (แบบตอก)
เสาเข็ม (แบบเจาะ)
เครือ่ งขุดทาผนังกันดินพัง แบบ Clam Shovel Drop
เครือ่ งขุดดินทาผนังกันดินพัง แบบ Hydromill
เครือ่ งขุดหินทาผนังกันดินพัง แบบ Hydromill
ลูกกลิง้ สันบดพื
่
น้ (Vibratory Roller)
รถเจาะพร้อมจอบ (Hoe Ram)
รถเกรดดินขนาดใหญ่ (Large bulldozer)
รถเจาะสร้างสะพาน (Caisson drilling)
รถบรรทุกของเต็มคัน
Jackhammer
รถเกรดดินขนาดเล็ก (Small bulldozer)

ในดิน
ในหิน

ทีม่ า : 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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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 4-17 ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่จดุ รับคลื่นสันสะเทื
่
อนใกล้เคียงพืน้ ที่โครงการ
ความเร็วอนุ ภาคสูงสุด
ผลกระทบต่อมนุ ษย์

ผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร

มิลลิเมตร
/วินาที

นิ้ว/วินาที

0-0.15

0-0.006

ไม่สามารถรับความรูส้ กึ ได้

ไม่ ส่ ง ผลกระทบ/ความเสีย หายต่ อ โครงสร้า งทุ ก
ประเภท

0.15-0.3

0.006-0.012

ระดับทีเ่ ป็ นไปได้ทจ่ี ะรับรู้

2.0

0.079

รูส้ กึ ได้ถงึ ความสันสะเทื
่
อน

2.5

0.098

5.0

0.197

ถ้าความสันสะเทื
่
อ นเป็ น ไป
อย่างต่อเนื่องจะรูส้ กึ ราคาญ
ความสันสะเทื
่
อนรบกวนต่ อ
ค น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ใน อ าค าร
(สอดคล้อ งกับ ระดับ ที่ส่งผล
กระทบต่อคนทีอ่ ยู่บนสะพาน
และรับในช่วงเวลาสัน้ ๆ)

10.0-15.0

0.394-0.591

ไม่ ส่ ง ผลกระทบ/ความเสีย หายต่ อ โครงสร้า งทุ ก
ประเภท
ระดับ ที่สูงขึ้น ของความสันสะเทื
่
อนจะส่งผลต่ อการ
ทาลาย หรือสร้างความเสียหายต่อโบราณสถาน
ไม่เสีย่ งต่อความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ กับอาคารทัวไป
่
หรือโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรม
ระดับที่ส่งผลทาให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดขึน้ กับ
อาคารทัว่ ไป หรือ โครงสร้า งทางสถาปั ตยกรรม
บ้านเรือนทัวไปที
่
ม่ ผี นังและเพดานเป็ นแบบ Plaster
(ส่วนผสมที่มปี ูน ทราย น้ า และใยต่างๆ) ในกรณี ท่ี
เป็ นผนั ง /ฝ้ าเพดาน แบบยื ด หยุ่ น จะได้ ร ับ ความ
เสียหายเพียงเล็กน้อย
ระดับความสันสะเทื
่
อนทีส่ งู กว่าการจราจรปกติซง่ึ จะ
ท าให้ เกิ ด ค ว า ม เสี ย ห า ย ต่ อ โค ร ง ส ร้ า ง ท า ง
สถาปั ตยกรรม และสร้างความเสียหายต่อโครงสร้าง
บ้านเรือนเพียงเล็กน้อย

คนจะรูส้ กึ ไม่พอใจถ้าเกิดแรง
สันสะเทื
่
อนอย่างต่อเนื่องและ
คนที่ เ ดิ น บนสะพานจะไม่
สามารถยอมรับได้

ตารางที่ 4-18 มาตรฐานแรงสันสะเทื
่
อนของ DIN 4150
ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด
มิ ลลิ เมตร/วิ นาที
นิ้ ว/วิ นาที
2
0.075
5
0.197
10
0.394
50
1.968

ผลกระทบต่อสิ่ งก่อสร้าง
ไม่มอี นั ตรายแม้แต่สงิ่ ปลูกสร้างทีเ่ ก่าแก่ (Ancient Building)
เริม่ เกิดความเสียหายทางสถาปั ตยกรรมทีเ่ ก่าแก่
ยอมให้เกิดขึน้ ได้สาหรับบ้านพักอาศัยทีอ่ ยูใ่ นสภาพดี
ยอมให้เกิดได้สาหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ทีม่ า : Garman Norn DIN 4150
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 4-19 กาหนดมาตรฐานความสันสะเทื
่
อนเพื่อป้ องกันผลกระทบต่ออาคาร
อาคาร
ประเภท
ที่
1

2

3

จุดตรวจวัด
1.1 ฐานรากหรื อ ชั น้ ล่ า งของ
อาคาร

1.2 ชัน้ บนสุดของอาคาร
1.3 พืน้ อาคารในแต่ละชัน้
2.1 ฐานรากหรื อ ชั น้ ล่ า งของ
อาคาร

2.2 ชัน้ บนสุดของอาคาร
2.3 พืน้ อาคารในแต่ละชัน้
3.1 ฐานรากหรื อ ชั น้ ล่ า งของ
อาคาร

3.2 ชัน้ บนสุดของอาคาร
3.3 พืน้ อาคารในแต่ละชัน้

ความถี่
(เฮิ รตซ์)
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

ความเร็วอนุภาคสูงสุดไม่เกิ น
(มิ ลลิ เมตรต่อวิ นาที)
ความสันสะเทื
่
อน ความสันสะเทื
่
อน
กรณี ที่ 1
กรณี ที่ 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 = ความถีข่ องความสันสะเทื
่
อน ณ เวลาทีม่ คี วามเร็วอนุภาคสูงสุดมีหน่วยเป็ นเฮิรตซ์
*
2) = กาหนดมาตรฐานไว้เฉพาะค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนนอน
3) ** = กาหนดมาตรฐานไว้เฉพาะค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนตัง้
4) การวัดค่าความสันสะเทื
่
อนสูงสุดสาหรับความสันสะเทื
่
อนกรณีท่ี 2 ตามข้อ 1.2, 2.2 และ 3.2 ให้วดั
ทีช่ นั ้ บนสุดของอาคารหรือชัน้ อื่นซึง่ มีคา่ ความสันสะเทื
่
อนสูงสุด
5) การวัดค่าความสันสะเทื
่
อนที่พ้นื อาคารในแต่ละชัน้ ตามข้อ 1.3, 2.3 และ 3.3 ให้ยกเว้นการวัดที่
ฐานราก หรือชัน้ ล่างของอาคาร
ทีม่ า : ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐานความสันสะเทื
่
อนเพื่อ
ป้ องกันผลกระทบต่ออาคาร
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บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

จากสมการข้างต้น สามารถประเมินความสันสะเทื
่
อนจากการรื้อ ถอนอาคารโครงการต่ อ
อาคาร ค.ส.ล.ชัน้ เดียว จานวน 5 ร้าน และอาคาร ค.ส.ล.สูง 2 ชัน้ ทางด้านทิศใต้ของอาคารทีร่ อ้ื ถอน
(วัดจากระยะห่างจากแนวเสาของอาคารโครงการทีใ่ กล้ทส่ี ุดกับแนวอาคารข้างเคียง) โดยมีระยะห่าง
จากแนวอาคารของโครงการ ประมาณ 32.50 เมตร, อาคาร ค.ส.ล.ชัน้ เดียว ทางด้านทิศตะวันออก
ของอาคารที่ร้อื ถอน โดยมีระยะห่างจากแนวอาคารของโครงการ ประมาณ 2.50 เมตร และอาคาร
ค.ส.ล.ชัน้ เดียว ทางด้านทิศตะวันตกของอาคารทีร่ อ้ื ถอน โดยมีระยะห่างจากแนวอาคารของโครงการ
ประมาณ 21.00 เมตร
ทิศใต้
ผลกระทบต่ออาคาร ค.ส.ล.ชัน้ เดียว จานวน 5 ร้าน และอาคาร ค.ส.ล.สูง 2 ชัน้ ระยะห่างจาก
แนวอาคารทีใ่ กล้ทส่ี ุดจากแนวเสาอาคารของโครงการ ประมาณ 32.50 เมตร หรือประมาณ 106.63
ฟุต
แทนค่า
PPVEQUIP

=

0.9 x (25 / 106.63)1.1

=

0.18

มิลลิเมตร/วินาที

ทิศตะวันออก
ผลกระทบต่ออาคาร ค.ส.ล.ชัน้ เดียว ระยะห่างจากแนวอาคารทีใ่ กล้ทส่ี ุดจากแนวเสาอาคาร
ของโครงการ ประมาณ 2.50 เมตร หรือประมาณ 8.20 ฟุต
แทนค่า
PPVEQUIP

=

0.9 x (25 / 8.20)1.5

=

4.79

มิลลิเมตร/วินาที

ทิศตะวันตก
ผลกระทบต่ออาคาร ค.ส.ล.ชัน้ เดียว ระยะห่างจากแนวอาคารทีใ่ กล้ทส่ี ุดจากแนวเสาอาคาร
ของโครงการ ประมาณ 21.00 เมตร หรือประมาณ 68.90 ฟุต
แทนค่า
PPVEQUIP
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บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 4-20 ระดับความสันสะเทื
่
อนจากกิ จกรรมการรือ้ ถอน ที่ตาแหน่ งใดๆ

ตาแหน่ งที่ได้รบั
ผลกระทบ

ระดับความ
สันสะเทื
่
อน
(มิ ลลิ เมตร/
วิ นาที)

เปรียบเทียบกับความเร็ว
อนุภาคสูงสุดที่จดุ รับคลื่น
สันสะเทื
่
อนใกล้เคียงพืน้ ที่
โครงการ

ทิ ศ ใต้ : อาคาร ค .
ส.ล.ชัน้ เดีย ว จ านวน
5 ร้ า น แ ล ะอ าค าร
ค .ส .ล . สู ง 2 ชั ้ น
ระย ะห่ างจ าก แ น ว
อาคารที่ใกล้ท่สี ุดจาก
แนวเสาอาคารของ
โครงการ ประมาณ
32.50 เมตร
ทิ ศ ต ะ วั น อ อ ก :
อาคาร ค.ส.ล.ชัน้ เดียว
ระย ะห่ างจ าก แ น ว
อาคารที่ใกล้ท่สี ุดจาก
แนวเสาอาคารของ
โครงการ ประมาณ
2.50 เมตร

0.18

อ ยู่ ใ น ช่ ว ง 0. 15-0. 3
มิล ลิเมตร/วิน าที นั น่ คือ ไม่
ส่งผลกระทบ/ความเสียหาย
ต่อโครงสร้างทุกประเภท

4.79

ทิ ศตะวันตก : อาคาร
ค .ส .ล . ชั ้ น เ ดี ย ว
ระย ะห่ างจ าก แ น ว
อาคารที่ใกล้ท่สี ุดจาก
แนวเสาอาคารของ
โครงการ ประมาณ
21.00 เมตร

0.30

ไม่ เ กิ น 5 มิล ลิเ มตร/วิน าที
นัน่ คือ ไม่ถงึ ระดับทีส่ ่งผลทา
ให้ เ กิ ด ค วาม เสี ย ห ายกั บ
อาคารทัวไป
่ หรือโครงสร้าง
ทางสถาปั ตยกรรมบ้านเรือน
ทัวไปที
่ ม่ ผี นังและเพดานเป็ น
แบบ Plaster (ส่ ว นผสมที่ม ี
ปูน ทราย น้ า และใยต่างๆ)
ในกรณีทเ่ี ป็ นผนัง/ฝ้ าเพดาน
แบบยืด หยุ่ น จะได้ร บั ความ
เสียหายเพียงเล็กน้อย
อ ยู่ ใ น ช่ ว ง 0. 15-0. 3
มิล ลิเมตร/วิน าที นั น่ คือ ไม่
ส่งผลกระทบ/ความเสียหาย
ต่อโครงสร้างทุกประเภท

เปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ความสันสะเทื
่
อนตามประกาศ
เปรียบเทียบกับ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
มาตรฐาน DIN
แห่งชาติ ฉบับที่ 37
4150 (1986)
(พ.ศ. 2533)
(มิ ลลิ เมตร/วิ นาที)
ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร/ ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที นัน่ คือ
วิ น าที นั ่น คื อ ไม่ ม ี ไม่เกินมาตรฐาน
อั น ตรายแม้ แ ต่ ส ิ่ ง
ปลู ก สร้ า งที่ เ ก่ า แก่
(Ancient Building)

ไม่ เ กิ น 5 นั น่ คื อ ไม่ ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที นัน่ คือ
ถึงระดับ ที่เกิด ความ ไม่เกินมาตรฐาน
เสี ย หายทางถาปั ต
ยกรรมทีเ่ ก่าแก่

ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร/ ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที นัน่ คือ
วิ น าที นั ่น คื อ ไม่ ม ี ไม่เกินมาตรฐาน
อั น ตรายแม้ แ ต่ ส ิ่ ง
ปลู ก สร้ า งที่ เ ก่ า แก่
(Ancient Building)

จากตารางจะเห็นได้ว่า อาคาร ค.ส.ล.ชัน้ เดียว จานวน 5 ร้าน และอาคาร ค.ส.ล.สูง 2 ชัน้
ทางด้านทิศใต้ของพื้นทีร่ อ้ื ถอน และอาคาร ค.ส.ล.ชัน้ เดียว และทิศตะวันตกของพื้นทีร่ อ้ื ถอน โดยมี
ระยะห่างจากแนวอาคารของโครงการ ประมาณ 32.50 เมตร และ 21.00 เมตร ได้รบั แรงสันสะเทื
่
อน
ในขัน้ ตอนรื้อถอนอาคาร 0.18 มิลลิเมตร/วินาที และ 0.30 มิลลิเมตร/วินาที ตามลาดับ เมื่อนาไป
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

เปรียบเทียบกับความเร็วอนุ ภ าคสูงสุดที่จุดรับคลื่น สันสะเทื
่
อนใกล้เคียงพื้น ที่โครงการ พบว่า อยู่
ในช่วง 0.15-0.3 มิลลิเมตร/วินาที นันคื
่ อ ไม่สง่ ผลกระทบ/ความเสียหายต่อโครงสร้างทุกประเภท เมื่อ
เทียบกับมาตรฐาน DIN 4150 (1986) พบว่า ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร/วินาที นัน่ คือไม่มอี นั ตรายแม้แต่สงิ่
ปลูก สร้างที่เก่ าแก่ (Ancient Building) และเมื่อ เทีย บกับ มาตรฐานความสันสะเทื
่
อ นตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2533) พบว่า ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที นันคื
่ อไม่
เกินมาตรฐาน
สาหรับอาคาร ค.ส.ล.ชัน้ เดียวทางด้านทิศตะวันออกของพื้นทีโ่ ครงการ โดยมีระยะห่างจาก
แนวอาคารของโครงการ ประมาณ 2.50 เมตร ได้รบั แรงสันสะเทื
่
อนในขัน้ ตอนรื้อถอนอาคาร 4.79
มิลลิเมตร/วินาที เมื่อนาไปเปรียบเทียบกับความเร็วอนุ ภาคสูงสุดที่จุดรับคลื่นสันสะเทื
่
อนใกล้เคียง
พืน้ ทีโ่ ครงการ พบว่า ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที นันคื
่ อ ไม่ถงึ ระดับทีส่ ง่ ผลทาให้เกิดความเสียหายกับ
อาคารทัวไป
่ หรือโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรมบ้านเรือนทัวไปที
่
่มผี นังและเพดานเป็ นแบบ Plaster
(ส่วนผสมที่มปี ูน ทราย น้ า และใยต่างๆ) ในกรณี ท่เี ป็ นผนัง/ฝ้ าเพดาน แบบยืดหยุ่นจะได้รบั ความ
เสียหายเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับมาตรฐาน DIN 4150 (1986) พบว่า ไม่เกิน 5 นันคื
่ อไม่ถงึ ระดับที่
เกิด ความเสีย หายทางสถาปั ต ยกรรมที่เก่ าแก่ และเมื่อ เทีย บกับ มาตรฐานความสันสะเทื
่
อ นตาม
ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2533) พบว่า ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที
นันคื
่ อไม่เกินมาตรฐาน
4. การจราจรจากการรือ้ ถอนอาคาร
โครงการนาเศษวัสดุจากการรื้อถอนไปปรับถมภายในพื้นที่โครงการ ไม่มกี ารขนส่งออกสู่
ภายนอกแต่อย่างใด ดังนัน้ จึงไม่มสี ง่ ผลกระทบด้านการจราจรในระยะรือ้ ถอน
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ระยะก่อสร้าง

4.2.1 ผลกระทบต่อทรัพยากรกายภาพ
4.2.1.1 สภาพภูมิประเทศ
เนื่องจากสภาพพื้นทีข่ องโครงการเป็ นพื้นทีร่ าบ มีอาคารส่วนเดิมทีจ่ ะรือ้ ถอน ได้แก่ อาคาร
ค.ส.ล. ชัน้ เดียว จานวน 4 หลัง และอาคาร ค.ส.ล.สูง 2 ชัน้ จานวน 1 หลัง ในการก่อสร้างมีเพียงการ
ขุดดิน ถมดินเพื่อปรับระดับพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ถังเก็บน้ า ถังบาบัดน้ าเสีย และบ่อหน่ วงน้ า ทาให้
สภาพภูมิประเทศในภาพรวมไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทัง้ นี้ โครงการจะรักษาสภาพพื้นที่เดิม ที่ไม่ได้
ก่อสร้างไว้ให้มากทีส่ ุด ดังนัน้ การก่อสร้างโครงการจึง ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมปิ ระเทศแต่อย่าง
ใด

4.2.1.2 ทรัพยากรดิ นและการเกิ ดดิ นถล่ม
1) ทรัพยากรดิ น
เนื่องจากพืน้ ทีโ่ ครงการเป็ นพืน้ ทีร่ าบ มีอาคารส่วนเดิมทีจ่ ะรือ้ ถอน ได้แก่ อาคาร ค.ส.ล. ชัน้
เดียว จานวน 4 หลัง และอาคาร ค.ส.ล.สูง 2 ชัน้ จานวน 1 หลัง ในช่วงก่อสร้างจะมีการการขุดดินถม
ดินเพื่อปรับระดับพืน้ ทีก่ ่อสร้างอาคาร ถังเก็บน้ า ถังบาบัดน้ าเสีย และบ่อหน่ วงน้ า ทัง้ นี้ไม่มกี ารขุดดิน
ในวงกว้าง โดยจากัดเฉพาะพืน้ ทีท่ จ่ี ะดาเนินโครงการเท่านัน้
อย่างไรก็ตาม บริเวณทีม่ กี ารขุดดินเพื่อวางระบบสาธารณู ปโภค ถังเก็บน้ า ถังบาบัดน้ าเสีย
บ่อหน่ วงน้ า และท่อระบายน้ า โครงการจะกาหนดให้มกี ารตอกเข็มพืด (Sheet Pile) และทาค้ายัน
เหล็ก (steel bracing) เพื่อป้ องกันดินพัง โดยโครงสร้างป้ องกันดินแบบ Steel Sheet Pile เป็ นระบบ
โครงสร้างที่สามารถป้ องกันแรงดันน้ า แรงดัน ดิน และแรงดัน อื่นๆ ที่ทาให้เกิดการเคลื่อ นตัวของ
สิง่ ก่อสร้าง ซึง่ มีสว่ นประกอบของโครงสร้าง ดังนี้
1. แผ่นเหล็กพืด (Steel Sheet Pile) เป็ นแผ่นเหล็กลอน มีความยาวตามกาหนด ใช้ตอกใน
แนวดิง่ สาหรับป้ องกันแรงดันน้า และแรงดันดิน ทีก่ ระทาตามความลึกของการขุด
2. เหล็กคา้ ยันรอบ (Wale) เป็ นส่วนของโครงสร้างทีต่ ้านแรงกระทาทางด้านข้างจากแผ่น
เหล็กพืด (Sheet Pile) ซึ่งจะถ่ายแรงเป็ นแรงกระจาย (uniform horizontal force) เข้าสู่เหล็กค้ายัน
รอบ (Wale)
3. เหล็ก ค้ายัน (Strut) เป็ น ส่วนโครงสร้างที่รบั แรงแนวแกนที่ถ่ ายจากเหล็ก ค้ายัน รอบ
(Wale) เหล็กค้ายัน (Strut) โดยทัวไปจะมี
่
2 ชนิด คือ เหล็กค้ายันตามแนวยาว และเหล็กค้ายันตาม
แนวขวาง และแบ่งเป็ นชัน้ ๆ ตามระดับความลึกทีก่ าหนด
4. เสาเหล็กหลัก (Kingpost) เป็ นส่วนทีร่ บั แรงจากเหล็กค้ายัน (Strut) ในแนวดิง่ แล้วถ่าย
ลงสูด่ นิ ทาหน้าทีเ่ หมือนเสา
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รูปที่ 4-7 โครงสร้างป้ องกันดิ น (Steel Sheet Pile)
ที่ ม า : Civilclub.2010.ระบบโครงสร้า งป้ องกัน ดิ น ส าหรับ งานฐานรากและโครงสร้า งใต้ ดิน แบบ Steel Sheet Pile
(ออนไลน์) สืบค้นจาก www.civilclub.net/งานโครงสร้างป้ องกันดินสาหรับงานฐานรากและงานโครงสร้างใต้ดนิ แบบ Steel
Sheet Pile.html [วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561]

ขัน้ ตอนในการก่อสร้างโครงสร้างป้ องกันดิ น
1. ต้องสารวจหาข้อมูลว่าบริเวณใต้ดนิ นัน้ ๆ มีระบบสาธารณูปโภคอยู่หรือไม่ เช่น ท่อไฟฟ้ า
ท่อประปา ท่อโทรศัพท์ ถ้ามีกต็ อ้ งทาการย้ายออกให้พน้ จากพืน้ ทีท่ ก่ี ่อสร้าง เพือ่ ป้ องกันความเสียหาย
ทีจ่ ะเกิดขึน้
2. เลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน เช่น เครื่องตอกและถอนแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile)
เครือ่ งขุดดิน รถบรรทุก ฯลฯ
3. วางแนวการตอกแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) ตามแนวทีก่ าหนดโดยต้องร่นแนวห่างจาก
ขอบฐานราก หรือโครงสร้างใต้ดนิ ประมาณ 1.00 เมตร หรือตามความเหมาะสมในการทางาน
4. ปั กแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) ตามแนวทีว่ างไว้ให้ได้แนวและระดับทีต่ อ้ งการ
5. ตอกเสาเหล็กหลัก (Kingpost) ตามตาแหน่งทีก่ าหนดให้ได้แนวและระดับทีต่ อ้ งการ
6. นาเหล็กค้ายัน (Strut) และเหล็กค้ายันรอบ (Wale) วางตามแนวที่กาหนด และทาการ
เชือ่ มติดกับเสาเหล็กหลัก (Kingpost) และแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile)
7. นาคอนกรีตเติม (fill) ลงในรอยต่อช่องระหว่างเหล็กค้ายัน (Strut) กับเหล็กค้ายันรอบ
(Wale) และแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) กับเหล็กค้ายันรอบ (Wale) เพื่อเสริมความแข็งแรง จุดต่อให้
มากขึน้
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8. ขุดดินชัน้ แรกออกให้อยู่ในระดับทีส่ ามารถติดตัง้ เหล็กค้ายัน (Strut) และเหล็กค้ายันรอบ
(Wale) ชัน้ ต่อไปได้ (ถ้ามีระบบคา้ ยันหลายชัน้ และทาตามขัน้ ตอนที่ 7 อีกครัง้ )
9. ขุดดินถึงระดับทีต่ อ้ งการ
10. เทคอนกรีตทีก่ น้ หลุมเต็มพืน้ ที่ เพื่อเป็ นค้า ยันด้านล่างอีกชัน้ หนึ่ง และเพื่อความสะดวก
ในการทางาน และมีเสถียรภาพในการป้ องกันดิน
11. ดาเนินการโครงสร้างใต้ดนิ ทีต่ อ้ งการ (ถังเก็บน้าใต้ดนิ , ถังบาบัดน้าเสีย, ฐานราก, อื่นๆ)
12. เมื่อโครงสร้างใต้ดนิ แล้วเสร็จ ทาการถมทรายระหว่างโครงสร้างใต้ดนิ กับแผ่นเหล็กพืด
(Sheet Pile) โดยถมเป็ นชัน้ ๆ พร้อมทัง้ สเปรย์น้ าเพื่อให้เ กิดการอัดแน่ นของชัน้ ทรายจนเต็มพื้นที่
ก่อนการรือ้ ถอนเหล็กค้ายัน (Strut) และแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) เพื่อไม่ให้ดนิ เกิดการเคลื่อนตัว
ของชัน้ ดินในขณะการรือ้ ถอน
อย่างไรก็ตาม โครงการจะวางแผนการขุดดินเป็ นขัน้ ตอนและเป็ นแต่ละพื้นที่ไป ไม่ขุดดิน
ทีเดียวพร้อมกันทัง้ หมด ทัง้ นี้จะมีวศิ วกรผูเ้ ชีย่ วชาญควบคุมงานตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างอาคาร
ดังนัน้ ผลกระทบต่อทรัพยากรดินจึงอยูใ่ นระดับตา่
2) การเกิ ดดิ นถล่ม
พื้นที่โครงการเป็ น พื้นที่ราบ มีอาคารส่วนเดิม ที่จะรื้อถอน ได้แก่ อาคาร ค.ส.ล. ชัน้ เดียว
จานวน 4 หลัง และอาคาร ค.ส.ล.สูง 2 ชัน้ จานวน 1 หลัง ในช่วงก่อสร้างจะมีการปรับสภาพพื้นที่
เพื่อดาเนินการก่อสร้างฐานรากและสาธารณู ปโภค ซึ่งจากัดเฉพาะพื้นทีท่ จ่ี ะดาเนินโครงการเท่านัน้
พืน้ ทีบ่ างส่วนก็ยงั คงสภาพเดิมไว้ให้มากทีส่ ุด และจากรูปที่ 3-4 พบว่า บริเวณทีต่ งั ้ โครงการไม่ตงั ้ อยู่
พื้นทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดดินถล่มแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม ในการก่อสร้างโครงการจะจัดให้มวี ศิ วกร
ผูเ้ ชี่ยวชาญดูแล และควบคุมการก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ ดังนัน้ จึง ไม่ส่งผล
กระทบต่อการเกิดดินถล่ม

4.2.1.3 ธรณี วิทยา และการเกิ ดแผ่นดิ นไหว
จากแผนทีธ่ รณีวทิ ยาประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2556) พบว่า บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ
มีลกั ษณะทางธรณีวทิ ยาเป็ น ตะกอนทางน้ าขึน้ ถึง : ทรายและกรวด ขนาด 800-1,500 ไมครอน การ
คัดขนาดไม่ดี พบซากเปลือกหอย และซากพืชมาก; ยุคควอเทอร์นารี
จากสถานการณ์ แ ผ่น ดิน ไหวในจังหวัด ภู เก็ต เมื่อ วัน ที่ 16 เมษายน 2555 ซึ่งเป็ น ผลสืบ
เนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.6 และ 8.2 ริกเตอร์ ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศ
อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ทาให้เกิดการส่งถ่ายแรงสันสะเทื
่
อน และเป็ นตัวกระตุ้นให้
แขนงของรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยเกิดการเคลื่อนตัวและเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.3 ริกเตอร์ ในจังหวัด
ภูเก็ต หลังจากนัน้ มีแผ่นดินไหวตามหรือเกิดอาฟเตอร์ชอ็ ก ในบริเวณใกล้เคียงกันประมาณ 30 ครัง้
รูส้ กึ ได้ประมาณ 4 ครัง้ และผลจากการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าว ส่งผลให้บา้ นเรือนประชาชนในพืน้ ที่
บ้านลิพ อน-บางขาม หมู่ท่ี 2 ตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง เสียหายเล็กน้ อยกว่า 200 หลังคาเรือ น
ตาบลป่ าคลอก อาเภอถลาง เสียหาย 10 หลังคาเรือน อาคารส่วนใหญ่ เป็ นบ้านปูนก่ออิฐชัน้ เดียว
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ขณะทีเ่ ขื่อนบางเหนียวดา ซึ่งตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ หมู่ท่ี 7 ตาบลศรีสุนทร จากการตรวจสอบไม่ได้รบั ความ
เสียหายแต่อย่างใด (สานักธรณีวทิ ยาสิง่ แวดล้ อม กรมทรัพยากรธรณี , 2555) จากแผนที่แสดงการ
ประเมินความรุนแรงแผ่นดินไหวในจังหวัดภูเก็ต พบว่า พืน้ ทีโ่ ครงการมีระดับความรุนแรง V เมอร์คลั
ลี คือ หากมีแผ่นดินไหวในเขตนี้ จะมีความรุนแรงที่ทาให้รู้สกึ ได้เกือบทุกคน ของหนักในบ้านเริม่
เคลื่อนไหว(กรมทรัพยากรธรณี, 2555)
ส าหรับ เขตรอยเลื่อ นที่มีพ ลังของประเทศไทยมี 3 แนว ตามทิศ ทางการวางตัว และการ
เคลื่อนที่ คือ กลุ่มรอยเลื่อนทีว่ างตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ -ตะวันตกเฉียงใต้ กลุ่มรอยเลื่อนที่
วางตัวในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มรอยเลื่อนทีว่ างตัวอยู่ในทิศเหนือ-ใต้
ซึ่งบริเวณโครงการไม่ได้อยู่ในบริเวณรอยเลื่อนแต่อย่างใด โดยอยู่ห่างจากแนวรอยเลื่อนทีใ่ กล้ท่สี ุด
คือ รอยเลื่อนคลองมะรุย่ ซึง่ เป็ นรอยเลื่อนทีว่ างตัวอยูใ่ นเขตจังหวัดสุราษฏร์ธานี กระบี่ และพังงา เป็ น
ระยะทางประมาณ 23.0 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตาแหน่ งจุ ดศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่อาเภอถลาง
จัง หวัด ภู เก็ ต ประมาณ 8.00 กิ โ ลเมตร อย่ า งไรก็ ต าม เขตรอยเลื่อ นที่ส าคัญ เกี่ย วกับ การเกิ ด
แผ่นดินไหวและมีผลกระทบ ต่อประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มรอยเลื่อนสะแกง และกลุ่มรอยเลื่อนพาน
หลวง รอยเลื่อนทัง้ สองนี้มแี นวแยกต่อเนื่องมาทางตะวันตกของประเทศไทยไล่จากทางตอนบนลงมา
ตอนล่าง อันได้แก่ กลุ่มรอยเลื่อนเมย กลุ่มรอยเลื่อนศรีสวัสดิ ์ และกลุ่มรอยเลื่อนเจดียส์ ามองค์ ในเขต
ภาคเหนือของประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อยแม่ทา กลุ่มรอยเลื่อนเถิน และกลุ่มรอยเลื่อนแม่จนั ซึง่ ยังคง
มีการเคลื่อนไหวอยู่ และกลุ่มรอยเลื่อนอุตรดิตถ์ เป็ นต้น ดังนัน้ ผลกระทบจึงอยูใ่ นระดับตา่

4.2.1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตนุ ิ ยมวิ ทยา และคุณภาพอากาศ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่โครงการในระยะก่อสร้างส่วนใหญ่ เกิด
จากการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองจากกิ จ กรรมการก่ อ สร้า ง และบางส่ ว นเกิ ด จากมลพิ ษ จาก
ยานพาหนะทีข่ นส่งวัสดุอุปกรณ์ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1) มลพิ ษทางอากาศจากกิ จกรรมการก่อสร้างอาคาร
การปรับแต่งพื้นที่ และการก่อสร้างตัวอาคาร อาจทาให้เกิดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง
ส่งผลกระทบในด้านความเดือดร้อนราคาญต่อชุมชนข้างเคียง บริษทั ทีป่ รึกษาได้พจิ ารณาประเมินผล
กระทบของฝุ่ นละอองรวม (TSP) และฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ประเมิ นผลกระทบของฝุ่ นละอองรวม (TSP) ทีเ่ กิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยใช้
แบบจาลอง Box Model ของ John G Rau and David C.Wooten, 1996 ดังสมการ

กาหนดให้

C (mg/m3)

=

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

C

=

ความเข้ม ข้น ของฝุ่ นที่เกิด ขึ้น (มิล ลิก รัม /ลูก บาศก์
เมตร)
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บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

Q

=

ปริมาณฝุ่ นทีเ่ กิดขึน้ (Emissions) (มิลลิกรัม/วินาที)
มีค่ า ดัช นี ก ารระเหย (Precipitation Evaporation
Index) ประมาณร้อยละ 50 ซึ่งจะทาให้กจิ กรรมการ
ก่อ สร้างบนพื้น ที่เกิดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง
เข้าสู่บ รรยากาศประมาณ 1.2 ตัน /พื้น ที่ก่ อ สร้าง 1
เอเคอร์ (2.53 ไร่)/เดือ น หรือ 4.0 x 107 มิล ลิก รัม /
เอเคอร์/วัน ส าหรับ ค่ า ฝุ่ นละอองรวม (TSP) และ
ประมาณ 0.11 ตัน /พื้น ที่ก่ อ สร้า ง 1 เอเคอร์ (2.53
ไร่ ) /เดื อ น หรือ 0.33 x 107 มิ ล ลิก รัม /เอเคอร์ /วัน
ส าห รั บ ค่ าฝุ่ น ละอองขน าด เล็ ก (PM10) (U S .
EPA.,1977)

D

=

ความกว้างของพืน้ ที่ (ระยะทางตัง้ ฉากกับทิศทางลม)
ของโครงการเท่ากับ 47.16 เมตร (กรณี ลมที่พดั มา
จากทิศตะวันตก)

W

=

ความเร็วลม จากสถิติภูมอิ ากาศ ในคาบ 30 ปี ของ
สถานีอุตุนิยมวิทยาสนามบินภูเก็ต พบว่ามีค่าเท่ากับ
3.10 knot หรือ 1.59 m/s (1 knot = 0.5144 m/s)

M

=

Mixing Height เป็ นสภาพคงตัว ของอากาศ เพื่ อ
ศึกษา การฟุ้งกระจายของสารมลพิษทางอากาศจาก
แหล่งกาเนิ ดมีค่า เท่ากับ 1,441.91 เมตร แสดงดัง
ตารางที่ 4-21
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บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 4-21 แสดงค่าสูงสุดและค่าเฉลี่ยของ Mixing Height ในแต่ละเดือน
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
เฉลี่ยตลอดปี

ค่าสูงสุด 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

พืน้ ทีก่ ่อสร้างของโครงการประมาณ 1.14 ไร่ หรือ 0.45 เอเคอร์
การประเมินปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) จากการก่อสร้าง
Q
=
4.0 x 107
มิลลิกรัม/เอเคอร์/วัน
=

4.0 x 107 x 0.45 / 24

=

750,000

มิลลิกรัม/ชัวโมง
่

=

208.33

มิลลิกรัม/วินาที

ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ทีเ่ กิดขึน้
C

=

208.33 / (47.16 x 1.59 x 1,441.91)

=

0.001927

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากการคานวณ ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
โครงการ มีค่าเท่ากับ 0.001927 มิลลิกรัม /ลูกบาศก์เมตร เมื่อนาไปรวมกับปริมาณฝุ่ นละอองรวม
(TSP) ทีเ่ กิดขึน้ จริงในปั จจุบนั ในบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการจะได้ค่าเพิม่ ขึน้ ในอนาคตในช่วงทีม่ กี ารก่อสร้าง
โดยปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) บริเวณพื้นที่โครงการ ในระหว่ างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2564
บริเวณจุดตรวจวัดดังกล่าวมีปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) สูงสุด เท่ากับ 0.023 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร (บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด, พฤศจิกายน 2564)
ดังนัน้ ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง
โครงการ
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บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

=

0.001927 + 0.023

=

0.024927

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากการคานวณ กิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะทาให้ฝนุ่ ละอองฟุ้งกระจายในพืน้ ทีป่ ระมาณ
0.024927 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึง่ ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชัวโมง
่
เท่ากับ 0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547)
1.2 ประเมิ นผลกระทบของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10)
การประเมินปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) จากการก่อสร้าง
Q

=

0.33 x 107

=

0.33 x 107 x 0.45 / 24

=

61,875

มิลลิกรัม/ชัวโมง
่

=

17.19

มิลลิกรัม/วินาที

มิลลิกรัม/เอเคอร์/วัน

ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) ทีเ่ กิดขึน้
C

=

17.19 / (47.16x 1.59 x 1,441.91)

=

0.000159

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ดังนัน้ สรุปได้ว่ากิจกรรมการก่อสร้างอาคารโครงการจะก่อให้เกิดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น
ละอองขนาดเล็ก (PM10) เพิม่ ขึน้ ประมาณ 0.000159 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
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บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

จากการคานวณ ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) ทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรม
การก่อสร้างอาคารของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.000159 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนาไปรวมกับ
ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เกิดขึน้ จริงในปั จจุบนั พิจารณาจากจุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่
โครงการ ในระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2564 บริเวณจุดตรวจวัดดังกล่าวมีปริมาณฝุ่ นละออง
ขนาดเล็ก (PM10) เท่ากับ 0.015 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์
เทคโนโลยี จากัด, พฤศจิกายน 2564)
ดังนัน้ ปริม าณความเข้ม ข้น ของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เกิด ขึ้น จากกิจ กรรมการ
ก่อสร้างของโครงการ
=

0.000159 + 0.015

=

0.015159

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากการคานวณ กิจกรรมการก่อสร้างอาคารของโครงการจะทาให้ฝนละอองฟุ
ุ่
้ งกระจายใน
พืน้ ทีป่ ระมาณ 0.015159 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวมี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่ น ละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลีย่ 24 ชัวโมง
่
เท่ากับ 0.120
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2538)
2) มลพิ ษทางอากาศจากยานพาหนะและการทางานของเครื่องจักรกล
การทางานของเครื่องจักร และยานพาหนะทีใ่ ช้ในการขนส่งวัสดุทาให้เกิดการระบายมลสาร
ทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และฝุ่ นละอองขนาดเล็ก
(PM10) ทัง้ นี้ การพิจารณาระดับของผลกระทบ ประเมินได้จากความเข้มข้นและปริมาณฝุ่ นละอองที่
เกิดขึน้ จากการก่อสร้าง โดยใช้ขอ้ มูลจาก U.S.EPA. ในการคานวณดังนี้
ตารางที่ 4-22 Emission Factor อัตราการระบายสารมลพิ ษจากยานพาหนะประเภทต่าง ๆ
ประเภทยานพาหนะ
เบนซิ น
ดีเซลเล็ก
ดีเซลใหญ่
จักรยานยนต์
หมายเหตุ

/1
/2
/3

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

อัตราการระบายสารมลพิ ษ (กรัม/กิ โลเมตร/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 ค่าจากการทา CVS สาหรับเครือ่ งยนต์ดเี ซลขนาดเล็ก และเครือ่ งยนต์ดเี ซลขนาดใหญ่
คือ คานวณจากปริมาณองค์ประกอบกามะถันในน้ามันเชือ้ เพลิง
คือ จากรายงาน PM Abatement Strategy for Bangkok Metropolitan Area”, กันยายน 2541

ทีม่ า : กรมควบคุมมลพิษ, 2543

จากอัตราการระบายมลสารจากอุปกรณ์การก่อสร้างข้างต้น สามารถคานวณหาความเข้มข้น
ของมลสารต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยใช้สมการดังนี้
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C ( mg/m3 )
กาหนดให้

=

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

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

C

=

ความเข้มข้นของมลสารทีเ่ กิดขึน้ (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

Q

=

อัตราการปล่อยมลสาร (มิลลิกรัม/วินาที) สัมประสิทธิตั์ วคูณ
ของการปล่อยมลพิษ (ตารางที่ 4-22) x ระยะทางวิง่ ภายใน
โครงการ x จานวนรถ

D

=

ความกว้ า งของพื้ น ที่ (ระยะทางตัง้ ฉากกับ ทิศ ทางลม) ของ
โครงการเท่ากับ 47.16 เมตร (กรณีลมทีพ่ ดั มาจากทิศตะวันตก)

W

=

ความเร็ว ลม จากสถิ ติ ภู ม ิ อ ากาศ ในคาบ 30 ปี ของสถานี
อุตุนิยมวิทยาสนามบินภูเก็ต พบว่ามีค่าเท่ากับ 3.10 knot หรือ
1.59 m/s (1 knot = 0.5144 m/s)

M

=

Mixing Height เป็ นสภาพคงตัวของอากาศ เพื่อศึกษา การฟุ้ ง
กระจายของสารมลพิษทางอากาศจาก แหล่งกาเนิดมีค่า เท่ากับ
1,441.91 เมตร แสดงดังตารางที่ 4-2

กาหนดให้ ระยะทางทีว่ งิ่ เข้าสูพ่ น้ื ทีโ่ ครงการวนในพืน้ ทีโ่ ครงการ = 0.07 กิโลเมตร
จานวนรถยนต์ทว่ี งิ่ ในโครงการเป็ นรถขนส่งแรงงาน จานวน 3 คัน และรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง จานวน 7 คัน รวมทัง้ หมดจานวน 10 คัน และรถทุกคันวิง่ เข้ามาในพืน้ ทีโ่ ครงการใน 1 ชัวโมง
่
หมายเหตุ : 1. ดีเซลเล็ก ได้แก่ รถขนส่งแรงงาน จานวน 3 คัน
2. ดีเซลใหญ่ ได้แก่ รถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขนาด 6 ล้อ 8 ล้อ และ 10 ล้อ จานวน
7 คัน
โดยสามารถคานวณหาปริมาณความเข้มข้นของสารมลพิษของโครงการ ได้ดงั นี้
(1) ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10)
Qดีเซลเล็ก

Cดีเซลเล็ก

=

0.398 x 1,000 x 0.07 x 3

=

83.58

มิลลิกรัม/ชัวโมง
่

=

0.023

มิลลิกรัม/วินาที

=

0.023 / (47.16 x 1.59 x 1,441.91)

=

0.0000002

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) ทีเ่ กิดขึน้ จากท่อไอเสียรถขนส่งดีเซล
เล็กของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.0000002 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
Qดีเซลใหญ่
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Cดีเซลใหญ่

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

=

908.95

มิลลิกรัม/ชัวโมง
่

=

0.252

มิลลิกรัม/วินาที

=

0.252 / (47.16 x 1.59 x 1,441.91)

=

0.0000023

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) ทีเ่ กิดขึน้ จากท่อไอเสียรถขนส่งดีเซล
ใหญ่ของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.0000032 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
C

=

Cดีเซลเล็ก + Cดีเซลใหญ่

=

0.0000002 + 0.0000023

=

0.0000025

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากการคานวณ ปริมาณความเข้มข้นของปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) ทีเ่ กิดขึน้ จาก
ท่อไอเสียรถขนส่งของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.0000025 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนาไปรวมกับ
ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) ทีเ่ กิดขึน้ จริงในปั จจุบนั ในบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการจะได้ค่าเพิม่ ขึน้
ในอนาคตในช่วงทีก่ ่อสร้างโครงการ โดยปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ ในระหว่าง
วันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2564 บริเวณจุดตรวจวัดดังกล่าวมีปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กสูงสุด เท่ากับ
0.015 มิ ล ลิก รัม /ลู ก บาศก์ เ มตร (บริษั ท เอ็ น ไวรอนเมนท์ รีเ สริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด ,
พฤศจิกายน 2564)
ดังนัน้ ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) ทีเ่ กิดขึน้ จากท่อไอเสียรถขนส่งของโครงการ
=

0.0000025 + 0.015

=

0.0150025

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากการค านวณ ท่ อ ไอเสีย รถขนส่งของโครงการจะท าให้ฝุ่ นละอองฟุ้ งกระจายในพื้น ที่
ประมาณ 0.0150025 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึง่ ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวมีค่าอยู่
ในเกณฑ์ ม าตรฐาน (ค่ า มาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง เท่ า กับ 0.120
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2538)
(2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
Qดีเซลเล็ก

Cดีเซลเล็ก
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2.177 x 1,000 x 0.07 x 3

=

457.17

มิลลิกรัม/ชัวโมง
่

=

0.13

มิลลิกรัม/วินาที

=

0.13 / (47.16 x 1.59 x 1,441.91)

=

0.0000012
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ปริมาณความเข้มข้นของก๊ าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถขนส่ง
ดีเซลเล็กของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.0000012 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
Qดีเซลใหญ่

Cดีเซลใหญ่

=

11.887 x 1,000 x 0.07 x 7

=

5,824.63

มิลลิกรัม/ชัวโมง
่

=

1.62

มิลลิกรัม/วินาที

=

1.62 / (47.16 x 1.59 x 1,441.91)

=

0.000015

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณความเข้มข้นของก๊ าซคาร์บ อนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถขนส่ง
ดีเซลใหญ่ของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.000015 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
C

=

Cดีเซลเล็ก + Cดีเซลใหญ่

=

0.0000012 + 0.000015

=

0.0000162

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากการคานวณ ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ทีเ่ กิดขึน้ จากท่อ
ไอเสีย รถขนส่งของโครงการ มีค่าเท่ ากับ 0.0000162 มิลลิก รัม /ลูก บาศก์เมตร เมื่อ น าไปรวมกับ
ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ทีเ่ กิดขึน้ จริงในปั จจุบนั ในบริเวณพื้นทีโ่ ครงการจะได้ค่าเพิม่ ขึน้ ใน
อนาคตในช่วงที่ก่อสร้างโครงการ โดยปริม าณก๊ าซคาร์บอนมอนอกไซด์บริเวณพื้นที่โครงการ ใน
ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2564 บริเวณจุดตรวจวัดดังกล่าวมีปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
เท่ ากับ 0.5 มิล ลิก รัม /ลูก บาศก์เมตร (บริษัท เอ็น ไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด ,
พฤศจิกายน 2564)
ดังนัน้ ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ทีเ่ กิดขึน้ จากท่อไอเสียรถขนส่งของโครงการ
=

0.0000162 + 0.5

=

0.5000162

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากการคานวณท่อไอเสียรถขนส่งของโครงการจะทาให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ฟ้ ุงกระจาย
ในพืน้ ที่ 0.5000162 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึง่ ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ทเ่ี กิดขึน้ ดังกล่าวมี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย่ 1 ชัวโมง
่
ไม่เกิน 34.2
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538)
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บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 4-23 ค่าความเข้มข้นของมลพิ ษจากกิ จกรรมการก่อสร้างและจากท่อไอเสียรถขนส่ง
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน

มลพิ ษ

ความเข้มข้นของ ความเข้มข้นของ
มลพิ ษที่เกิ ดขึน้
มลพิ ษจาก
ในปัจจุบนั ***
การคานวณ
(มก./ลบ.ม.)
(มก./ลบ.ม.)

ฝุ่ นละอองรวม (TSP)**
ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10)**
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)*

0.023
0.015
0.5

0.001927
0.0001615
0.0000162

ความเข้มข้นสาร
มลพิ ษคาดว่าจะ
เกิ ดขึน้ ใน
อนาคต
(มก./ลบ.ม.)
0.024927
0.0151615
0.5000162

ค่ามาตรฐาน
(มก./ลบ.ม.)
ไม่เกิน 0.330 /1,/2
ไม่เกิน 0.120 /1,/2
ไม่เกิน 34.2 /1

หมายเหตุ * ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ คิดทีค่ า่ เฉลีย่ 1 ชัวโมง
่
** ฝุ่นละอองรวมและฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน คิดทีค่ า่ เฉลีย่ 24 ชัวโมง
่
/1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กาหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
่
/2 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
่
ทีม่ า : ***บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด, พฤศจิกายน 2564

จากการคานวณพบว่า ความเข้มข้นของมลพิษจากกิจกรรมการก่อสร้างและจากเครื่องจักร
และยานพาหนะทีใ่ ช้ในช่วงก่อสร้างมีค่าต่ากว่ามาตรฐานทีก่ าหนดค่อนข้างมาก นอกจากนี้ เครื่องจักร
ดังกล่าวเมื่อใช้ปฏิบตั งิ านจะจากัดเฉพาะภายในพืน้ ทีก่ ่อสร้างของโครงการเท่านัน้ เกิดเพียงช่วงเวลา
สัน้ ๆ ซึ่งพื้นที่ก่อสร้างจะเป็ นพื้นที่เปิ ดโล่ง สามารถถ่ายเทอากาศอย่างสะดวก และการทางานของ
เครื่องจักรกลไม่ได้ทางานพร้อมกันทัง้ หมด ดังนัน้ การก่อสร้างโครงการจึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
อากาศอยูใ่ นระดับตา่
การประเมิ นผลกระทบของฝุ่ นละอองที่เกิ ดจากการก่อสร้าง
การประเมินผลกระทบของฝุ่ นละอองทีเ่ กิดจากการก่อสร้าง อ้างอิงจากแนวทางการประเมิน
ความเสีย่ งและการกาหนดมาตรการลดผลกระทบของฝุ่ นละอองทีเ่ กิดจากการก่อสร้าง ซึ่งจัดทาโดย
คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้านอาคาร การ
จัด สรรที่ดิน และบริก ารชุ ม ชน ส านั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม
(กันยายน, 2560) โดยจาแนกประเภทของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีก่ ่อสร้างทีอ่ าจก่อให้เกิดฝุ่ นละออง
แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. การรือ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้าง (Demolition)
2. การปรับเตรียมพืน้ ที่ (Earthworks)
3. การก่อสร้าง (Construction)
4. การขนส่งวัสดุก่อสร้าง (Trackout)
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ทัง้ นี้การรือ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้างได้แสดงรายละเอียด ในหัวข้อการรือ้ ถอน
การจาแนกผลกระทบทีอ่ าจเกิดปั ญหาจากฝุ่ นละออง แบ่งออกได้ดงั นี้
1. การรบกวนและความราคาญทีเ่ กิดจากการตกสะสมของฝุ่ นละออง (Dust Soiling)
2. ความเสีย่ งต่อสุขภาพเนื่องจากการหายใจฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) (Human Health
Impacts)
3. ความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ กับระบบนิเวศ (Ecological Impacts)
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในหมู่ท่ี 1 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต เป็ นโครงการประเภทโรงแรม สามารถประเมินผลกระทบของฝุ่ นละอองทีเ่ กิดจากการ
ก่อสร้างได้ ดังนี้
1) การพิ จารณาความจาเป็ นที่ต้องทาการประเมิ นอย่างละเอียด
-

Human Receptor  มีผไู้ ด้รบั ผลกระทบภายในระยะ 100 เมตร จากพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
Ecological Receptor  พืน้ ทีโ่ ครงการไม่อยูต่ ดิ หาด

มีผไู้ ด้รบั ผลกระทบเข้าเกณฑ์ จึงทาการประเมินในข้อ 2 ต่อ
2) การประเมิ นโอกาสที่ จะเกิ ดผลกระทบที่ เกิ ดจากฝุ่ นละออง โดยการจาแนกขนาดของแต่
ละกิจกรรมการก่อสร้างออกเป็ นของแต่ละกิจกรรม และจาแนกความอ่อนไหวของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
2.1) การจาแนกตามขนาดและประเภทของแต่ละกิจกรรม เพื่อนาไปสู่การประเมินศักยภาพ
ของผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยสามารถจาแนกตามขนาดของแต่ละกิจกรรม แบ่งออกเป็ น กิจกรรม
ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ดังนี้
กิจกรรมทีม่ ขี นาดใหญ่ คือ กิจกรรมทีก่ ่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงมาก
กิจกรรมทีม่ ขี นาดกลาง คือ กิจกรรมทีก่ ่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงปานกลาง
กิจกรรมทีม่ ขี นาดเล็ก คือ กิจกรรมทีก่ ่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่า
จากขนาดและประเภทของแต่ละกิจกรรมในโครงการ จะก่อให้เกิดระดับความรุนแรง
ของการเกิดฝุ่ นละออง แสดงดังตารางที่ 4-24
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 4-24 การคาดการณ์ระดับการเกิ ดฝุ่ นจากพืน้ ที่ก่อสร้าง
กิ จกรรม

โครงการ

การเตรียมพืน้ ที่ (Earthworks)
การก่อสร้าง (Construction)

- ขนาดพืน้ ทีก่ ่อสร้าง 1,824.33 ตารางเมตร
- อาคาร ค.ส.ล. สูง 7 ชัน้ จานวน 1 อาคาร มีพน้ื ที่

การขนส่งวัสดุก่อสร้าง
(Trackout)

ใช้สอยอาคารรวม 5,283.20 ตารางเมตร
- มีป ริม าตรอาคารคอนกรีต รวม 120,456.96
ลูกบาศก์เมตร
- มีการขนวัสดุก่อสร้างผ่านทางสาธารณประโยชน์
ประมาณ 10 เทีย่ ว/วัน

ระดับความรุนแรงของ
การเกิ ดฝุ่ นละออง
ต่า
ปานกลาง

ปานกลาง

2.2) การจาแนกความอ่อนไหวของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบในบริเวณโดยรอบพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
ขัน้ ตอนนี้ จ ะระบุ ถึง ความอ่ อ นไหวของผู้รบั ผลกระทบในพื้น ที่ร อบบริเวณก่ อ สร้า ง โดย
คานึงถึงความหนาแน่ นของประชากรทีร่ ะยะต่ างๆ และความเข้มข้นของปริมาณฝุ่ นอนุ ภาคละเอียด
PM10 ทีม่ อี ยูเ่ ดิมในพืน้ ทีร่ วมกับทีเ่ กิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยใช้หลักเกณฑ์ ต่อไปนี้
1. ความอ่อนไหวจากผลกระทบของการสะสมฝุ่ นซึง่ ทาให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ
2. ความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อสุขภาพจากการหายใจอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็ก PM10
3. ความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อแหล่งระบบนิเวศทีอ่ าจทาให้ระบบนิเวศสูญเสียหน้าที่
การประเมินความเข้มข้นของฝุ่ นละอองจากการก่อสร้างโครงการ แสดงดังตารางที่ 4-25 การ
จัดจาแนกกลุ่มอ่อนไหวต่ อการได้รบั ผลกระทบ แสดงดัง ตารางที่ 4-26 และผลการประเมินความ
อ่อนไหวรวมของพืน้ ที แสดงดังตารางที่ 4-27
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 4-25 ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองจากการก่อสร้างโครงการ
ฤดูกาล

ทิ ศทางลม

ฤดูรอ้ น

- ในช่วงปลายเดือนเมษายน
ถึงเดือนตุลาคม ลมพัดด้าน
ทิศตะวัน ตก ผลกระทบจะ
เกิดทางด้านตะวันออก คือ
อาคาร ค.ส.ล. ชัน้ เดียว

ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองจากการก่อสร้างโครงการ
CTSP (mg/m3)

=

CTSP

=
=
=
=
=

รวมกับค่า TSP ทีต่ รวจวัด
CPM10 (mg/m3)
CPM10

ฤดูฝน

- ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือ นมีน าคม ลมพัด ด้ า น
ทิศตะวันออกผลกระทบจะ
เกิ ด ทางด้ า นทิ ศ ตะวัน ตก
คื อ ถนนส่ ว นบุ ค คล และ
อาคาร ค.ส.ล. ชัน้ เดียว

=
=
รวมกับค่า PM10 ทีต่ รวจวัด =
=
CTSP (mg/m3)
=
CTSP
รวมกับค่า TSP ทีต่ รวจวัด
CPM10 (mg/m3)
CPM10

=
=
=
=
=

=
=
รวมกับค่า PM10 ทีต่ รวจวัด =
=
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Q (mg/s)
D (m) x W (m/s) x M (m)
208.33 / (47.16 x 1.59 x 1,441.91)
0.001927 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
0.001927 + 0.023
0.024927 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
Q (mg/s)
D (m) x W (m/s) x M (m)
17.19 / (47.16x 1.59 x 1,441.91)
0.000159 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
0.000159 + 0.015
0.015159 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
Q (mg/s)
D (m) x W (m/s) x M (m)
208.33 / (47.16 x 1.59 x 1,441.91)
0.001927 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
0.001927 + 0.023
0.024927 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
Q (mg/s)
D (m) x W (m/s) x M (m)
17.19 / (47.16x 1.59 x 1,441.91)
0.000159 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
0.000159 + 0.015
0.015159 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

CPM10 (mg

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 4-26 การจัดจาแนกกลุ่มอ่อนไหวต่อการได้รบั ผลกระทบ
ประเภทผลกระทบ
การตกสะสมฝุ่ น

-

ต่อสุขภาพ

-

ต่อระบบนิเวศ

ความอ่อนไหวของผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบ
สูง
ในรัศ มี 100 เมตร มี จ านวนครั ว เรื อ นทั ้ง สิ้ น
ประมาณ 23 ครัว เรือ น จ านวน 115 คน และ
สถานประกอบการ จานวน 2 แห่ง จานวน 20 คน
ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ป ริ ม า ณ TSP = 0.024927
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ปานกลาง
สถานที่ท่ีผู้ค นในที่อ าศัย อยู่ใกล้ส ถานที่ก่ อสร้าง
อาจได้ร บั สัม ผัส ฝุ่ นละออง (PM10) เป็ นเวลา 8
ชัวโมง/วั
่
น
ผลการประเมิ น ปริ ม าณ PM10 = 0.015159
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ไม่ม ี
พืน้ ทีโ่ ครงการไม่ได้อยูต่ ดิ หาด
โครงการ

-
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ตารางที่ 4-27 การประเมิ นระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบของการสะสมฝุ่ น ซึ่งทาให้เกิ ดความเดือดร้อนราคาญ
ความอ่อนไหว
ของผูร้ บั ฝุ่ น

สูง
ปานกลาง
ต่า

จานวนผูร้ บั
ฝุ่ น
> 100
10-100
1-10
>1
>1

ระยะห่างระหว่างผูร้ บั ฝุ่ นจากแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น (เมตร)
< 50
< 100
< 350
ค่าสารวจ (จานวน)
เกณฑ์วินิจฉัย
ค่าสารวจ (จานวน)
เกณฑ์วินิจฉัย
ค่าสารวจ (จานวน)
เกณฑ์วินิจฉัย
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า

135

ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
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ตารางที่ 4-28 การประเมิ นระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อสุขภาพจากอนุภาคฝุ่ น
ความ
อ่อนไหว
ของผูร้ บั
ฝุ่ น

ความเข้มข้น
ของ PM10 ใน
บรรยากาศ
> 75
ไมโครกรัม/ลบ.ม.
67 - 75
ไมโครกรัม/ลบ.ม.

4-46

สูง
57 - 67
ไมโครกรัม/ลบ.ม.
< 57
ไมโครกรัม/ลบ.ม.

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล

ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า

-

จานวนผูร้ บั
ผลกระทบ
> 100
10-100
1-10
> 100
10-100
1-10
> 100
10-100
1-10
> 100
10-100
1-10
> 10
1-10
>1

< 50
ค่าสารวจ (จานวน)

ระยะห่างระหว่างผูร้ บั ฝุ่ นจากแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น (เมตร)
< 100
เกณฑ์วินิจฉัย
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ปานกลาง
ต่า
ต่า

ค่าสารวจ (จานวน)

135

เกณฑ์วินิจฉัย
สูง
ปานกลาง
ต่า
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

< 350

ค่าสารวจ (จานวน)

เกณฑ์วินิจฉัย
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 4-29 การประเมิ นระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อแหล่งระบบนิ เวศ
ระยะห่างระหว่างผูร้ บั ฝุ่ นจากแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น (เมตร)

ความอ่อนไหวของระบบนิ เวศ
(Receptor Sensitivity)

< 50

< 350

สูง

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

2.3) ขัน้ ตอนทีเ่ กิดจากการร่วมประเมินระหว่าง ขัน้ ตอนที่ 2.1 และ 2.2 เพื่อเป็ นสิง่ ทีบ่ ่งบอก
ถึงความเสีย่ งของผลกระทบจากฝุ่ นละออง โดยผลทีอ่ อกมาจะแสดงในรูปของระดับของความเสีย่ ง คือ
ความเสีย่ ง ในระดับสูง ปานกลาง และต่า ดังนี้
ตารางที่ 4-30 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการเตรียมพืน้ ที่กรณี ผลกระทบจากการตกสะสม
ฝุ่ น
ความอ่อนไหวของพืน้ ที่
สูง
ปานกลาง
ต่า

ขนาดของแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น
ปานกลาง

มาก

น้ อย

ต่า

ตารางที่ 4-31 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการก่อสร้างกรณี ผลกระทบจากการตกสะสมฝุ่ น
ความอ่อนไหวของพืน้ ที่
สูง
ปานกลาง
ต่า

ขนาดของแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น
ปานกลาง

มาก

น้ อย

ปานกลาง

ตารางที่ 4-32 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างกรณี ผลกระทบจากการตก
สะสมฝุ่ น
ความอ่อนไหวของพืน้ ที่
สูง
ปานกลาง
ต่า
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ขนาดของแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น
ปานกลาง

มาก

น้ อย

ปานกลาง
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 4-33 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการเตรียมพืน้ ที่กรณี ผลกระทบต่อสุขภาพ
ความอ่อนไหวของพืน้ ที่

ขนาดของแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น
ปานกลาง

มาก

สูง
ปานกลาง
ต่า

น้ อย

ต่า

ตารางที่ 4-34 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการก่อสร้างกรณี ผลกระทบต่อสุขภาพ
ความอ่อนไหวของพืน้ ที่

ขนาดของแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น
ปานกลาง

มาก

สูง
ปานกลาง
ต่า

น้ อย

ปานกลาง

ตารางที่ 4-35 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างกรณี ผลกระทบต่อสุขภาพ
ความอ่อนไหวของพืน้ ที่

ขนาดของแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น
ปานกลาง

มาก

สูง
ปานกลาง
ต่า

น้ อย

ต่า

ตารางที่ 4-36 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการเตรียมพืน้ ที่กรณี ผลกระทบต่อระบบนิ เวศ
ความอ่อนไหวของพืน้ ที่

ขนาดของแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น
ปานกลาง

มาก

สูง
ปานกลาง
ต่า

น้ อย

ไม่ม ี

ตารางที่ 4-37 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการก่อสร้างกรณี ผลกระทบต่อระบบนิ เวศ
ความอ่อนไหวของพืน้ ที่

ขนาดของแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น
ปานกลาง

มาก

สูง
ปานกลาง
ต่า
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บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 4-38 ความเสี่ ยงของผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างกรณี ผลกระทบต่ อระบบ
นิ เวศ
ความอ่อนไหวของพืน้ ที่

ขนาดของแหล่งกาเนิ ดฝุ่ น
ปานกลาง

มาก

สูง
ปานกลาง
ต่า

น้ อย
ไม่ม ี

สรุประดับความเสีย่ งของฝุ่ นละอองต่อการอ่อนไหวของพื้นทีโ่ ดยรอบ ทีจ่ ะนาไปสู่การเลือก
มาตรการป้ องกันเพือ่ ลดผลกระทบฝุ่ นจากการก่อสร้างอาคาร แสดงดังตารางที่ 4-39
ตารางที่ 4-39 สรุประดับความเสี่ยงของฝุ่ นละอองต่อการอ่อนไหวของพืน้ ที่โดยรอบ
ผลกระทบ
การตกสะสมฝุ่ น
สุขภาพ
ระบบนิเวศ

ความอ่อนไหวของพืน้ ที่โดยรอบ
การเตรียมพืน้ ที่
การก่อสร้าง
การขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
ปานกลาง
ต่า
ไม่ม ี
ต่า
ไม่ม ี

จากการประเมินผลกระทบฝุ่ นละอองจากการก่อสร้างของโครงการตามแนวทางการประเมิ น
ความเสี่ยงและการกาหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบของฝุ่ นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างอาคาร
(กุ ม ภาพัน ธ์ 2560) พบว่ า ระดับ ความเสี่ย งของฝุ่ นละอองต่ อ การอ่ อ นไหวของพื้น ที่โดยรอบ คือ
ผลกระทบการตกสะสมฝุ่ นจากการเตรียมพืน้ ทีอ่ ยู่ในระดับต่า ส่วนการก่อสร้างและขนส่งวัสดุก่อสร้ าง
อยู่ในระดับปานกลาง ผลกระทบต่อสุขภาพจากการปรับเตรียมพืน้ ที่ และการขนส่งวัสดุก่อสร้างอยู่ใน
ระดับต่า ส่วนการก่อสร้างอยู่ในระดับปานกลาง และผลกระทบต่อระบบนิเวศจากการปรับเตรียมพืน้ ที่
และการขนส่งวัสดุก่อสร้างไม่มผี ลกระทบ ส่วนการก่อสร้างอยูใ่ นระดับต่า
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บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

4.2.1.5 เสียงและความสันสะเทื
่
อน
1) เสียง
แหล่งกาเนิดของเสียงในระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ เสียงจากการทาฐานราก เครื่องจักรทีใ่ ช้ใน
การปรับพืน้ ที่ เสียงรถบรรทุก รถยกของหนัก และรถแทรกเตอร์ เป็ นต้น ซึง่ เป็ นแหล่งกาเนิดแบบอยู่
กับที่และเคลื่อนที่ ตามลาดับ แต่ การดาเนิ น การก่ อ สร้างไม่ไ ด้ท างานพร้อ มกัน หมดทัง้ พื้น ที่ และ
เครื่องจักรอุปกรณ์ไม่ได้ทางานพร้อมกันทุกเครื่อง กิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ ดังกล่าวเป็ นกิจกรรมที่
เกิดขึน้ เป็ นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่อง รวมทัง้ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างช่วงสัน้ ๆ
การก่อสร้างอาคารทีอ่ ยู่ใกล้พน้ื ทีโ่ ครงการมากทีส่ ดุ (วัดจากระยะห่างจากแนวเสาของอาคาร
โครงการที่ใกล้ท่สี ุดกับแนวอาคารข้างเคียง) คือ อาคาร ค.ส.ล.ชัน้ เดียว ทางด้านทิศตะวันออกของ
พืน้ ทีโ่ ครงการ โดยมีระยะห่างจากแนวอาคารของโครงการ ประมาณ 16.15 เมตร อาคาร ค.ส.ล.ชัน้
เดียว ทางด้านทิศตะวันตกของพืน้ ทีโ่ ครงการ โดยมีระยะห่างจากแนวอาคารของโครงการ ประมาณ
17.75 เมตร และอาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชัน้ ทางด้านทิศใต้ของพื้นทีโ่ ครงการ โดยมีระยะห่างจากแนว
อาคารของโครงการ ประมาณ 37.00 เมตร สาหรับด้านทิศเหนือติดกับทีด่ นิ ว่างเปล่าบุคคลอื่น ซึง่ ไม่ม ี
ผูอ้ ยูอ่ าศัย จึงไม่ได้รบั ผลกระทบแต่อย่างใด
2) การคานวณหาระดับเสียงต่อพืน้ ที่ข้างเคียง
การคานวณระดับเสียงจากการก่อสร้างจะใช้ค่าระดับเสียงจากตารางที่ 4-40
ตารางที่ 4-40 ระดับเสียงจากกิ จกรรมการก่อสร้าง
กิ จกรรม

ระดับเสียง (Leq) dB (A)
70
80
84

1. งานฐานราก
2. งานขึน้ โครงสร้าง
3. การเก็บงานและงานตกแต่ง

หมายเหตุ : ระดับเสียงทีร่ ะยะห่างจากจุดกาเนิดเสียง 10.0 เมตร
ที่ ม า : Department for Environment Food and Rural Affairs; Gov.uk, Update of Noise Database for Prediction of
Noise on Construction and Open Sites, 2005

การคานวณระดับความดังของเสียงทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมการก่อสร้าง สามารถคานวณได้จาก
สมการ ดังต่อไปนี้
(1) การคานวณระดับความดังของเสียงที่เกิ ดขึน้
L2 – L1 = – 20 log (S2/S1) -  LL
เมือ่

 LL

=  S2
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โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

โดยที่ 

L2
L1
S1
S2
L2

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

= ค่าสัมประสิทธิการดู
์ ดกลืน, ใช้ 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)
= ระดับเสียงทีต่ อ้ งการทราบ
= ระดับเสียงทีแ่ หล่งกาเนิดเสียง (ทีร่ ะยะอ้างอิง 10.0 เมตร)
= ระยะอ้างอิงของแหล่งกาเนิดเสียง (10.0 เมตร)
= ระยะห่างจากแหล่งกาเนิดเสียง (16.15, 17.75 และ 37.00 เมตร)
= L1 – 20log (S2/S1) -  S2

(2) การคานวณระดับเสียงที่ลดลงจากกาแพงกันเสียง
หาค่ า ระดับ เสีย งที่ล ดลงจากก าแพงกัน เสีย ง ด้ว ยค่ า Fresnel Number หรือ ค่ า “N” ดังนี้
(Foreman, 1990) ใช้ค่า N > 0
2

- สมการ

N

=

เมือ่



=

ผลต่างของระยะทางจากแหล่งกาเนิดเสียงถึงจุดรับเสียง
อันเนื่องมาจากความสูงและความหนาของกาแพง



=

ความยาวคลื่นของคลื่นเสียง (เมตร)



รูปที่ 4-8 ลักษณะของเสียงจากแหล่งกาเนิ ด
หาเสียงเมือ่ ผ่านกาแพงกันเสียง และเสียงทีอ่ อ้ มผ่านกาแพงกันเสียง ดังนี้ (Foreman, 1990)
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บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

รูปที่ 4-9 ลักษณะของเสียงที่อ้อมกาแพงกันเสียง
=a+b–d

-

สมการ

-

หาค่าระดับเสียงลดลงเนื่องจากกาแพงกันเสียง ดังนี้ (Maekawa formulas)
L

=

10 log (3+20N)

(3) การรวมระดับความเข้มเสียง
การรวมระดับความเข้มเสียง จะต้องนาผลต่างของแหล่งกาเนิดเสียงทัง้ สอง (  L = L2 - L1)
เทียบกับแกน x ของกราฟ เพือ่ ลากเส้นหาจุดตัดทีแ่ กน y ซึง่ จะได้ค่าทีน่ ามาปรับแก้ (L+) โดยนาค่าไป
รวมกับความเข้มเสียงของแหล่งกาเนิดเสียงทีม่ คี ่าสูง (L+ + L2) จะได้ค่าเสียงจากแหล่งกาเนิด 2 แห่ง
รวมกัน (Lt)

รูปที่ 4-10 กราฟแสดงค่าการรวมเสียง
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การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

(4) การคานวณค่าระดับเสียงรบกวน
ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียง
รบกวน กาหนดให้ค่าระดับเสียงรบกวน ไม่เกิน 10 dB(A) ของระดับเสียงพืน้ ฐาน ดังนี้
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq) – ระดับเสียงพืน้ ฐาน (L90) = ระดับการรบกวน
3. การประเมิ นเสียงที่เกิ ดขึน้ จากการก่อสร้างอาคาร
โครงการมีก ารก่ อ สร้า งอาคารสูง 7 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร จะใช้ร ะยะเวลาการก่ อ สร้า ง
โครงการประมาณ 15 เดือน โดยแบ่งการประเมินระดับเสียงจากการก่อสร้างอาคาร เป็ น 2 กรณี มี
รายละเอียดดังนี้
(1) กรณี ไม่มีกาแพงกันเสียง
การประเมินระดับเสียงจากการก่อสร้างโครงการ พบว่า เสียงที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อ
อาคาร ค.ส.ล.สูง 2 ชัน้ ทางด้านทิศ ใต้ของพื้นที่โครงการ และอาคาร ค.ส.ล.ชัน้ เดียว ทางด้านทิศ
ตะวันออก และทิศตะวันตกของพื้นทีโ่ ครงการ มีค่าระดับเสียงในช่วง 58.5-79.8 dB(A) (รายละเอียด
แสดงดัง ตารางที่ 4-22) เมื่ อ น าไปเปรีย บเที ย บกับ มาตรฐานระดับ เสีย งทัว่ ไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อ มแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อ ง ก าหนดมาตรฐานระดับ เสีย ง
โดยทัวไป
่ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 ในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง ลงวันที่ 3
เมษายน พ.ศ. 2540 กาหนดให้มคี ่าระดับเสียงเฉลีย่ (Leq) 24 ชัวโมง
่
70 dB(A) นัน้ พบว่า เสียงที่
เกิดจากการก่อสร้างอยูใ่ นระดับทีเ่ กินมาตรฐานระดับเสียงเฉลีย่ (Leq) 24 ชัวโมง
่
ตารางที่ 4-41 ระดับเสียงจากกิ จกรรมการก่อสร้างที่ตาแหน่ งรับเสียงใดๆ
ตาแหน่ งที่ได้รบั ผลกระทบ

ระดับเสียง (dB(A))
ระยะทางจาก
แหล่งกาเนิ ดเสียง
งานขึน้
งานตกแต่ง
งานทาฐานราก
(เมตร)
โครงสร้าง
และเก็บงาน

ทิศใต้: อาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชัน้
จานวน 1 หลัง
ทิศ ตะวัน ออก: อาคาร ค.ส.ล.
ชัน้ เดียว
ทิศตะวันตก: อาคาร ค.ส.ล.ชัน้
เดียว

37.00

58.5

68.5

72.5

16.15

65.6

75.8

79.8

17.75

64.8

75.0

79.0

หมายเหตุ : เปรียบเทียบค่ามาตรฐานระดับเสียง 70 dB(A) ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15
(พ.ศ. 2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัวไป
่ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 ในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 114
ตอนที่ 27 ง ลงวันที่ 3 เมษายน 2540
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(2) กรณี มีกาแพงกันเสียง
โครงการมีม าตรการในการลดผลกระทบทางเสียงที่เกิด ขึ้น โดยจัด ให้ม ีวสั ดุ ก ัน เสียง ซึ่ง
สามารถลดเสียงจากการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย
24 ชัวโมง
่ (ไม่เกิน 70 dB(A) ซึง่ เป็ นระดับเสียงทีช่ ุมชนยอมรับได้) ทัง้ นี้ แบ่งกิจกรรมทีก่ ่อให้เกิดเสียง
จากการก่อสร้างโครงการ เป็ น 3 ช่วง มีรายละเอียดดังนี้
1) ช่วงฐานรากอาคาร
เสียงทีเ่ กิดขึน้ ช่วงงานฐานรากแบบเสาเข็มกดจะส่งผลกระทบต่ออาคาร ค.ส.ล.สูง 2 ชัน้
ทางด้านทิศใต้ของพืน้ ทีโ่ ครงการ และอาคาร ค.ส.ล.ชัน้ เดียว ทางด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
ของพืน้ ทีโ่ ครงการ มีค่าระดับเสียง 58.5-65.6 dB(A) โครงการจะจัดให้มรี วั ้ เมทัลชีท2 โดยรอบเขตทีด่ นิ
โครงการ ความสูงประมาณ 2.40 เมตร รอบเขตที่ดนิ ของโครงการ สามารถลดระดับเสียงลงได้ 23
dB(A) และเมื่อนาไปรวมกับเสียงที่เกิดขึ้นจริงในปั จจุบนั จะได้ค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตในช่วงก่อสร้าง
โครงการ โดยเสียงทีต่ รวจวัดบริเวณพื้นทีโ่ ครงการ ในวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2564 มีค่าเสียงเฉลี่ย
24 ชัวโมง
่
(Leq 24 hr.) 61.6 dB(A) ซึง่ ทาให้ระดับเสียงต่อหน่ วยรับเสียงต่อ พืน้ ทีข่ า้ งเคียงโครงการ มี
ค่าระดับเสียงจากการก่อสร้างสูงสุดเท่ากับ 61.6-66.7 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลีย่
24 ชัวโมง
่ ไม่เกิน 70 dB(A) อยูใ่ นระดับเสียงทีช่ ุมชนยอมรับได้ สาหรับค่าระดับเสียงรบกวน เท่ากับ 1.2 dB(A) ถึง 9.4 dB(A) มีค่าไม่เกินระดับเสียงรบกวน 10 dB(A) ของระดับเสียงพืน้ ฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)
2) ช่วงโครงสร้างอาคาร
เสียงทีเ่ กิดขึน้ ช่วงงานโครงสร้างจะส่งผลกระทบต่อ อาคาร ค.ส.ล.สูง 2 ชัน้ ทางด้านทิศ
ใต้ของพื้นที่โครงการ และอาคาร ค.ส.ล.ชัน้ เดียว ทางด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตกของพื้นที่
โครงการ มีค่าระดับเสียงสูงสุด 67.7-75.8 dB(A) โครงการจะจัดให้มกี าแพงกันเสียงชัวคราวเป็
่
นรัว้ ทึบ
เป็ นเมทัล ชีท2 โดยรอบอาคารโดยปิ ดตลอดแนวแต่ละชัน้ ความสูง 3 เมตร สามารถลดระดับเสียงลง
ได้ 23 dB(A) และเมื่อนาไปรวมกับเสียงที่เกิดขึ้นจริงในปั จจุบ นั จะได้ค่าเพิ่ม ขึ้นในอนาคตในช่วง
ก่อสร้างโครงการ โดยเสียงทีต่ รวจวัดบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ ในวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2564 มีค่าเสียง
เฉลี่ย 24 ชัวโมง
่
(Leq 24 hr.) 61.6 dB(A) ซึ่งทาให้ระดับ เสียงต่ อ หน่ วยรับ เสีย งต่ อ พื้น ที่ข้างเคีย ง
โครงการ มีค่าระดับเสียงจากการก่อสร้างสูงสุดเท่ากับ 61.7-62.5 dB(A) ซึง่ ไม่เกินค่ามาตรฐานระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ชัวโมง
่
ไม่เกิน 70 dB(A) อยู่ในระดับ เสียงที่ชุม ชนยอมรับได้ สาหรับค่า ระดับเสียง
รบกวนสูงสุด เท่ากับ -1.1 ถึง -0.3 dB(A) มีค่าไม่เกินระดับเสียงรบกวน 10 dB(A) ของระดับ เสียง
พืน้ ฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

2

รัว้ ทึบเมทัลชีท วัสดุเทียบเท่ากับแผ่นอลูมเิ นีย ม หนา 1.59 มิลลิเมตร สามารถลดระดับเสีย งลงได้ 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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3) ช่วงงานตกแต่งภายในอาคาร
เสียงทีเ่ กิดขึน้ ช่วงงานตกแต่งจะส่งผลกระทบต่อ อาคาร ค.ส.ล.สูง 2 ชัน้ ทางด้านทิศใต้
ของพื้น ที่โครงการ และอาคาร ค.ส.ล.ชัน้ เดียว ทางด้านทิศ ตะวัน ออก และทิศ ตะวัน ตกของพื้น ที่
โครงการ มีค่าระดับเสียงสูงสุด 71.7-79.8 dB(A) ช่วงงานตกแต่งเป็ นกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ หลังจากทีง่ าน
โครงสร้างและตัวอาคารเสร็จเรีย บร้อ ยแล้ว กิจกรรมดังกล่าวจึงอยู่ภ ายในอาคาร โดยอาคารของ
โครงการผนังเป็ นคอนกรีต หนา 4 นิ้ว ซึง่ ถือว่าเป็ น Noise Barriers ชนิดหนึ่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการ
ลดระดับ เสีย งที่ท ะลุ ผ่านของวัส ดุ ได้ป ระมาณ 40 dB(A) (ที่ม า : Guidelines on Design of Noise
Barriers. Environmental Protection Department Highways Department Government of the
Hong Kong SAR., 2003) และเมื่อ น าไปรวมกับ เสีย งที่ เกิด ขึ้น จริงในปั จ จุ บ ัน จะได้ค่ าเพิ่ม ขึ้น ใน
อนาคตในช่วงก่อสร้างโครงการ โดยเสียงทีต่ รวจวัดบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ ในวันที่ 7-10 พฤศจิกายน
2564 มีค่ า เสีย งเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง (Leq 24 hr.) 61.6 dB(A) ซึ่ง ท าให้ระดับ เสีย งต่ อ พื้น ที่ข้างเคีย ง
โครงการ มีค่าระดับเสียงจากการก่อสร้างสูงสุด เท่ากับ 61.6 dB(A) ซึง่ ไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชัวโมง
่
ไม่เกิน 70 dB(A) อยู่ในระดับเสียงทีช่ ุมชนยอมรับได้ สาหรับค่าระดับเสียงรบกวน
สูง สุ ด เท่ า กับ -1.2 dB(A) มีค่ า ไม่ เกิน ระดับ เสีย งรบกวน 10 dB(A) ของระดับ เสีย งพื้น ฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)
ระดับเสียงรวมต่อพื้นทีข่ า้ งเคียง ช่ วงทาฐานราก ขึน้ โครงสร้างอาคาร และงานตกแต่ง เมื่อ
ติดตัง้ กาแพงกันเสียงชัวคราว
่
แสดงดังตารางที่ 4-42 ผังระยะก่อสร้างแสดงแนวกาแพงกันเสียงช่วง
ฐานราก แสดงดังรูปที่ 4-11 รูปแสดงกาแพงกัน้ เสียงชัวคราวช่
่
วงงานขึ้นโครงสร้างและงานตกแต่ง
ด้านทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก แสดงดังรูปที่ 4-12 ตารางแสดงการคานวณระดับเสียงที่
เกิดขึน้ จากกิจกรรมงานก่อสร้างโครงการ เมื่อผ่านกาแพงกันเสียง และเสียงรบกวน ช่วงทาฐานราก
งานขึน้ โครงสร้าง และงานตกแต่ง แสดงในภาคผนวก ง-9
นอกจากนี้ กิจ กรรมดัง กล่ า วจะเกิด ขึ้น เป็ นช่ ว งๆ ไม่ ต่ อ เนื่ อ ง และการก่ อ สร้า งไม่ ไ ด้ใช้
เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการก่อสร้าง รวมทัง้ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างเป็ นช่วงเวลาสัน้ ๆ ดังนัน้ ผลกระทบ
ด้านเสียงในระยะก่อสร้างจึงอยูใ่ นระดับตา่
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ตารางที่ 4-42 ระดับเสียงรวมต่อพืน้ ที่ข้างเคียง ช่วงทาฐานราก และขึน้ โครงสร้างอาคาร งานตกแต่ง เมื่อติ ดตัง้ กาแพงกันเสียงชัวคราว
่

ตาแหน่ งที่ได้รบั ผลกระทบ

ระยะห่างจาก
แหล่งกาเนิ ด
เสียง (เมตร)

4-56

ระยะอ้างอิ งที่ 10 เมตร
ก่อสร้าง
ทิ ศใต้ : อาคาร ค.ส.ล.สูง 2 ชัน้
37.00
ทิ ศตะวัน ออก : อาคาร ค.ส.ล.ชัน้
16.15
เดียว
ทิ ศตะวัน ตก : อาคาร ค.ส.ล.ชั น้
17.75
เดียว
ระดับเสียงพืน้ ฐานบริ เวณโครงการ (L90)
ระดับเสียงเฉลี่ยบริ เวณโครงการ (Leq24 hr.)
ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัวโมง
่
ค่าระดับเสียงรบกวน

ระดับเสียงที่พืน้ ที่ข้างเคียงจะได้รบั ช่วงก่อสร้างโครงการ (dB (A))
งานทาฐานราก
งานขึน้ โครงสร้าง
ระดับเสียง ระดับเสียง
ระดับเสียง ระดับเสียง
ระดับเสียง
ค่าระดับ
ค่าระดับ
เมื่อมี
เมื่อรวมกับ
เมื่อมี
เมื่อรวมกับ
เมื่อมี
เสียง
เสียง
กาแพงกัน
เสียง
กาแพงกัน
เสียง
กาแพงกัน
รบกวน
รบกวน
เสียง
ภายนอก
เสียง
ภายนอก
เสียง
70
80
42.0
61.6
-1.2
48.3
61.8
-1.0
32.8

งานตกแต่ง
ระดับเสียง
เมื่อรวมกับ
เสียง
ภายนอก
84
61.6

ค่าระดับ
เสียง
รบกวน
-1.2

65.0

66.7

9.4

55.4

62.5

-0.3

40.3

61.6

-1.2

50.0

61.9

-0.9

54.6

62.4

-0.4

39.5

61.6

-1.2

55.8 dB(A)
61.6 dB(A)
ไม่เกิ น 70 dB(A)
เกิ น 10 dB(A) ของระดับเสียงพืน้ ฐาน
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4-57
รั้วเมทัลชีท สูง 2.40 เมตร

รู ปที่ 4-11 ผังระยะก่อสร้างแสดงแนวกําแพงกันเสี ยง ช่วงฐานราก

4-58

รู ปที่ 4-12 รู ปแสดงกําแพงกั้นเสี ยงชัว่ คราว ช่วงงานขึ้น
โครงสร้าง และงานตกแต่ง ด้านทิศใต้ ทิศตะวันออก
และทิศตะวันตก
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2. ความสันสะเทื
่
อน
แรงสันสะเทื
่
อนจากกิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ ในช่วงก่ อสร้างของโครงการ คือ การตอก
เสาเข็ม ทัง้ นี้ การตอกเสาเข็มของโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อพืน้ ทีข่ า้ งเคียง เพื่อเป็ นการลด
ผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ วิธกี ารติดตัง้ เสาเข็มของโครงการใช้ระบบ Jack-in Pile เป็ นการกดเข็มโดย
ใช้เครื่องกดเข็ม Hydraulic Static Pile Driver ซึ่งเครื่องจักรดังกล่าว สามารถกดเข็มจนได้ค่าการรับ
แรงตามทีก่ าหนดและไม่มเี รื่องรบกวนและไม่เกิดแรงสันสะเทื
่
อนในขณะทางาน โดยใช้ขอ้ มูลอ้างอิง
จาก : Proceedings of the International Deep Foundations Congress. Orlando, USA. ASCE
Special Publication 116 pp 363-371 ผังแสดงต าแหน่ งฐานรากอาคารของโครงการ แสดงดัง
รูปที่ 4-13
ระบบ Jack In Pile (เป็ นระบบทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม, สะอาด, ปราศจากมลภาวะและไร้
แรงสันสะเทื
่
อน) เทคโนโลยีการติดตัง้ เสาเข็มแบบไฮดรอลิค โดยทีใ่ ช้เครื่อง Jack in Pile ซึง่ สามารถ
กดเสาเข็มลงได้อย่างแม่นยา สาหรับการกดเสาโดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ เหมาะสาหรับการติดตัง้ ใกล้
โครงสร้างที่มอี ยู่ นอกจากนี้ ยงั ไม่มคี วามจาเป็ นสาหรับการทดสอบโหลดหลังการติดตัง้ เนื่ องจาก
ความสามารถในการตรวจได้โดยตรงระหว่างกระบวนการติดตัง้ โดยใช้มาตรวัดกาลังไฮโดรลิกและ
น้าหนักทีก่ ดเสาเข็มในตัว สามารถใช้กบั เสาเข็ม PC Square และ PC Spun
โครงการได้ประเมินระดับความสันสะเทื
่
อนพืน้ ทีข่ า้ งเคียงทีใ่ กล้ทส่ี ดุ ได้แก่ อาคาร ค.ส.ล.ชัน้
เดียว ทางด้านทิศตะวันออก โดยมีระยะห่างจากแนวอาคารของโครงการ 16.15 เมตร อาคาร ค.ส.ล.
ชัน้ เดียว ทางด้านทิศตะวันตก โดยมีระยะห่างจากแนวอาคารของโครงการ 17.75 เมตร และอาคาร ค.
ส.ล.สูง 2 ชัน้ โดยมีระยะห่างจากแนวอาคารของโครงการ 37.00 เมตร จะใช้ความเร็วอนุ ภาคสูงสุด
ประมาณ 0.29 มิลลิเมตร/วินาที, 0.28 มิลลิเมตร/วินาที และ 0.20 มิลลิเมตร/วินาที ตามลาดับ ซึ่ง
ระดับความสันสะเทื
่
อนที่เกิดขึ้นมีค่าน้ อ ยกว่า 4 มิลลิเมตร/วินาที มีค่าอยู่ในเกณฑ์ม าตรฐานตาม
Eurocode 3 และเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง
กาหนดมาตรฐานความสันสะเทื
่
อนเพือ่ ป้ องกันผลกระทบต่ออาคาร พบว่า อาคารโครงการเข้าข่ายเป็ น
อาคารประเภทที่ 2 กาหนดให้มคี ่าความเร็วอนุ ภาคสูงสุดจากการทาฐานรากหรือชัน้ ล่างของอาคารไม่
เกิน 5 มิลลิเมตร/วิน าที เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับ ความเร็วอนุ ภ าคสูงสุดที่จุดรับคลื่น สันสะเทื
่
อน
ใกล้เคียงพื้นทีโ่ ครงการ พบว่า อยู่ในช่วง 0.15-3.00 มิลลิเมตร/วินาที นัน่ คือ ไม่ส่งผลกระทบ/ความ
เสีย หายต่ อ โครงสร้า งทุ ก ประเภท เมื่อ เทีย บกับ มาตรฐาน DIN 4150 (1986) พบว่ า ไม่ เกิน 2
มิลลิเมตร/วินาที นันคื
่ อ ไม่มอี นั ตรายแม้แต่สงิ่ ปลูกสร้างทีเ่ ก่าแก่ (Ancient Building) และเมือ่ เทียบกับ
มาตรฐานความสันสะเทื
่
อนตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2533)
พบว่า มีค่าไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที นันคื
่ อ ไม่เกินมาตรฐาน แสดงดังรูปที่ 4-14
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4-60
รู ปที่ 4-13 ผังแสดงตําแหน่งฐานรากอาคารของโครงการ

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

Limit = 4 mm/s
Eurocode 3
สัญลักษณ์
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ทิศเหนือ

0.29
0.28
0.20
16.15 17.75 37.00

รูปที่ 4-14 กราฟแสดงค่าระดับความสันสะเทื
่
อนที่ เกิ ดขึ้นจากการกดเสาเข็มระบบ Jack-in
Pile
ตารางที่ 4-43 ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่จดุ รับคลื่นสันสะเทื
่
อนใกล้เคียงพืน้ ที่โครงการ
ความเร็วอนุภาคสูงสุด
มิ ลลิ เมตร
นิ้ ว/วิ นาที
/วิ นาที
0-0.15
0-0.006

ไม่สามารถรับความรูส้ กึ ได้

ไม่ ส่ ง ผลกระทบ/ความเสีย หายต่ อ โครงสร้า งทุ ก
ประเภท

0.15-0.3

ระดับทีเ่ ป็ นไปได้ทจ่ี ะรับรู้

2.0

0.0060.012
0.079

2.5

0.098

5.0

0.197

ถ้ า ความสัน่ สะเทื อ นเป็ นไป
อย่างต่อเนื่องจะรูส้ กึ ราคาญ
ความสันสะเทื
่
อนรบกวนต่อคน
ที่ อ ยู่ อ า ศั ย ใ น อ า ค า ร
(สอดคล้ อ งกั บ ระดั บ ที่ ส่ ง ผล
กระทบต่ อ คนที่อ ยู่บ นสะพาน
และรับในช่วงเวลาสัน้ ๆ)

10.0-15.0

0.3940.591

ไม่ ส่ ง ผลกระทบ/ความเสีย หายต่ อ โครงสร้า งทุ ก
ประเภท
ระดับ ที่สูงขึ้นของความสันสะเทื
่
อนจะส่งผลต่อการ
ทาลาย หรือสร้างความเสียหายต่อโบราณสถาน
ไม่เสีย่ งต่อความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ กับอาคารทัวไป
่
หรือโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรม
ระดับที่ส่งผลทาให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดขึน้ กับ
อาคารทั ว่ ไป หรือ โครงสร้ า งทางสถาปั ตยกรรม
บ้านเรือนทัวไปที
่
ม่ ผี นังและเพดานเป็ นแบบ Plaster
(ส่วนผสมที่มปี ูน ทราย น้ า และใยต่างๆ) ในกรณี ท่ี
เป็ นผนั ง /ฝ้ าเพดาน แบบยื ด หยุ่ น จะได้ ร ับ ความ
เสียหายเพียงเล็กน้อย
ระดับความสันสะเทื
่
อนทีส่ งู กว่าการจราจรปกติซง่ึ จะ
ท าให้ เกิ ด ค ว าม เสี ย ห าย ต่ อ โค ร ง ส ร้ า ง ท า ง
สถาปั ตยกรรม และสร้างความเสียหายต่อโครงสร้าง
บ้านเรือนเพียงเล็กน้อย

ผลกระทบต่อมนุษย์

ผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร

รูส้ กึ ได้ถงึ ความสันสะเทื
่
อน

คนจะรู้ส ึก ไม่พ อใจถ้ าเกิด แรง
สันสะเทื
่
อ นอย่ างต่ อ เนื่ อ งและ
ค น ที่ เดิ น บ น ส ะพ าน จ ะไม่
สามารถยอมรับได้

ทีม่ า : * Wiffin, A.C., and Leonard, D.R., A Surway of Traffic Induced Vibration, Eng., 1971
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 4-44 มาตรฐานแรงสันสะเทื
่
อนของ DIN 4150
ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด
มิ ลลิ เมตร/วิ นาที
นิ้ ว/วิ นาที
2
0.075
5
0.197
10
0.394
50
1.968

ผลกระทบต่อสิ่ งก่อสร้าง
ไม่มอี นั ตรายแม้แต่สงิ่ ปลูกสร้างทีเ่ ก่าแก่ (Ancient Building)
เริม่ เกิดความเสียหายทางสถาปั ตยกรรมทีเ่ ก่าแก่
ยอมให้เกิดขึน้ ได้สาหรับบ้านพักอาศัยทีอ่ ยูใ่ นสภาพดี
ยอมให้เกิดได้สาหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ทีม่ า : Garman Norn DIN 4150

ตารางที่ 4-45 กาหนดมาตรฐานความสันสะเทื
่
อนเพื่อป้ องกันผลกระทบต่ออาคาร
อาคาร
ประเภท
ที่
1

2

3

จุดตรวจวัด
1.1 ฐานรากหรือชัน้ ล่างของ
อาคาร

1.2 ชัน้ บนสุดของอาคาร
1.3 พืน้ อาคารในแต่ละชัน้
2.1 ฐานรากหรือชัน้ ล่างของ
อาคาร

2.2 ชัน้ บนสุดของอาคาร
2.3 พืน้ อาคารในแต่ละชัน้
3.1 ฐานรากหรือชัน้ ล่างของ
อาคาร

3.2 ชัน้ บนสุดของอาคาร
3.3 พืน้ อาคารในแต่ละชัน้

ความถี่
(เฮิ รตซ์)
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

ความเร็วอนุภาคสูงสุดไม่เกิ น
(มิ ลลิ เมตรต่อวิ นาที)
ความสันสะเทื
่
อนกรณี ที่ 1
20
0.5 f + 15
0.2 f + 30
50
40*
20**
5
0.25 f + 2.5
0.1 f + 10
20
15*
20**
3
0.125 f + 1.75
0.04 f + 6
10
8*
20**

ความสันสะเทื
่
อนกรณี ที่ 2

10*
10**
5*
10**

2.5*
10**

หมายเหตุ

1) f = ความถีข่ องความสันสะเทื
่
อน ณ เวลาทีม่ คี วามเร็วอนุภาคสูงสุดมีหน่วยเป็ นเฮิรตซ์
*
2) = กาหนดมาตรฐานไว้เฉพาะค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนนอน
3) ** = กาหนดมาตรฐานไว้เฉพาะค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนตัง้
4) การวัดค่าความสันสะเทื
่
อนสูงสุดสาหรับความสันสะเทื
่
อนกรณีท่ี 2 ตามข้อ 1.2, 2.2 และ 3.2 ให้วดั ทีช่ นั ้ บนสุด
ของอาคารหรือชัน้ อื่นซึง่ มีค่าความสันสะเทื
่
อนสูงสุด
5) การวัดค่าความสันสะเทื
่
อนทีพ่ น้ื อาคารในแต่ละชัน้ ตามข้อ 1.3, 2.3 และ 3.3 ให้ยกเว้นการวั ดทีฐ่ านราก หรือ
ชัน้ ล่างของอาคาร
ทีม่ า : ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรือ่ ง กาหนดมาตรฐานความสันสะเทื
่
อนเพื่อป้ องกัน
ผลกระทบต่ออาคาร
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

กิจกรรมในระหว่างการก่อสร้างอาคารทีก่ ่อให้เกิดความสันสะเทื
่
อน ส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ จาก
การทาฐานราก การขนส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสูพ่ น้ื ทีโ่ ครงการ ซึง่ เป็ นแหล่งกาเนิดแบบ
อยูก่ บั ทีแ่ ละเคลื่อนที่ ตามลาดับ โดยปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความรุนแรงของการสันสะเทื
่
อนได้แก่ อุปกรณ์ กด
เสาเข็ม เสาเข็ม คุณสมบัตขิ องดินและชัน้ ดิน ระยะห่าง และคุณสมบัตขิ องอาคาร โดยขัน้ ตอนทัง้ หมด
จะกระทาภายใต้การควบคุมของวิศวกรให้เป็ นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง ดังนัน้ ผลกระทบด้าน
ความสันสะเทื
่
อนจึงจัดอยูใ่ นระดับตา่

4.2.1.6 ทรัพยากรน้า
น้ าใช้หลักของโครงการจะใช้น้ าซื้อจากเอกชน ปริมาณน้ าใช้ของโครงการในช่วงก่อสร้าง
ประมาณ 17.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจัดให้มถี งั เก็บน้าสารอง ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จานวน
2 ถัง ซึ่งสามารถสารองน้ าไว้ใช้ได้ประมาณ 2 วัน ดังนัน้ การใช้น้ าของโครงการในช่วงก่อสร้างจึงไม่
ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้าใต้ดนิ บริเวณใกล้เคียงโครงการ
น้ าเสียที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง มีประมาณ 7.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจากร้อยละ 100
ของปริมาณน้าใช้เพือ่ การอุปโภคของคนงาน) แบ่งเป็ นน้าเสียจากการอุปโภคทัวไปและน
่
้าเสียจากห้อง
ส้วม โดยจะไม่มนี ้าเสียจากการอาบ เนื่องจากคนงานพักอาศัยอยูภ่ ายนอกพืน้ ทีโ่ ครงการ
- น้ าเสียจากการอุปโภคทัวไป
่ ได้แก่ การล้างทาความสะอาด มีประมาณ 5.085
ลูกบาศก์เมตร/วัน (น้ าจากการชาระล้าง 33.90 ลิตร/คน/วัน (บุญส่ง ไข่เกษ, 2537)) ซึง่ น้าเสียดังกล่าว
มีปริมาณไม่มากและจะปล่อยซึมลงดิน
- น้ าเสียจากห้องส้วม มีประมาณ 2.415 ลูกบาศก์เมตร/วัน (น้ าจากการราดส้วม
16.10 ลิตร/คน/วัน) จะบาบัดโดยถังบาบัดน้ าเสียสาเร็จรูป ชนิดไม่เติมอากาศ จานวน 1 ชุด สามารถ
รองรับน้ าเสียได้ 3.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถบาบัดให้มคี ่า BODออก ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร น้ า
เสียทีผ่ ่านการบาบัดแล้วจะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ าตามแนวถนนภาระจายอม และไหลต่อไปตามแนว
ถนนลากูน (ส่วนบุคคล) ก่อนออกสูท่ ่อระบายน้าสาธารณะต่อไป
น้าเสียทีเ่ กิดจากกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวันจะมีปริมาณไม่มากนัก เนื่องจากปริมาณน้าใช้ใน
กิจกรรมการก่อสร้าง (10 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ส่วนหนึ่งจะรวมเป็ นส่วนของผลิตภัณฑ์ เช่น น้ าทีใ่ ช้ใน
การผสมคอนกรีต เป็ นต้น อีกส่วนหนึ่งจะระเหยหรือซึมลงดิน เช่น น้ าทีใ่ ช้ในการบ่มคอนกรีต หรือน้ า
ทีฉ่ ีดพรมพื้นและถนนชัวคราวเพื
่
่อลดฝุ่ นละออง เป็ นต้น สาหรับน้ าที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างส่วน
น้อยทีเ่ ป็ นน้ าเสีย ได้แก่ น้ าทีใ่ ช้ในการชาระล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการก่อสร้างแต่ละวัน จะ
ปล่อยไหลซึมลงดิน ดังนัน้ การระบายน้ าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วของโครงการในช่วงก่อสร้างจึงไม่
ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้าผิวดิน
ในกรณี ท่เี กิดฝนตกในช่วงการก่อสร้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการชะล้างของตะกอนดินภายใน
พื้น ที่โครงการออกสู่บ ริเวณข้า งเคีย ง โครงการจะรวบรวมน้ า ฝนลงท่ อ ระบายน้ า ขนาดเส้น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 12 นิ้ ว โดยอาศัยแรงโน้ มถ่ วงของโลก (Gravity) เพื่อรวบรวมน้ าฝน จากนัน้ ผ่านบ่อดัก
ตะกอน/ขยะ ขนาด 61.13 ลูกบาศก์เมตร ก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ าตามแนวถนนภาระจายอม
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และไหลต่อไปตามแนวถนนลากูน (ส่วนบุคคล) ก่อนออกสูท่ ่อระบายน้ าสาธารณะต่อไป และโครงการ
จัดให้มกี ารขุดลอกบ่อพัก และท่อระบายน้ าเป็ นประจาทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อเพิ่ม
ประสิท ธิภ าพในการรองรับได้อย่างเพียงพอ ดังนัน้ การดาเนิ นโครงการในระยะก่อ สร้างไม่ส่ง ผล
กระทบต่อทรัพยากรน้าผิวดินบริเวณใกล้เคียงโครงการแต่อย่างใด

4.2.2 ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ
4.2.2.1 นิ เวศวิ ทยาทางบก
เนื่องจากพื้นทีก่ ่อสร้างโครงการ ตัง้ อยู่ในเขตเทศบาลตาบลเชิงทะเล สภาพแวดล้อมทัวไป
่
บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบส่วนใหญ่ เป็ นพื้นที่ป่าละเมาะ/ไม้พุ่ม พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่
พาณิชยกรรม และพืน้ ทีร่ าชการ ศาสนสถาน สถานศึกษา ดังนัน้ การดาเนินโครงการในระยะก่อสร้าง
จึงไม่ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อระบบนิเวศบนบก สาหรับรายละเอียดต่างๆ มีดงั นี้
1) ทรัพยากรป่ าไม้
พื้นที่ก่อสร้างโครงการมีลกั ษณะเป็ นพื้นที่ราบ มีอาคารส่วนเดิมที่จะรื้อถอน ได้แก่ อาคาร
ค.ส.ล. ชัน้ เดียว จานวน 4 หลัง และอาคาร ค.ส.ล.สูง 2 ชัน้ จานวน 1 หลัง จากผลการสารวจไม่พบ
พรรณไม้ทจ่ี ดั เป็ นพืชอนุ รกั ษ์ตามพระราชบัญญัติ พันธุพ์ ชื พ.ศ. 2518 รวมทัง้ ไม่จดั อยู่ในสถานภาพ
สู ญ พั น ธุ์ (extinct) สู ญ พั น ธุ์ ใ นธรรมชาติ (extinct in the wild) ใกล้ สู ญ พั น ธุ์ อ ย่ า งยิ่ ง (critically
endangered) ใกล้สญ
ู พันธุ์ (endangered) มีแนวโน้มสูญพันธุ์ (vulnerable) และใกล้ถูกคุกคาม (near
threatened) ตามบัญชีรายชื่อชนิดพืชป่ า แนบท้ายอนุ สญ
ั ญาไซเตส (CITES) และของประเทศไทย
แต่อย่างใด ดังนัน้ การดาเนินโครงการในระยะก่อสร้างจึงไม่ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อทรัพยากรป่ าไม้
2) ทรัพยากรสัตว์บก
สิง่ มีชวี ติ บนบกที่พบบริเวณพื้น ที่ก่อสร้างและบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการมีน้อย
มาก เนื่องจากพืน้ ทีโ่ ดยรอบมีการพัฒนาเป็ นแหล่งทีอ่ ยู่อาศัยทาให้ไม่พบสิง่ มีชวี ติ ประเภทสัตว์ป่าทีม่ ี
คุณค่าแก่การอนุ รกั ษ์หรือสัตว์ป่าทีห่ ายาก สัตว์บกที่พบก็เป็ นชนิดที่พบได้ทวไปในพื
ั่
้นที่ต่างๆ ของ
ประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม คือสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก (Amphibians) ได้แก่ คางคกบ้าน
สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles) ได้แก่ กิ้งก่า นก (Birds) ได้แก่ นกกระจิบ และนกเอี้ยงสาริกา และแมลง
(Insects) ได้แก่ มดดา และมดแดง สัตว์บกทีพ่ บทัง้ หมดไม่จดั เป็ นสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม
พระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 แต่อย่างใด รวมทัง้ ไม่จดั อยู่ในสถานภาพ สูญ
พั น ธุ์ (Extinct) สู ญ พั น ธุ์ ใ น ธรรม ชาติ (Extinct in the wild) ใกล้ สู ญ พั น ธุ์ อ ย่ า งยิ่ ง (Critically
endangered) ใกล้สญ
ู พันธุ์ (Endangered) มีแนวโน้มสูญพันธุ์ (Vulnerable) และใกล้ถูกคุกคาม (Near
threatened) ตามบัญชีรายชื่อชนิดสัตว์ป่า แนบท้ายอนุ สญ
ั ญา ไซเตส (Cites) และของประเทศไทย
ทัง้ นี้ เนื่องจากสัตว์ดงั กล่าวทีพ่ บเป็ นชนิดทีม่ กี ารแพร่กระจายทัวไปตามพื
่
น้ ทีต่ ่างๆ ของประเทศไทย
ดังนัน้ การดาเนินโครงการในระยะก่อสร้างจึงไม่ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อสัตว์บก
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4.2.2.2 นิ เวศวิ ทยาทางน้า
บริเวณพื้นที่โครงการไม่มีเส้นทางน้ าตามธรรมชาติ หรือมีแหล่งน้ าธรรมชาติซ่ึงเป็ นที่อยู่
อาศัยของสัตว์น้ าอยู่ในพืน้ ทีโ่ ครงการแต่อย่างใด ทัง้ นี้ ในระยะก่อสร้างไม่มกี ารปล่อยน้ าเสียลงสูแ่ หล่ง
น้ าธรรมชาติ ซึ่งเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า และชะลอการก่อสร้างช่วงฤดูฝน และบาบัดน้ าเสีย
จากส้วมคนงานก่อสร้างด้วยถังบาบัดสาเร็จรูป ดังนัน้ จึง ไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ าใน
ระยะก่อสร้าง ทัง้ นี้เพือ่ เป็ นการป้ องกันผลกระทบในระยะก่อสร้าง โครงการจะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการ
ป้ องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้าเสียอย่างเคร่งครัด

4.2.3 ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์
4.2.3.1 การใช้น้า
ในช่วงการก่อสร้าง น้ าใช้ของโครงการจาแนกออกเป็ น 2 ประเภท คือ น้ าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคของคนงานและน้ าใช้เพื่อการก่อสร้าง น้ าใช้ทงั ้ หมดผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะใช้น้ าซื้ อจากเอกชน
ซึง่ การใช้น้าแต่ละประเภทในระหว่างการก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้
1) การใช้น้าสาหรับพืน้ ที่ก่อสร้าง
 การใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริ โภคของคนงาน
การใช้น้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง พิจารณาจากจานวนคนงานสูงสุด
150 คน และมีอตั ราการใช้น้ าสาหรับคนงานทีพ่ กั นอกพืน้ ทีโ่ ครงการเท่ากับ 50 ลิตร/คน/วัน (Metcalf
& Eddy, 1991) ดังนัน้ จะใช้น้ าประมาณ 7.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนน้ าดื่ม ผู้รบั เหมาก่อ สร้างจะ
จัดหาน้าดื่มบรรจุขวดหรือถังไว้ให้คนงาน
 การใช้น้าเพื่อการก่อสร้าง
กิจกรรมการใช้น้าเพือ่ การก่อสร้างของโครงการ เช่น ผสมปูนซีเมนต์และบ่มคอนกรีต ทา
ความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และการฉีดพรมพื้นที่ เป็ นต้น ซึ่งคาดว่าจะมีอตั ราการใช้น้ า
ประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ข้อมูลจากโครงการ)
ดังนัน้ โครงการมีความต้องการใช้น้ าทัง้ หมด ในช่วงก่อสร้างประมาณ 17.50 ลูกบาศก์
เมตร/วัน โครงการจัดให้มถี งั เก็บน้ าสารอง ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 ถัง ซึง่ สามารถสารอง
น้าไว้ใช้ได้ประมาณ 2 วัน
2) การใช้น้าสาหรับบ้านพักคนงาน
ปริมาณน้ าใช้จากคนงานก่อสร้างรวม 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน และโครงการจะจัดให้มถี งั เก็บน้ า
ใช้ ปริมาตร 30 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 ถัง ซึ่งสารองน้ าไว้ใช้ได้ประมาณ 2 วัน ดังนัน้ ผลกระทบ
ด้านการใช้น้าในระยะก่อสร้างต่อชุมชนทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงจึงอยูใ่ นระดับตา่
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4.2.3.2 การจัดการน้าเสียและสิ่ งปฏิ กลู
น้าเสียทีจ่ ะเกิดขึน้ ในระหว่างการก่อสร้างโครงการ มาจาก 2 ส่วน คือ
1) น้าเสียจากพืน้ ที่ก่อสร้าง
 น้าเสียจากคนงานก่อสร้าง
น้ าเสียทีเ่ กิดจากคนงานก่อสร้าง มีประมาณ 7.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจากร้อยละ 100
ของปริมาณน้าใช้เพือ่ การอุปโภคของคนงาน) แบ่งเป็ นน้าเสียจากการอุปโภคทัวไปและน
่
้าเสียจากห้อง
ส้วม โดยจะไม่มนี ้าเสียจากการอาบ เนื่องจากคนงานพักอาศัยอยูภ่ ายนอกพื้นทีโ่ ครงการ
- น้ าเสียจากการอุปโภคทัวไป
่ ได้แก่ การล้างทาความสะอาด มีประมาณ 5.085
ลูกบาศก์เมตร/วัน (น้ าจากการชาระล้าง 33.90 ลิตร/คน/วัน (บุญส่ง ไข่เกษ, 2537)) ซึง่ น้าเสียดังกล่าว
มีปริมาณไม่มากและจะปล่อยซึมลงดิน
- น้ าเสียจากห้องส้วม มีประมาณ 2.415 ลูกบาศก์เมตร/วัน (น้ าจากการราดส้วม
16.10 ลิตร/คน/วัน) จะบาบัดโดยถังบาบัดน้ าเสียสาเร็จรูปชนิด ไม่เติมอากาศ จานวน 1 ชุด สามารถ
รองรับน้ าเสียได้ 3.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถบาบัดให้มคี ่า BODออก ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร น้ า
เสียทีผ่ ่านการบาบัดแล้วจะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ าตามแนวถนนภาระจายอม และไหลต่อไปตามแนว
ถนนลากู น (ส่ว นบุ ค คล) ก่ อ นออกสู่ท่ อ ระบายน้ าสาธารณะต่ อ ไป ทัง้ นี้ โครงการจัด ให้ม ีห้อ งส้ว ม
จานวน 10 ห้อง คิดเป็ นจานวนห้องส้วม 1 ห้อง/คนงานก่อสร้างประมาณ 15 คน
 น้าเสียที่เกิ ดจากกิ จกรรมการก่อสร้าง
น้ าเสียทีเ่ กิดจากกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวันจะมีปริมาณไม่มากนัก เนื่องจากปริมาณน้ า
ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง (10 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ส่วนหนึ่งจะรวมเป็ นส่วนของผลิตภัณฑ์ เช่น น้ าที่
ใช้ในการผสมคอนกรีต เป็ นต้น อีกส่วนหนึ่งจะระเหยหรือซึมลงดิน เช่น น้ าที่ใช้ในการบ่มคอนกรีต
หรือน้ าทีฉ่ ีดพรมพืน้ และถนนชัวคราวเพื
่
่อลดฝุ่ นละออง เป็ นต้น สาหรับน้ าทีใ่ ช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง
ส่วนน้อยทีเ่ ป็ นน้ าเสีย ได้แก่ น้ าทีใ่ ช้ในการชาระล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการก่อสร้างแต่ละวัน
จะปล่อยไหลซึมลงดิน
2) น้าเสียจากบ้านพักคนงาน
สาหรับบ้านพักคนงานจะมีปริมาณน้ าเสียจากคนงานก่ อสร้างแบ่งเป็ นน้ าเสียจากส้วม และน้ า
เสียจากการอาบหรือซักล้าง (คิดจากร้อยละ 100 ของปริมาณน้ าใช้) จานวนคนงานในช่วงสูงสุด 150
คน
- ปริมาณน้ าเสียจากส้วม มีปริมาณ 3 ลูกบาศก์เมตร/วัน อัตราการใช้น้ า 20 ลิตร/คน/
วัน (ธงชัย พรรณสวัสดิ ์ และคณะ, 2530) โครงการจัดให้มหี อ้ งส้วม จานวน 10 ห้อง (ห้องส้วม 1 ห้อง/
จานวนคนงาน 15 คน)
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- ปริมาณน้ าเสียจากการอาบหรือซักล้าง มีปริมาณ 27 ลูกบาศก์เมตร/วัน อัตราการใช้
น้า 180 ลิตร/คน/วัน
ดังนัน้ ปริมาณน้ าเสียทัง้ หมด 30.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจัดให้มกี ารบาบัดโดยใช้ถงั
บาบัดน้ าเสียสาเร็จรูปชนิ ดเติมอากาศ จานวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ าเสียได้ 30.00 ลูกบาศก์เมตร/
วัน สามารถบาบัดให้มคี ่า BODออก ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ าเสียทีผ่ า่ นการบาบัดแล้วจะปล่อยลงสู่
ท่อระบายน้าสาธารณะต่อไป ดังนัน้ ผลกระทบจึงอยูใ่ นระดับตา่

4.2.3.3 การระบายน้าและการป้ องกันน้าท่วม
การระบายน้ าและป้ องกันน้ าท่วมบริเวณพื้นทีก่ ่อสร้างโครงการ ในกรณีท่เี กิดฝนตกในช่วง
การก่อสร้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการชะล้างของตะกอนดินภายในพื้นที่โครงการออกสู่บริเวณข้างเคียง
โครงการจะรวบรวมน้ าฝนลงท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของ
โลก (Gravity) เพือ่ รวบรวมน้าฝน จากนัน้ ผ่านบ่อดักตะกอน/ขยะ ขนาด 61.13 ลูกบาศก์เมตร ก่อนจะ
ระบายลงสู่ท่อระบายน้ าตามแนวถนนภาระจายอม และไหลต่อไปตามแนวถนนลากูน (ส่วนบุคคล)
ก่อนออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะต่อไป และโครงการจัดให้มกี ารขุดลอกบ่อพัก และท่อระบายน้ าเป็ น
ประจาทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการรองรับได้อย่างเพียงพอ ดังนัน้
ผลกระทบด้านการระบายน้าในระยะก่อสร้างจึงอยูใ่ นระดับตา่

4.2.3.4 การจัดการมูลฝอย
จานวนคนงานก่อสร้างโครงการจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงของกิจกรรมการก่อสร้าง โดย
ช่ ว งที่มีง านโครงสร้า งอาคารและสถาปั ต ยกรรมจะเป็ นช่ ว งที่ม ีค นงานสูง สุ ด ประมาณ 150 คน
ประกอบด้วย วิศวกร ช่างเทคนิค ช่างปูน ช่างเชื่อม ช่างเหล็ก และกรรมกร เป็ นต้น คนงานทัง้ หมด
พักนอกพืน้ ทีโ่ ครงการ ทางานแบบเช้าไป-เย็นกลับ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ ในช่วงการก่อสร้าง เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างและเกิดจาก
คนงานก่อสร้าง โดยขยะมูลฝอยในช่วงก่อสร้างมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่
1) มูลฝอยจากพืน้ ที่ก่อสร้าง
 มูลฝอยจากกิ จกรรมการก่อสร้าง
มูลฝอยจากการก่อสร้างส่วนใหญ่ เป็ นมูลฝอยจากการปรับพื้นที่และงานก่อสร้าง ได้แก่
เศษวัส ดุ ก่ อสร้างจาพวกเศษไม้ เศษหิน เศษปูน เศษเหล็ก เศษท่ อ และเศษผ้า ทางโครงการจัด
การโดยเศษไม้และเศษผ้าขนาดใหญ่จะถูกรวบรวมเพื่อนาไปใช้ในโครงการอื่นต่อไป เศษหินและเศษ
ปูนจะใช้ในการถมพืน้ ทีใ่ นโครงการ ส่วนเศษเหล็กและเศษท่อจะขายให้กบั คนรับซือ้ ของเก่า
สาหรับอัตราการเกิดขยะจากการคานวณวัสดุทใ่ี ช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้อตั ราการผลิตของ
เสียจากการก่อสร้างมีค่าอยู่ในช่วง 45.28-67.18 กิโลกรัม /ตารางเมตร มีค่าเฉลี่ย 56.23 กิโลกรัม /
ตารางเมตร (ที่มา : รายงานการศึกษาแนวทางการจัดการเศษสิง่ ก่อสร้างสาหรับประเทศไทย.กรม
ควบคุมมลพิษ) โครงการมีพ้นื ที่อาคารรวม 5,283.20 ตารางเมตร ดังนัน้ มีป ริมาณมูลฝอยจากการ
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ก่อสร้างรวม ประมาณ 297.07 ตัน (5,283.20 x 56.23 = 297,074.34 กิโลกรัม) และมีองค์ประกอบ
หลัก คือ คอนกรีต 227.86 ตัน อิฐ 40.79 ตัน เหล็ก 14.68 ตัน กระเบือ้ งเซรามิก 8.08 ตัน กระเบือ้ ง
หลังคา 4.55 ตัน ยิบซัมบอร์
่ ด 0.98 ตัน และไม้ 0.15 ตัน
 มูลฝอยจากกิ จกรรมของคนงาน
คนงานก่ อ สร้างของโครงการสูงสุด 150 คน คาดว่าจะเกิด ปริม าณขยะมูล ฝอยสูงสุด 75
กิโลกรัม/วัน (อัตราการเกิดขยะ 1 กิโลกรัม/คน/วัน แต่เนื่องจากคนงานก่อสร้างไม่ได้พกั ในโครงการ
ดังนัน้ อัตราการเกิดขยะในช่วงเวลาทางานคาดว่าประมาณ 0.5 กิโลกรัม/คน/วัน)
ผูร้ บั เหมาจะจัดให้มที ่พี กั ขยะรวม ซึ่งภายในมีถงั ขยะขนาด 240 ลิตร จานวน 12 ถัง โดย
แบ่งเป็ นถังขยะอินทรีย์ ถังขยะทัวไป
่ ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย อย่างละ 3 ถัง ปริมาตรกัก
เก็บของถังขยะรวม 2,880 ลิตร ซึ่งสามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ประมาณ 4 วัน 9 วัน 10 วัน และ
7,200 วัน ตามลาดับ สาหรับถังขยะของโครงการจะมีฝาปิ ดมิดชิดป้ องกันน้ าฝนและการส่งกลิน่ โดย
ผูร้ บั เหมาโครงการจะประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตาบลเชิงทะเลเข้ามาดาเนินการ
เก็บขนมูลฝอยและนาไปกาจัดต่อไป
มูลฝอยอันตรายทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมก่อสร้าง ได้แก่ กระป๋ องสเปรย์ และกระป๋ องสี เป็ นต้น
โครงการจะทาการรวบรวมแยกไว้ในส่วนสานักงาน โดยภายในถังจะรองด้วยถุงพลาสติกสีแดง ซึง่ เป็ น
ถุงสาหรับใส่มูลฝอยอันตราย และระบุขา้ งถังว่าเป็ น “มูลฝอยอันตราย” เมื่อมีปริมาณมากพอแล้วจะ
ส่งไปให้ศูนย์กาจัดขยะเพื่อนาไปกาจัดต่อไป ปั จจุบนั ทางเทศบาลนครภูเก็ตมีการจัดตัง้ “โครงการ
ขนส่งของเสียออกจากเกาะภูเก็ต” เพื่อส่งไปกาจัดอย่างถูกวิธี โดยโรงงานกาจัดกากอุตสาหกรรมทีข่ น้ึ
ทะเบียน
2) มูลฝอยจากบ้านพักคนงาน
คนงานก่อสร้างของโครงการสูงสุด 150 เกิดปริม าณขยะมูลฝอยสูงสุด 150 กิโลกรัม /วัน
(อัตราการเกิดขยะ 1 กิโลกรัม/คน/วัน)
ผูร้ บั เหมาจะจัดให้มถี งั ขยะขนาด 240 ลิตร จานวน 10 ถัง แยกเป็ นถังขยะอินทรีย์ ถังขยะรี
ไซเคิล อย่างละ 3 ถัง และถังขยะทัวไป
่ ถังขยะอันตราย อย่างละ 2 ถัง ปริมาตรกักเก็บของถังขยะรวม
2,400 ลิตร ซึ่งสามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ประมาณ 2 วัน 4 วัน 3 วัน และ 2,400 วัน ตามลาดับ
สาหรับถังขยะของโครงการจะมีฝาปิ ดมิดชิดป้ องกันน้ าฝนและการส่งกลิน่ โดยผูร้ บั เหมาโครงการจะ
ประสานงานให้เทศบาลตาบลเชิงทะเลเข้ามาดาเนินการเก็บขนและนาไปกาจัดต่อไป
ดังนัน้ ผลกระทบจึงอยูใ่ นระดับตา่
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4.2.3.5 พลังงานและไฟฟ้ า
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะดาเนิ นการขอใช้ไฟฟ้ าชัวคราวไฟฟ้
่
าจากการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค สาขา
ถลาง เพือ่ ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ซึง่ ประกอบด้วย
 การใช้ไฟฟ้ าสาหรับกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ การต่อเชื่อม สาหรับเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ และไฟฟ้ าแสงสว่าง เป็ นต้น
 การใช้ไฟฟ้ าสาหรับคนงานก่อสร้าง ได้แก่ ไฟฟ้ าแสงสว่าง และเครือ่ งใช้ไฟฟ้ าต่างๆ เป็ น
ต้น
การใช้ไฟฟ้ าของโครงการจะมีผลกระทบในระดับตา่ ต่อการใช้ไฟฟ้ าของชุมชนข้างเคียงหรือ
ระบบไฟฟ้ าของอาคารพัก อาศัย ใกล้เคีย ง เนื่ อ งจากปริม าณไฟฟ้ าที่ต้ อ งการใช้น้ อ ยเกิน กว่ า จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบและการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค สาขาถลาง มีความสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ

4.2.3.6 การจราจร
การขนส่งวัสดุในช่วงก่อสร้างเข้าสู่โครงการจะใช้ถนนลากูน (ส่วนบุคคล) และถนนภาระจา
ยอมซึ่งเป็ นเส้นทางหลักเข้าสู่โครงการ ซึ่งการขนส่งจะมีจานวนเฉลีย่ สูงสุดประมาณวันละ 10 เทีย่ ว
โครงการจะกาหนดเวลาให้รถขนส่งวัสดุทุกขนาด ขนส่งในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. ทัง้ ในวันหยุด
และวันธรรมดา โดยโครงการจะหลีกเลีย่ งการขนส่งในช่วงชัวโมงเร่
่
งด่วน เช่น ช่วงเช้า 07.00-09.00
น. และช่วงเย็น 16.00-18.00 น.หลังจากเวลา 17.00 น. เป็ นต้นไป หากมีความจาเป็ นต้องมีการขนส่ง
ได้แก่ รถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ โครงการจะแจ้งให้ผทู้ อ่ี าศัยอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1
วัน และขออนุ ญาตไปยังเจ้าพนักงานจราจร โดยจะจัดให้มแี สงสว่างอย่างเพียงพอ สาหรับวันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดาเนินการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เช่นกัน
การประเมินปริมาณการจราจรในระยะก่อ สร้าง พิจารณาจากปริม าณรถที่เข้า -ออกพื้น ที่
โครงการ โดยช่วงทีม่ กี ารก่อสร้างจะเป็ นช่วงที่มกี ารเข้า-ออกสูงสุด คือ ประมาณ 10 เทีย่ ว/วัน (คัน/
วัน) ในกรณีเลวร้ายทีส่ ุด รถทัง้ 10 คัน เข้ามาในพื้นทีก่ ่อสร้างพร้อมกันทัง้ หมดภายใน 1 ชัวโมง
่
คิด
ปริมาณการจราจรสูงสุดของโครงการเท่ากับ 10 คัน/ชัวโมง
่
หรือคิดเป็ น 17 PCU/ชัวโมง
่
(10x1.7)
ดังนัน้ ค่า V/C Ratio ในระยะก่อสร้าง เป็ นดังนี้
ค่า V/C Ratio ในวันหยุด (วันอาทิตย์ท่ี 7 พฤศจิกายน 2564)
ค่า V/C Ratio ของถนนลากูน (ส่วนบุคคล) เวลา 13.01 น. ถึง 14.00 น. ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่
เลวร้ายทีส่ ดุ ในระยะก่อสร้าง เป็ นดังนี้
ถนนลากูน (ส่วนบุคคล) =
=
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ค่า V/C Ratio ในวันธรรมดา (วันจันทร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2564)
ค่า V/C Ratio ของถนนลากูน (ส่วนบุคคล) เวลา 16.01 น. ถึง 17.00 น. ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่
เลวร้ายทีส่ ดุ ในระยะก่อสร้าง เป็ นดังนี้
ถนนลากูน (ส่วนบุคคล) =
=

(90 + 17) / 750
0.143

จากการคานวณ พบว่า ในกรณี เลวร้ายที่สุดปริมาณการจราจรในระยะก่อสร้าง ในชัวโมง
่
เร่งด่วนของวันหยุด และวันธรรมดา บริเวณถนนลากูน (ส่วนบุคคล) พบว่า สภาพการจราจรคล่องตัว
ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
ตารางที่ 4-46 ปริ มาณการจราจรในชัวโมงเร่
่
งด่วนบนถนนลากูน (ส่วนบุคคล) ในระยะก่อสร้าง
วัน

วันอาทิตย์ท่ี 7
พฤศจิกายน
2564

สภาพปัจจุบนั
ช่วงเวลา ปริ มาณการจราจร
V/C Ratio
(PCU/ชม.)
07.01-08.00
48
0.064

ระยะก่อสร้าง
ปริ มาณการจราจร
V/C Ratio
(PCU/ชม.)
65
0.087

08.01-09.00

78

0.104

95

0.127

09.01-10.00

88

0.117

105

0.140

10.01-11.00

64

0.085

81

0.108

11.01-12.00

74

0.099

91

0.121

12.01-13.00

55

0.074

72

0.096

13.01-14.00

125

0.166

142

0.189

14.01-15.00

60

0.08

77

0.103

15.01-16.00

72

0.096

89

0.119

16.01-17.00

124

0.166

141

0.188

17.01-18.00

97

0.129

114

0.152

18.01-19.00

70

0.094

87

0.116
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 4-46 ปริ มาณการจราจรในชัวโมงเร่
่
งด่วนบนถนนลากูน (ส่วนบุคคล) ในระยะก่อสร้าง
(ต่อ)
วัน

วันจันทร์ท่ี 8
พฤศจิกายน
2564

สภาพปัจจุบนั
ช่วงเวลา ปริ มาณการจราจร
V/C Ratio
(PCU/ชม.)
07.01-08.00
66
0.088

ระยะก่อสร้าง
ปริ มาณการจราจร
V/C Ratio
(PCU/ชม.)
83
0.111

08.01-09.00

82

0.109

99

0.132

09.01-10.00

73

0.097

90

0.120

10.01-11.00

50

0.066

67

0.089

11.01-12.00

60

0.081

77

0.103

12.01-13.00

85

0.114

102

0.136

13.01-14.00

62

0.083

79

0.105

14.01-15.00

53

0.071

70

0.093

15.01-16.00

73

0.098

90

0.120

16.01-17.00

90

0.12

107

0.143

17.01-18.00

82

0.109

99

0.132

18.01-19.00

82

0.109

99

0.132

ตารางที่ 4-47 ค่ าประเมิ น ตามอัต ราส่ ว นของปริ ม าณจราจร และค่ าดัช นี การจาแนกสภาพ
การจราจรบนถนนลากูน (ส่วนบุคคล) ในระยะก่อสร้าง

07.01-08.00

ค่า V/C
Ratio
0.087

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

08.01-09.00

0.127

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

09.01-10.00

0.140

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

10.01-11.00

0.108

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

11.01-12.00
วันอาทิตย์ท่ี 7 12.01-13.00
พฤศจิกายน
13.01-14.00
2564
14.01-15.00

0.121

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

0.096
0.189

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย

0.103

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

15.01-16.00

0.119

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

16.01-17.00

0.188

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

17.01-18.00

0.152

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

18.01-19.00

0.116

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

วัน

เวลา
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 4-47 ค่ าประเมิ น ตามอัต ราส่ ว นของปริ ม าณจราจร และค่ าดัช นี การจาแนกสภาพ
การจราจรบนถนนลากูน (ส่วนบุคคล) ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)
วัน

วันจันทร์ท่ี 8
พฤศจิกายน
2564

07.01-08.00

ค่า V/C
Ratio
0.111

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

08.01-09.00

0.132

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

09.01-10.00

0.120

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

10.01-11.00

0.089

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

11.01-12.00

0.103

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

12.01-13.00

0.136

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

13.01-14.00

0.105

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

14.01-15.00

0.093

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

15.01-16.00

0.120

16.01-17.00

0.143

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย

17.01-18.00

0.132

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

18.01-19.00

0.132

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

เวลา

สภาพการจราจร

จากการประเมินผลกระทบการจราจรของถนนลากูน (ส่วนบุคคล) ทัง้ ในวันหยุด และ วัน
ธรรมดา พบว่า สภาพการจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
ทัง้ นี้ เส้น ทางการขนส่ งวัส ดุ โครงการจะหลีก เลี่ย งการใช้เส้น ทางในเขตเมือ งที่ม ีส ภาพ
การจราจรคับคัง่ พร้อมทัง้ ได้จดั ให้มที ส่ี าหรับล้างล้อรถบริเวณทางเข้า -ออกพืน้ ทีก่ ่อสร้าง เพื่อป้ องกัน
ฝุ่ นละอองและโคลนทีต่ ดิ มากับล้อรถ และจัดคนงานไว้คอยอานวยความสะดวกในการจราจรเข้า -ออก
โครงการ ดังนัน้ ผลกระทบด้านการคมนาคมในระยะก่อสร้างจึงอยูใ่ นระดับตา่

4.2.3.7 การระบายอากาศ
ปั จจุบนั พื้นที่โครงการเป็ นพื้นที่ราบ ทิศเหนือ ติดกับที่ดนิ ว่างเปล่าบุคคลอื่น ทิศใต้ ติดกับ
พืน้ ทีเ่ จ้าของเดียวกัน (รอการพัฒนา) และถนนภาระจายอมกว้าง ประมาณ 8.00 เมตร สภาพปั จจุบนั
เป็ น ส่วนหนึ่ งของถนนลากูน (ส่วนบุ ค คล) ทิศ ตะวัน ออก ติดกับ อาคาร ค.ส.ล. ชัน้ เดียว และทิศ
ตะวันตก ติดกับ ถนนส่วนบุคคล และอาคาร ค.ส.ล. ชัน้ เดียว ดังนัน้ สภาพโดยรอบพื้นที่โครงการ
โดยรวมจึงยังคงสามารถระบายอากาศได้ดี
ในช่วงก่อสร้างจะไม่มผี ลกระทบด้านระบายอากาศและระบายความร้อ น เนื่องจากช่วงการ
ก่อสร้างจะไม่มกี จิ กรรมทีเ่ ป็ นแหล่งกาเนิดความร้อนทีส่ าคัญ รวมถึงพืน้ ทีโ่ ครงการมีการเว้นระยะห่าง
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

จากพืน้ ทีข่ า้ งเคียงอย่างพอเพียง ซึ่งสามารถทาให้เกิดการระบายอากาศจากตัวอาคารได้สะดวกโดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อบริเวณใกล้เคียงพืน้ ทีโ่ ครงการแต่อย่างใด

4.2.4

ผลกระทบต่อคุณค่าคุณภาพชีวิต

4.2.4.1 ผลกระทบที่อาจเกิ ดขึน้ จากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต
จากแนวทางการจัด ทาการประเมิน ผลกระทบสิง่ แวดล้อ มทางสังคม สามารถประเมิน ผล
กระทบด้านสังคมได้ดงั นี้
(1) การสรุปลักษณะโครงการ
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม จานวน 95
ห้องพัก ประกอบด้วย อาคาร ค.ส.ล. สูง 7 ชัน้ จานวน 1 อาคาร โดยอาคารมีข นาดพื้น ที่ใช้สอย
รวมกัน 5,283.20 ตารางเมตร ตัง้ อยู่บนพื้นที่ 1-0-56.0825 ไร่ หรือคิดเป็ น 1,824.33 ตารางเมตร
โดยจะขออนุ ญาตก่อสร้างต่อ เทศบาลตาบลเชิงทะเล ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ
ประมาณ 15 เดือน
(2) การสารวจทางสังคมเบือ้ งต้น
โครงการอยู่ในเทศบาลตาบลเชิงทะเล ซึ่งจัดเป็ นเขตพื้นที่ธุรกิจที่สาคัญ ของจังหวัด ภูเก็ต
สภาพโดยรวมของเขตเทศบาลตาบลเชิงทะเล ส่วนใหญ่ เป็ นชุมชนเมืองที่มคี วามหลากหลายของ
กิจกรรม ดังนัน้ แม้ว่าผูพ้ กั อาศัยบางส่วนทีด่ าเนินชีวติ เป็ นแบบต่างคนต่างอยู่ ต้องเร่งรีบในการดาเนิน
ชีวติ ประจาวัน แต่ก็ไม่มคี วามขัดแย้งซึ่งกันและกัน สาหรับด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
และสวัสดิการของประชาชน โครงการตัง้ อยู่ในเขตความรับผิดชอบของสถานี ตารวจภูธรเชิงทะเล
หน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบในด้า นการรัก ษาความสงบและความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพ ย์ส ิน ของ
ประชาชน ในกรณีเกิดเหตุอคั คีภยั หน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ คือ เทศบาลตาบล
เชิงทะเล ตัง้ อยู่ห่ างจากโครงการประมาณ 2.00 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดิน ทางมายังโครงการ
ประมาณ 2 นาที จะถึงพืน้ ทีโ่ ครงการ (ขึน้ กับสภาพการจราจรและช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุ)
(3) ผลกระทบทางสังคมที่คาดว่าจะเกิ ดขึน้ จากการพัฒนาโครงการ
จากการประเมินของบริษทั ทีป่ รึกษาในช่วงก่อสร้าง คาดว่าโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อผู้อยู่ใกล้เคียงและผู้ใช้ถนนสายต่างๆ โดยรอบพื้นที่โครงการ ในระยะก่อสร้าง ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จ
ภาวะเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดภูเก็ต ในปี 2560 ขยายตัว หากพิจารณาจากเศรษฐกิจ
ด้านอุ ป ทาน เป็ น ผลมาจากการขยายตัว ของภาคการบริก ารและการท่ อ งเที่ย ว เนื่ อ งจากการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชนเป็ นแรงขับเคลื่อนให้นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามา
ท่ องเที่ยว ประกอบกับ โครงสร้างพื้น ฐานทางคมนาคมบางโครงการก่อ สร้างแล้วเสร็จ พร้อ มที่จะ
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

อ านวยความสะดวกในการเดิน ทางของนั ก ท่ อ งเที่ย ว ส่ ว นภาคเกษตร ยัง ต้ อ งรอดู ส ถานการณ์
เศรษฐกิจและการค้าของโลกอย่าง ต่ อเนื่ องจากราคายางพาราที่ยงั มีความผันผวนมาก ในขณะที่
ปริมาณสัตว์น้ าหดตัว ด้านอุปสงค์ขยายตัว ผลจากการเพิม่ ขึน้ ของจานวนนักท่องเทีย่ ว ประกอบกับ
นโยบายจากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐทีภ่ าครัฐช่วยลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนผ่านบัตรสวัสดิการฯ ช่วย
กระตุ้นให้มกี ารใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ส่งผลต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สาหรับรายได้เกษตรกรยัง
ต้องจับตามองระดับราคายางพารา ส่วนการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขน้ึ อย่างต่อเนื่อง
ดังนัน้ สภาพเศรษฐกิจในช่วงก่อสร้างของโครงการจะมีการรับคนงานท้องถิน่ เพิม่ บางส่วนทา
ให้คนในชุมชนมีรายได้จากการทางาน และเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจท้องถิน่ ของร้านค้าและบริการราย
ย่อยใกล้เคียงพืน้ ทีก่ ่อสร้างเพิม่ ขึน้ เช่น ร้านขายสินค้าอุปโภค-บริโภค กิจการค้าวัสดุก่อสร้าง เป็ นต้น
ซึง่ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สชู่ ุมชนมากขึน้ ก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวก
2. ผลกระทบทางด้านจานวนประชากร
ในเขตพืน้ ทีต่ าบลเชิงทะเล ปี พ.ศ.2563 มีจานวนประชากรทัง้ สิน้ 6,870 คน เป็ นชาย 3,064
คน หญิง 3,806 คน จานวนครัวเรือน 3,661 ครัวเรือน
การดาเนินการในช่วงระยะก่อสร้างของโครงการจะมีจานวนคนงานก่อสร้างประมาณ 150 คน
โดยคนงานส่วนใหญ่เป็ นคนงานของบริษทั ผูร้ บั เหมา ซึ่งย้ายมาจากพืน้ ทีก่ ่อสร้างอื่ น และจะมีการรับ
คนงานท้องถิน่ เพิม่ บางส่วน ทัง้ นี้คนงานทางานแบบเช้าไปเย็นกลับ และเมื่อการก่อสร้างของโครงการ
แล้วเสร็จคนงานจะย้ายไปยังพื้นที่ก่อสร้างอื่น ดังนัน้ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชากรและการ
โยกย้าย
3. ผลกระทบต่อวิ ถีชีวิตของคนในชุมชน
ในเขตเทศบาลตาบลเชิงทะเลเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญของจังหวัดภูเก็ต และขณะเดียวกัน
ก็เป็ นที่นิ ย มและมีช่ือ เสีย งไปทัว่ โลก ด้ว ยเหตุ น้ี จึง มีผู้เข้า มาอาศัย และมาประกอบอาชีพ ที่ไม่ ใช่
นักท่องเทีย่ ว การดารงชีวติ ส่วนใหญ่เป็ นชุมชนเมืองทีม่ คี วามหลากหลายของกิจกรรม ดังนัน้ แม้ว่าผู้
พักอาศัยบางส่วนทีด่ าเนินชีวติ เป็ นแบบต่างคนต่างอยู่ ต้องเร่งรีบในการดาเนินชีวติ ประจาวัน แต่กไ็ ม่
มีความขัด แย้งซึ่งกัน และกัน ส าหรับ ด้านความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพ ย์ส ิน และสวัส ดิก ารของ
ประชาชน โครงการตัง้ อยูใ่ นเขตความรับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรเชิงทะเล หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ในด้านการรักษาความสงบและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
ดังนัน้ เมื่อการดาเนินการของโครงการในระยะก่อสร้างทีม่ คี นงานก่อสร้างเข้ามาในพืน้ ที่ การ
ดาเนินชีวติ ของประชาชนในพืน้ ทีโ่ ดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการอาจได้รบั ผลกระทบเนื่องจากมีแรงงานต่างถิน่
เข้ามา แม้ว่าผูร้ บั เหมาก่อสร้างจะกาหนดให้คนงานก่อสร้างพักนอกพืน้ ทีโ่ ครงการ แต่ในช่วงทีค่ นงาน
ก่อสร้างต้องมาทางานในพืน้ ทีโ่ ครงการอาจก่ อให้เกิดความราคาญจากกิจกรรมต่า งๆ ในช่วงก่อสร้าง
โครงการ รวมทัง้ ประชาชนโดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการอาจเกิดความกังวลทีอ่ าจเกิดขึน้ จากคนงานก่อสร้าง
เช่น ก่อมลพิษทางด้านสิง่ แวดล้อม การมัวสุ
่ มยาเสพติด การดื่มสุรา การเล่นการพนัน การลักขโมย
และการก่ออาชญากรรม อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการคลายข้อวิตกกังวลของประชาชน โครงการได้
กาหนดให้ผู้รบั เหมาก่อสร้างต้องควบคุมดูแลคนงานให้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดตาม
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มาตรการทีก่ าหนดไว้อย่างเข้มงวดและจัดให้มเี จ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ อีก
ทัง้ มีการประสานงานกับผูน้ าชุมชน และสถานีตารวจทีด่ แู ลรับผิดชอบบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ ดังนัน้ การ
ดาเนินการของโครงการระยะก่อสร้างก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินชีวติ และปั ญหาสังคมในระดับ
ตา่
4. ผลกระทบทางด้านเชื้อชาติ
ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลตาบลเชิงทะเลมีความหลากหลายเชือ้ ชาติเนื่องจากเป็ นเมือง
ท่องเที่ยว ในการดาเนินการก่อสร้างของโครงการจะมีคนงานก่อสร้างประมาณ 150 คน ซึ่งจะเป็ น
แรงงานจากต่างถิน่ เข้ามาทางานส่วนหนึ่ง เช่น แรงงานพม่า ซึง่ จะมีความแตกต่างกันทางเชือ้ ชาติกบั
ชุมชนข้างเคียงโดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ
5. ผลกระทบด้านศาสนา ประเพณี วฒ
ั นธรรม และแหล่งโบราณสถาน
ในปี 2555 จังหวัดภูเก็ตมีจานวนศาสนิ กชน ที่นับถือ ศาสนาพุทธมากที่สุด คือ มีจานวน
245,418 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.61 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม 95,322 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.65
ศาสนาคริสต์ 3,488 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.98 และอีก 1,140 คน นับถือศาสนาหรือลัทธิอ่นื ๆ (ทีม่ า :
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565))
ประชาชนส่วนใหญ่ยงั คงรักษาวัฒนธรรมของคนไทยในชนบทอยู่ แต่เนื่องจากการเป็ นเมือง
ท่ อ งเที่ย วท าให้ ส ภาพทางสังคมเปลี่ย นไปเป็ น สัง คมเมือ ง โดยบางส่ว นเป็ น สังคมแบบตะวัน ตก
โดยเฉพาะบริเวณที่เป็ นแหล่งบันเทิงเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่อ งเที่ยวต่างชาติ ด้าน
ประเพณีทอ้ งถิน่ ทีส่ าคัญ ได้แก่ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวนั สงกรานต์ ประเพณีวนั เข้าพรรษา
และประเพณีทาบุญตักบาตรวันขึน้ ปี ใหม่ เป็ นต้น
สาหรับประเพณีวฒ
ั นธรรมท้องถิน่ ทีส่ าคัญในเขตเทศบาลตาบลเชิงทะเล ได้แก่ เทศกาลถือ
ศีลกินผัก ลอยกระทง วันสงกรานต์ ตรุษจีน ไหว้เทวดา สมโภชน์หลวงพ่อพลับวัดเชิงทะเล วันสารท
ไทย (เดือนสิบ) วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา และวันมาฆบูชา
สาหรับแหล่งโบราณสถานในจังหวัดภูเก็ตทีไ่ ด้รบั การประกาศขึน้ ทะเบียนโบราณสถาน โดย
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีทงั ้ หมด 10 แห่ง และจากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานทีท่ าง
กรมศิลปากรได้ประกาศขึน้ ทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
ในรัศ มี 1 กิโลเมตร ไม่ พ บแหล่งโบราณคดี แหล่ งโบราณสถาน หรือ สถานที่ท่ีม ีค วามสาคัญ ทาง
ประวัตศิ าสตร์แต่อย่างใด สาหรับคนงานก่อสร้างประมาณ 150 คน จะเป็ นแรงงานจากต่างถิน่ เข้ามา
ทางานส่วนหนึ่ ง เช่น แรงงานพม่า ซึ่งนับถือศาสนาพุทธและยังคงมีวฒ
ั นธรรมประเพณี ท่เี ข้าร่วม
กิจกรรมกันได้กบั ประเพณีของท้องถิน่ ดังนัน้ จึงไม่สง่ ผลกระทบแต่อย่างใด
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6. สุขภาพอนามัยและการบริ การด้านสาธารณสุข
เขตพื้นที่เทศบาลตาบลเชิงทะเล มีโรงพยาบาล จานวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลเชิงทะเล มีระยะห่างจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 1.50 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3-55 ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2.00 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกับสภาพการจราจร และช่วงเวลาที่เกิด
เหตุ)
จากสถิติส าเหตุ ก ารป่ วย 21 กลุ่ ม โรค ของโรงพยาบาลส่ ง เสริม สุ ข ภาพต าบลเชิง ทะเล
ระหว่าง ปี 2559-2563 พบว่า 5 อันดับแรก อาการหรืออาการแสดงและสิง่ ผิดปกติท่พี บได้จากการ
ตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ เป็ นโรคทีม่ กี ารป่ วยสูงสุด
รองลงไป ได้แก่ อาการหรือ โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก โรคระบบหายใจ โรคระบบ
ไหลเวียนเลือด และโรคทีเ่ กิดอาการหลายระบบ ตามลาดับ
จากข้อมูลสถิติขอ้ มูลโรคและความเจ็บป่ วยระหว่าง ปี พ.ศ. 2559-2563 จากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลเชิงทะเล และข้อมูลจากการสารวจภาคสนามประชาชนในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบ
พืน้ ทีโ่ ครงการ จะเห็นได้ว่าโรคระบบทางเดินหายใจ เป็ นโรคทีม่ กี ารเจ็บป่ วยเป็ นลาดับต้นๆ ทัง้ นี้อาจมี
สาเหตุมาจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศ ฝุ่ นละอองและมลพิษทางอากาศจากการจราจร และ
การก่อสร้าง ประกอบกับบริเวณโดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการในเขตเทศบาลตาบลเชิงทะเลมีสถานทีก่ ่อสร้าง
เพือ่ พัฒนาเป็ นทีอ่ ยู่อาศัย สถานทีบ่ ริการท่องเทีย่ ว หรือโครงการต่างๆ ด้วยสาเหตุดงั กล่าวจึงส่งผลให้
ประชาชนส่วนใหญ่เจ็บป่ วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจมากกว่าโรคอื่นๆ
ในช่ ว งที่มีก ารก่ อ สร้า งโครงการ กลุ่ ม คนส่ว นใหญ่ ท่ีได้รบั ผลกระทบด้า นสุข ภาพ ได้แ ก่
คนงานทีป่ ฏิบตั งิ านในบริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้างและผูท้ อ่ี ยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงและโดยรอบพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
โครงการ สุขภาพของคนงานก่อสร้างและผูท้ อ่ี ยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างจัดเป็ นกลุ่มเสีย่ งที่อาจ
ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ขึน้ ได้ ซึง่ สาเหตุของการเกิดโรคอาจมาจากการปฏิบตั หิ น้าที่ ทีต่ อ้ งเผชิญมลภาวะ
ต่างๆ ได้แก่ ฝุ่ นละออง เสียง ความสันสะเทื
่
อน เขม่าควัน และสารเคมี รวมถึงทีพ่ กั อาศัยของคนงาน
ก่อสร้าง มักอยู่อาศัยรวมกันจานวนมาก โดยมีถนิ่ ทีม่ าทัง้ ทีเ่ ป็ นคนงานต่างด้าว และคนงานไทย ดังนัน้
การอยู่อาศัยของคนงานทีไ่ ม่ถูกสุขลักษณะก็อาจเป็ นพาหะนาไปสูโ่ รคติดต่อต่างๆ ได้ นอกจากนี้การ
เกิดอุบตั เิ หตุจากการปฏิบตั งิ านมักเกิดขึน้ เป็ นประจาซึง่ อุบตั เิ หตุในแต่ละครัง้ อาจก่อให้เกิดการสูญเสีย
ทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ
7. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การดาเนินการของโครงการในระยะก่อสร้างอาจก่อให้เกิด เหตุเดือดร้อนราคาญปั ญหาจาก
คนงานก่อสร้างต่อชุมชนใกล้เคียง เช่น การมัวสุ
่ มยาเสพติด การดื่มสุรา การเล่นการพนัน การลัก
ขโมย และการก่ออาชญากรรม รวมถึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ต่ออาคารและผูอ้ ยู่
อาศัยใกล้เคียง จากการร่วงหล่นของเศษวัสดุก่อสร้าง และอาจก่อให้เกิดโรคติดต่อจากคนงานก่อสร้าง
ได้ อย่างไรก็ตามในช่วงระยะก่อสร้างโครงการได้ทาหนังสือแจ้งพัฒนาโครงการไปยัง สถานีตารวจภูธร
เชิงทะเล และหน่ วยงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลเชิงทะเล เพื่อให้หน่ วยงาน
ดัง กล่ า วรับ ทราบว่ า มีก ารจัด ท าโครงการและเตรีย มความพร้อ มใน กรณี เกิด เหตุ ฉุ ก เฉิ น ดัง นั น้
ผลกระทบจึงอยูใ่ นระดับตา่
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การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

4.2.4.2 การสาธารณสุข
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะประเมินตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อ มของประเทศไทยเป็ น แนวทางในการศึกษา (สานัก
วิเคราะห์ผ ลกระทบสิง่ แวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อ ม,
กัน ยายน 2550) ซึ่งมีข นั ้ ตอนต่ า งๆ ได้แ ก่ การกลัน่ กรองในโครงการ (Screening) การก าหนด
ขอบเขตการศึกษา (Scoping) และการประเมินผลกระทบ (Assessment)
1) การกลันกรองในโครงการ
่
(Screening)
(ก) ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม จานวน 95
ห้องพัก ประกอบด้วย อาคาร ค.ส.ล. สูง 7 ชัน้ จานวน 1 อาคาร โดยอาคารมีข นาดพื้น ที่ใช้สอย
รวมกัน 5,283.20 ตารางเมตร ตัง้ อยู่บนพื้นที่ 1-0-56.0825 ไร่ หรือคิดเป็ น 1,824.33 ตารางเมตร
โดยจะขออนุ ญาตก่อสร้างต่อ เทศบาลตาบลเชิงทะเล ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ
ประมาณ 15 เดือน และจากการศึกษา พบว่า กลุ่ม คนที่ม ีค วามเสี่ย งด้านสุข ภาพจากการด าเนิ น
โครงการ ได้แก่ คนงานก่อสร้างโครงการ ผูพ้ กั อาศัยในโครงการ พนักงานของโครงการ และประชาชน
ทีอ่ าศัยอยูโ่ ดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ
(ข) ข้อมูลการสัมผัสของมนุษย์
กลุ่มคนส่วนใหญ่ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบด้านสุขภาพ มีดงั นี้
- คนงานทีป่ ฏิบตั งิ านในบริเวณพื้นทีก่ ่อสร้าง ซึ่งจะต้องสัมผัสกับมลพิษทีอ่ าจเกิดขึน้ อยู่
ตลอดเวลาการทางานในแต่ละวัน (ประมาณ 8 ชัวโมง)
่
- ผูพ้ กั อาศัยในโครงการ พนักงานของโครงการ และประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในบริเวณพืน้ ที่
ใกล้เคียง และโดยรอบโครงการ โดยกลุ่มคนทีม่ คี วามเสีย่ งทีจ่ ะสัมผัสมลพิษ ได้แก่ เด็ก
สตรีมคี รรภ์ หรือผูท้ ไ่ี วต่อการได้รบั อันตราย
2) การกาหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)
ในการกาหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบทางสุภาพจากกิจ กรรมต่าง ๆ ของโครงการได้
พิจารณาจากข้อมูลรายละเอียดโครงการ ข้อมูลสภาพแวดล้อมในปั จจุบนั ของพืน้ ทีโ่ ครงการ (ข้อ 3.4.3
ในบทที่ 3) ข้อมูลสุขภาพปั จจุบนั โดยพิจารณาจากสิง่ คุกคามสุขภาพ ได้แก่ เสียง ความสันสะเทื
่
อน
ฝุ่ น เขม่ า ควัน และสิ่ง คุ ก คามต่ อ จิต ใจ ได้แ ก่ ความกัง วล เป็ นต้ น นอกจากนี้ จะพิจ ารณาด้ า น
สิง่ แวดล้อม ปั จจัยต่อการสัมผัส และลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ

3) การประเมิ นผลกระทบ (Assessment)
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การสาธารณสุ ข เขตพื้น ที่เทศบาลต าบลเชิง ทะเล มีโรงพยาบาล จ านวน 2 แห่ ง ได้แ ก่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบางเทา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชิงทะเล โดย
สถานพยาบาลทีต่ งั ้ อยู่ใกล้พ้นื ทีโ่ ครงการมากทีส่ ุด คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชิงทะเล มี
ระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 2.00 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 นาที จะถึงพื้นที่
โครงการ (ขึน้ กับสภาพการจราจร และช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุ)
จากสถิติส าเหตุ ก ารป่ วย 21 กลุ่ ม โรค ของโรงพยาบาลส่ ง เสริม สุ ข ภาพต าบลเชิง ทะเล
ระหว่าง ปี 2559-2563 พบว่า 5 อันดับแรก อาการหรืออาการแสดงและสิง่ ผิดปกติท่พี บได้จากการ
ตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ เป็ นโรคทีม่ กี ารป่ วยสูงสุด
รองลงไป ได้แก่ อาการหรือโรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก โรคระบบหายใจ โรคระบบ
ไหลเวียนเลือด และโรคทีเ่ กิดอาการหลายระบบ ตามลาดับ
จากการสารวจภาคสนามโดยการสัม ภาษณ์ ป ระชาชนที่อยู่อ าศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
พบว่า ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา/ปั จจุบนั ประชาชนส่วนใหญ่เจ็บป่ วยด้วยโรคผิวหนังและภูมแิ พ้ รองลงมาโรค
หวัด/โรคทางเดินหายใจ และโรคเกีย่ วกับระบบเลือดลมต่างๆ ทัง้ นี้จากข้อมูลสถิตขิ อ้ มูลโรคและความ
เจ็บป่ วยระหว่าง ปี พ.ศ. 2559-2563 จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชิงทะเล และข้อมูลจาก
การสารวจภาคสนามประชาชนในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพืน้ ทีโ่ ครงการ จะเห็นได้ว่าโรคระบบทางเดิน
หายใจ เป็ นโรคที่มกี ารเจ็บป่ วยเป็ นลาดับต้นๆ ทัง้ นี้อาจมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ ฝุ่ นละอองและมลพิษทางอากาศจากการจราจร และการก่อสร้าง ประกอบกับบริเวณโดยรอบ
พืน้ ทีโ่ ครงการในเขตเทศบาลตาบลเชิงทะเลมีสถานทีก่ ่อสร้างเพือ่ พัฒนาเป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัย สถานทีบ่ ริการ
ท่องเที่ยว หรือโครงการต่างๆ ด้วยสาเหตุดงั กล่าวจึงส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ เจ็บป่ วยด้วยโรค
ระบบทางเดินหายใจมากกว่าโรคอื่นๆ
การประเมินผลกระทบจากการดาเนินโครงการในระยะก่อสร้างทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ในด้านคุณภาพอากาศ การบาบัดน้ าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจและสังคม อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย พิจารณาถึงปั จจัยทีส่ าคัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ
- สิง่ คุกคามทางกายภาพ ได้แก่ คุณ ภาพอากาศ การบาบัดน้ าเสีย และการจัดการขยะมูล
ฝอย เป็ นต้น
- สิง่ คุกคามทางชีวภาพ ได้แก่ แมลงวัน แบคทีเรีย และปรสิต เป็ นต้น
- สิง่ คุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความเครียด ความกังวล และความราคาญ เป็ นต้น
ในช่ ว งที่มีก ารก่ อ สร้า งโครงการ กลุ่ ม คนส่ว นใหญ่ ท่ีได้รบั ผลกระทบด้า นสุข ภาพ ได้แ ก่
คนงานทีป่ ฏิบตั งิ านในบริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้างและผูท้ อ่ี ยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงและโดยรอบพื้ นทีก่ ่อสร้าง
โครงการ สุขภาพของคนงานก่อสร้างและผูท้ อ่ี ยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างจัดเป็ นกลุ่มเสีย่ งที่อาจ
ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ขึน้ ได้ ซึง่ สาเหตุของการเกิดโรคอาจมาจากการปฏิบตั หิ น้าที่ ทีต่ อ้ งเผชิญมลภาวะ
ต่างๆ ได้แก่ ฝุ่ นละออง เสียง ความสันสะเทื
่
อน เขม่าควัน และสารเคมี รวมถึงทีพ่ กั อาศัยของคนงาน
ก่อสร้าง มักอยู่อาศัยรวมกันจานวนมาก โดยมีถนิ่ ทีม่ าทัง้ ทีเ่ ป็ นคนงานต่างด้าว และคนงานไทย ดังนัน้
การอยู่อาศัยของคนงานทีไ่ ม่ถูกสุขลักษณะก็อาจเป็ นพาหะนาไปสูโ่ รคติดต่อต่างๆ ได้ นอกจากนี้การ
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บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

เกิดอุบตั เิ หตุจากการปฏิบตั งิ านมักเกิดขึน้ เป็ นประจาซึง่ อุบตั เิ หตุในแต่ละครัง้ อาจก่อให้เกิดการสูญเสีย
ทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ
การประเมินผลกระทบจากโรคที่อาจเกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง รวมถึงมาตรการป้ องกันและ
แก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบแสดงดังตารางที่ 4-48
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ตารางที่ 4-48 มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบจากโรคที่เกิ ดขึน้ ในระยะก่อสร้าง
โรค
1. โรคระบบทางเดิ นหายใจ เช่น โรค
ภูมแิ พ้ และโรคหอบหืด เป็ นต้น

4-80

2. โรคที่ สตั ว์และแมลงเป็ นพาหะน า
โรค ได้แก่
 แมลงสาบ เช่น โรคระบบทางเดิน
อาห าร โรค ระบ บ ล าไส้ โรค
ท้ อ งเสี ย โรค ผิ ว ห นั ง โรค ตั บ
อักเสบ
 ยุง เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้
สมองอักเสบโรคเท้าช้าง โรคไข้
สมองอักเสบ
 แมลงวัน เช่น อหิวาตกโรค

สาเหตุการเกิ ดโรค

มาตรการป้ องกันและเฝ้ าระวัง

- เกิดจากการหายใจเอาสารก่อภูมแิ พ้ เช่น ฝุ่ นละออง ควันบุหรี่ ควัน 1. ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีร่ ะบุในหัวข้อ 1.4
ของรถยนต์ เป็ น ต้น ที่ฟ้ ุ งกระจายอยู่ในอากาศเข้าสู่ระบบทางเดิน
เรือ่ งคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด
หายใจ จนระบบเกิดปฏิกริ ยิ าตอบสนองต่อสารภูมแิ พ้ซ่งึ เป็ นสาเหตุ
ของการเกิด โรคระบบทางเดิน หายใจ นอกจากนี้ ส ารก่ อ ภู ม ิ แ พ้ย ัง
กระตุน้ ให้อาการของโรคกาเริบรุนแรงมากขึน้
1. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทางาน
2. จัดหาน้ าดืม่ น้ าใช้ ระบบรวบรวมและกาจัดขยะ น้ าเสีย สิง่ ปฏิกูลทีถ่ ูกสุขลักษณะ
- เกิดจากการสัมผัสหรือรับประทานเชื้อแบคทีเรีย หนอนพยาธิ เชื้อ
ไว้อย่างเพียงพอ เพือ่ ป้ องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุโ์ รค
ไวรัส เชื้ อ โปรโตชัว และเชื้อ รา ที่ ติ ด มากับ แมลงสาบเนื่ อ งจาก 3. ดู แ ลและรัก ษาความสะอาดบริเวณที่พ ัก ห้ อ งส้ว ม และห้ อ งอาบน้ า อย่ า ง
แมลงสาบชอบอยูต่ ามขยะ ของเสีย
สม่าเสมอ
4. ดูแลไม่ให้มแี หล่งน้ าท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เพื่อ
- เกิดจากยุงลาย ยุงก้นปล่อง ยุงลายเสือ และยุงราคาญทีเ่ ป็ นพาหะนา
ป้ องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุย์ ุงหรือแหล่งเชือ้ โรคต่างๆ
โรคกัด
5. ฉีดพ่นยากาจัดยุง แมลงสาบ แมลงวัน และแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนและหลัง รื้อ
ถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ า ห้องส้วม
- เกิด โรคเกิ ด จากการรับ ประทานอาหารและน้ า ดื่ม ที่ ไ ม่ ส ะอาด มี
แมลงวันตอม โดยแมลงวันจะตอมอุจจาระหรืออาเจียนของผูป้ ่ วย และ
นาเชือ้ แพร่กระจายอยูใ่ นอาหารและน้ าดืม่

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด
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โรค

สาเหตุการเกิ ดโรค

มาตรการป้ องกันและเฝ้ าระวัง

3. โรคเครียด ซึ่งจะนาไปสู่โรคนอนไม่
หลับ โรคแผลในกระเพาะอาหาร และ
โรคประสาท

- เกิดจากความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
- ผลกระทบที่เกิด จากกิจกรรมการก่ อสร้าง เช่น ฝุ่ นละออง เสีย งดัง
แรงสันสะเทื
่
อน และกลิน่ จากขยะหรือน้ าเสีย เป็ นต้น

1. จัดหาทีพ่ กั อาศัยทีแ่ ข็งแรง ปลอดภัย และสะอาดให้คนงาน
2. แบ่งเวลาการทางานและการพักผ่อนให้มคี วามเหมาะสม
3. วางมาตรการกับดูแลและควบคุมคนงานรบกวนหรือบุกรุกพืน้ ทีน่ อกโครงการ
เช่น
- ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพือ่ ป้ องกันปั ญหาการลักขโมยกับทาร้าย
ร่างกาย และการทะเลาะวิว าทระหว่างคนงานด้วยกัน เองหรือ ระหว่าง
คนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง
- กาหนดเวลาเข้า-ออก บ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น. และต้องมีการ
เซ็นชือ่ เข้า-ออกบ้านพัก
- บริษทั ฯ จะไม่อนุ ญาตให้คนงานพักอาศัยทีบ่ ริเวณโครงการ
- มีผู้จดั การแคมป์ ดูแลรับผิดชอบโดยตรง ตรวจสอบผู้พกั อาศัยอย่างน้ อย
สัปดาห์ละครัง้
- ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา พกอาวุธผิดกฎหมายและมียาเสพติดในบริเวณ
บ้านพักคนงาน
- ติดตัง้ อุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัย
- หากคนงานฝ่ าฝื นกฎระเบียบหรือทาผิดกฎหมาย บริษทั ผูร้ บั เหมาจะต้อง
ลงโทษตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด
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4. อุบตั ิ เหตุ

5. โรค ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โค โรน า
2019 หรือ โรคโควิ ด 19

สาเหตุการเกิ ดโรค

มาตรการป้ องกันและเฝ้ าระวัง

การเกิดอัคคีภยั
เครือ่ งมือหรือเครือ่ งจักรในการก่อสร้างชารุดเสียหาย
การปฏิบตั งิ านโดยความประมาทขาดความระมัดระวัง
เกิด จากการสัม ผัสน้ ามูก น้ าลาย ของผู้ป่ วยที่ติด เชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019
และแพร่กระจายผ่านทางละอองเข้าทางระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเชื้อไวรัส
ดังกล่าว สามารถลอยตัวอยู่ในอากาศได้ราว 3 ชม. และเกาะติดอยู่กบั ข้าว
ของเครื่องใช้ซ่ึงหากมีใครสัมผัสในระยะเวลาดัง กล่าวแล้ว อาจจะติดเชื้อ
ไวรัสดังกล่าวได้
- ประชาชนอาศัยอยูห่ นาแน่น
- ระบบระบายอากาศบริเวณทีพ่ กั อาศัยไม่ดี มีความชืน้ ไม่มแี สงแดดส่องถึง

1. ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีร่ ะบุในหัวข้อ 4.3
เรือ่ งอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

-

4-82
บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

1. พิจารณารับคนงานในท้องถิน่ เป็ นอันดับแรก กรณีรบั คนงานต่างด้าวเข้าทางาน
ต้องรับคนงานต่างด้าวทีม่ ใี บอนุ ญาตเข้าทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทางาน
3. ให้ค นงานสวมใส่ห น้ ากากอนามัย ในขณะทีกาลังท างานก่ อสร้าง หรืออยู่ใน
สถานทีแ่ ออัด
4. ประชาสัม พัน ธ์ให้ค นงาน ล้างมือ บ่ อ ยๆ ด้วยสบู่ แ ละน้ าหรือ เจลล้างมือ ที่ม ี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์
5. ประชาสัมพันธ์ให้คนงานใช้กระดาษทิชชู่หรือข้อพับตรงข้อศอกด้านในปิ ดปาก
และจมูกขณะไอหรือจาม
6. ประชาสัมพันธ์ให้คนงานหลีกเลีย่ งการพบปะใกล้ชดิ (ระยะ 1 เมตรหรือ 3 ฟุต)
กับคนทีไ่ ม่สบาย
7. จัดให้มเี จลล้างมือทีมสี ่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ถึง 80% ไว้บริเวณต่างๆ
ทัวพื
่ น้ ทีโ่ ครงการ
8. ออกจากแคมป์ คนงานเมือ่ จาเป็ น
9. ผูเ้ ป็ นกลุม่ เสีย่ ง หลีกเลีย่ งการออกนอกแคมป์ คนงาน
10. อย่าใช้มอื สัมผัสหน้ากาก รวมทัง้ ใบหน้า ตา จมูก ปาก
11. ทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ พืน้ ผิวทีถ่ ูกสัมผัสบ่อยๆ
12. แยกของใช้สว่ นตัวทุกชนิด ไม่ใช้รว่ มกับผูอ้ ่นื
13. กินอาหารปรุงสุกใหม่ แยกสารับ ใช้ชอ้ นกลางส่วนตัว
14. หากสงสัยว่าตนเองเสีย่ งตรวจด้วย ATK บ่อยๆ เพือ่ ยืนยันว่าติดเชือ้ หรือไม่

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

4.2.4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4.2.4.3.1 การป้ องกันอัคคีภยั
สาหรับกิจกรรมในการก่อสร้างทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดอัคคีภยั ในช่วงการก่อสร้างโครงการนัน้
อาจเกิดจากลูกไฟจากงานเชื่อม กระแสไฟฟ้ าลัดวงจรจากเครื่องมือทีเ่ กี่ยวข้องกั บกระแสไฟฟ้ าและการ
ตกแต่งภายใน รวมทัง้ การสูบบุหรีข่ องคนงาน ดังนัน้ โครงการจะร่วมกับบริษทั ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง คอย
ควบคุมในการปฏิบตั ิงานของคนงานก่อสร้างให้มปี ระสิทธิภ าพและลดการเกิดอุบตั ิเหตุในการทางาน
รวมทัง้ เพือ่ ความปลอดภัยของผูพ้ กั อาศัยรอบโครงการ คาดว่าผลกระทบจะอยูใ่ นระดับตา่

4.2.4.3.2 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ผลกระทบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของคนงานก่อสร้างและเจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ านใน
พืน้ ทีก่ ่อสร้าง ได้แก่ อุบตั เิ หตุต่างๆ อันอาจเกิดจากการทางานทีข่ าดความระมัดระวัง หรือประมาทในการ
ใช้เครื่องจักร การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ท่ไี ม่สมบูรณ์ การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิด
การกีดขวางการจราจร เสียงและความสันสะเทื
่
อนทีเ่ กิดจากกิจกรรมการก่อสร้างอันจะมีผลต่อสุขภาพ
ทางกายและยังมีผลต่อสุขภาพจิตของคนงานก่อสร้าง นอกจากนี้ การดาเนินการของโครงการในระยะ
ก่อสร้างอาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญปั ญหาจากคนงานก่อสร้างต่อชุมชนใกล้เคียง และโรคติดต่อ
ดังนัน้ โครงการจึงกาหนดให้ผรู้ บั เหมามีมาตรการเพื่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ตาม
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ว่าด้วยหมวดที่ 1 การก่อสร้าง สาหรับผลกระทบด้านความปลอดภัย ดูแลให้คนงานก่อสร้างปฏิบตั งิ าน
ด้วยความระมัด ระวัง จัด หน้ ากากกัน ฝุ่ น หมวกนิ รภัย รองเท้ากัน กระแทก ที่ค รอบหู ให้ก ับ คนงาน
ก่อสร้าง รวมทัง้ กาหนดให้ผรู้ บั เหมาปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการ
ทางาน นอกจากนี้จะกาหนดให้ผูร้ บั เหมาก่อสร้างรักษาดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้เป็ นระเบียบและทาความ
สะอาดพื้นทีก่ ่อสร้างอยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบตั เิ หตุ จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
พร้อมทัง้ เตรียมพร้อมประสานงานกับโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อนาผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หาก
เกิด อุ บ ัติเหตุ รุน แรง นอกจากนี้ ผู้ร บั เหมาต้อ งแบ่ งเวลาการท างานและการพัก ผ่ อ นของคนงานให้
เหมาะสม รวมทัง้ กาหนดให้มกี ารตรวจประวัตแิ ละตรวจสุขภาพคนงานและกาหนดกฎระเบียบให้คนงาน
ก่อสร้างปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด เพือ่ ป้ องกันเหตุเดือนร้อนราคาญปั ญหาและโรคติดต่อ
โครงการจัดให้มแี ผนชดเชยในกรณีเกิดความเสียหายจากกิจกรรมของโครงการ โครงการจะเร่ง
ด าเนิ น การตรวจสอบและแก้ไขปั ญ หาโดยไม่ ช กั ช้า เพื่อ แก้ไขปั ญ หาที่อ าจเกิด ขึ้น ในกรณี ด ังกล่ า ว
นอกจากนี้ โครงการจัดให้มกี ารประกันภัย เพื่อชดเชยหรือเยียวยาทีเ่ กิดจากการก่อสร้างอาคารต่อพืน้ ที่
โดยรอบ โดยบริษัท ผู้รบั ประกัน จะชดใช้ผู้เอาประกัน ภัย ตามวงเงิน ซึ่งผู้เอาประกัน ต้อ งตกเป็ น ฝ่ าย
รับผิดชอบตามกฎหมาย ในอันทีจ่ ะต้องจ่ายค่าชดเชยเพือ่ การต่อไปนี้ คือ
1. การบาดเจ็บทางร่างกาย หรือการป่ วยเจ็บ อันเนื่องจากอุบตั เิ หตุ
2. การสูญเสีย หรือเสียหายแห่งทรัพย์สนิ อันเนื่องจากอุบตั เิ หตุ
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ถ้าการอันเนื่องจากอุบตั เิ หตุนนั ้ ได้เกิดขึน้ โดยตรงเพราะการดาเนินการตามสัญญาจ้างเหมาอัน
ได้เอาประกันไว้ โดยกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้และการนัน้ ได้เกิดขึ้นภายใน หรือ ณ บริเวณที่ติดกับ
สถานทีก่ ่อสร้าง ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย
ขัน้ ตอนการชดเชยในกรณีเกิดความเสียหาย แสดงดัง รูปที่ 4-15 และแผนภาพกระบวนการรับ
เรือ่ งร้องเรียนแสดงดังรูปที่ 4-16
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ผูไ้ ด้รบั ความเสียหายจากการก่อสร้าง

เจ้าหน้ าที่รบั เรื่องร้องเรียน (ประจาสานักงานก่อสร้าง)
- ผูจ้ ดั การบริษทั อาณา เชิงทะเล จากัด หรือตัวแทน

ประธาน

- ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง

รองประธาน

- เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ

เลขานุ การกรรมการ

- ผูน้ าชุมชน

กรรมการ

- เทศบาลตาบลเชิงทะเล

กรรมการ

ผูจ้ ดั การโครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา หรือตัวแทน และผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
แจ้งให้บริษทั ประกันภัยรับทราบทันที

เงือ่ นไขการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนของบริ ษทั ประกันภัย
- ตรวจสอบความเสียหาย
- แจ้งความต่อสถานีตารวจประจาท้องที่ พร้อมขอถ่ายสาเนาบันทึกประจาวัน (กรณีทรัพย์สนิ
สูญหาย
- คงสภาพความเสียหายของทรัพย์สนิ ไว้ รวมทัง้ หลักฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้บริษทั ฯ
เข้าตรวจสอบ
- หากจาเป็ นต้องย้ายทรัพย์สนิ ทีเ่ สียหาย ให้ถ่ายรูปสภาพแวดล้อม และทรัพย์สนิ ทีเ่ สียหายไว้
- หากเกิดความเสียหายของทรัพย์สนิ หรือต่อบุคคลภายนอก ไม่ควรตกลงชดใช้คา่ เสียหาย
ก่อนได้รบั ความเห็นชอบจากบริษทั

ประเมินความเสียหาย/เตรียมจ่ายค่าสินไหมทดแทน

จ่ายค่าสินไหมทดแทน

รูปที่ 4-15 แผนผังแสดงขัน้ ตอนการชดเชยในกรณี เกิ ดความเสียหาย
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ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ประชาชน/
หน่ วยงาน

- โทรศัพท์
- Email
- จดหมาย/หนังสือ
- มาติดต่อด้วยตัวเอง
- กล่องรับเรือ่ งร้องเรียน
สื่อมวลชน เช่น นสพ./
FB

ข้อมูลในการรับเรื่องร้องเรียน
1. ชื่ อ -ส กุ ล /ที่ อ ยู่ /เบ อ ร์
โทรศัพท์
2. วัน , เวลา/สถานที่ /เรื่อ ง
ร้ อ ง เรี ย น แ ล ะ ค ว า ม
ต้องการของผูร้ อ้ งเรียน
3. แจ้ ง กลั บ ผู้ ร้ อ งเรี ย นว่ า
ได้ ร ับ เรื่ อ งแล้ ว (กรณี
ส่ ง ผ่ า น จ ด ห ม า ย
อิเล็กทรอนิกส์)

การวิ เคราะห์และจับประเด็นเรื่อง
ร้องเรียนและส่งเรื่องให้หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาดาเนิ นการ
ภายใน 1 วัน

ประสานหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อติ ดตามผลการแก้ไข

1. พิ จ ารณาตรวจสอบเรื่อ ง
ร้องเรียน
2. ป ร ะ ส า น ห น่ ว ย ง า น ที่
รั บ ผิ ด ชอบ ในเบื้ อ งต้ น
เ พื่ อ แ จ้ ง ปั ญ ห า แ ล ะ
รับทราบข้อเท็จจริง
3. จัดทารายงานส่งหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง
4. แจ้ ง ก ลั บ ผู้ ร้ อ งเรี ย น ใน
เบือ้ งต้น

- ฝ่ ายบริหารงานก่อสร้าง
- ฝ่ ายกรรมสิทธิที์ ด่ นิ
- ฝ่ า ย ธุ ร กิ จ แ ล ะ บ ริ ห า ร
สินทรัพย์
- ฝ่ ายวิชาการ
- ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
- ฝ่ ายรักษาความปลอดภัยและ
กูภ้ ยั
- ฝ่ าย วิ ศ ว ก รรม โย ธ าแ ล ะ
สถาปั ตยกรรม
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บริษทั ทีป่ รึกษาโครงการ *
บริษทั ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง *
รายงานผลการดาเนินการแก้ไขอย่างไม่เป็ นทางการ
บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานผลการดาเนินการแก้ไขอย่างเป็ นทางการ

รูปที่ 4-16 แผนภาพกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

ระยะเวลาดาเนินการ ภายใน 5 วัน
รวมวันหยุด

วิเคราะห์ปัญหาเรือ่ งร้องเรียน/ แนว
ทางการแก้ไขและป้ องกันการเกิดซ้า

สรุปสถิตกิ ารร้องเรียนรายเดือน เสนอต่อ
บริษทั อาณา เชิงทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

4.2.4.4 สุนทรียภาพ
ปั จจุบนั โครงการยังไม่มกี ารก่อสร้างอาคาร แต่เมือ่ มีการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง 7 ชัน้ จานวน
1 อาคาร อาจมีความจาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ และสิง่ อานวยความสะดวกขณะก่อสร้าง เช่น ตาข่ายกันฝุ่ น
นังร้
่ าน ฯลฯ ซึง่ จะมีผลกระทบทางด้านสุนทรียภาพต่อผูท้ พ่ี บเห็นและอยู่อาศัยทีอ่ ยู่ในระยะใกล้หรือระยะ
ประชิด กับ โครงการในระดับ สูง กิจกรรมดังกล่ าวใช้ระยะเวลา ประมาณ 15 เดือ น เพื่อ เป็ น การลด
ผลกระทบโครงการกาหนดให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างทาการปิ ดล้อมด้วยรัว้ เมทัลชีทชัวคราว
่
สูง 2.40 เมตร
ตามแนวเขตทีด่ นิ โครงการ เพื่อให้เกิดความเป็ นระเบียบ และช่วยลดผลกระทบต่อการรับรูข้ องผูอ้ ยูอ่ าศัย
ผูท้ พ่ี บเห็น และผูท้ ส่ี ญ
ั จรผ่านพืน้ ทีโ่ ครงการในระยะใกล้ หรือระยะประชิดกับโครงการ รวมทัง้ ใช้วสั ดุและ
สีข องวัส ดุ และอุป กรณ์ ท่ีใช้ในขณะก่ อ สร้าง เช่ น ตาข่ายกัน ฝุ่ น นัง่ ร้าน ที่เป็ น สีโทนอ่ อ นและมีค วาม
กลมกลืนกับสีของอาคารข้างเคียง รวมทัง้ สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบของโครงการ เช่น สีน้ าตาล สี
เทา เป็ นต้น ดังนัน้ ผลกระทบทีม่ จี งึ อยูใ่ นระดับตา่
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

4.3

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ระยะดาเนิ นการ

4.3.1 ผลกระทบต่อทรัพยากรกายภาพ
4.3.1.1 สภาพภูมิประเทศ
โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ลัก ษณะภู มิป ระเทศแต่ อ ย่ างใด ลัก ษณะภู ม ิป ระเทศของพื้น ที่โครงการยังคงเป็ น ที่ราบ มีเพีย งการ
เปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์พน้ื ที่ จากเดิมทีม่ อี าคาร ค.ส.ล. ชัน้ เดียว จานวน 4 หลัง และอาคาร ค.ส.ล.
สูง 2 ชัน้ จ านวน 1 หลัง เปลี่ย นไปเป็ นอาคาร ค.ส.ล. สูง 7 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร พร้อ มทัง้ ระบบ
สาธารณูปการ ทีจ่ อดรถยนต์ภายในโครงการ ถนน และพืน้ ทีส่ เี ขียว อย่างไรก็ตาม โครงการได้จดั พืน้ ทีส่ ี
เขียวและจัดภูมสิ ถาปั ตยกรรมให้กลมกลืนกับพื้นทีโ่ ดยรอบ ซึ่ งคิดเป็ นพื้นทีส่ เี ขียว ร้อยละ 13.30 ของ
พืน้ ทีโ่ ครงการ ดังนัน้ การดาเนินโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมปิ ระเทศ

4.3.1.2 ทรัพยากรดิ น
โครงการจัดให้มพี น้ื ทีส่ เี ขียว ร้อยละ 13.30 ของพืน้ ทีโ่ ครงการ โดยการปลูกหญ้า ไม้พุ่ม และไม้
ยืนต้นปกคลุมดินในพื้นที่โครงการ ซึ่งจะช่วยดูดซับน้ าฝน ชะลอการไหลของน้ าฝนและลดการกัดเซาะ
หน้าดินได้ สาหรับการระบายน้ าฝนของโครงการ จะแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ จากพืน้ ดินนอกอาคาร และจาก
ชัน้ หลังคาของอาคาร โดยการระบายน้ าฝนบนพืน้ ดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ
คือ การไหลซึมลงใต้ดนิ ตามบริเวณสนามหญ้าและพื้นที่สเี ขียว อีกรูปแบบคือการให้น้ าฝนไหลไปตาม
ความลาดชันของภูมปิ ระเทศ ซึง่ น้ าฝนส่วนนี้จะไหลลงสูท่ ่อระบายน้าทีเ่ ตรียมไว้ สาหรับน้าฝนจากหลังคา
ของอาคารภายในโครงการจะรวบรวมน้าฝนลงสูท่ ่อระบายน้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร มีความ
ลาดเอีย ง 1:200 ที่มีบ่ อ พัก น้ า เป็ นระยะอยู่โดยรอบพื้น ที่โครงการ โดยอาศัย แรงโน้ ม ถ่ ว งของโลก
(Gravity) น้ าฝนจากส่วนนี้ทงั ้ หมดจะรวบรวมเข้าสู่บ่อหน่ วงน้ า ปริมาตร 61.13 ลูกบาศก์เมตร และสูบ
น้ าฝนผ่านบ่อดักขยะ ออกสู่ท่อระบายน้ าตามแนวถนนภาระจายอม และไหลต่อไปตามแนวถนนลากูน
(ส่วนบุคคล) ก่อนออกสูท่ ่อระบายน้าสาธารณะต่อไป
สาหรับการพัดพาตะกอนดินลงสู่บ่อหน่ วงน้ า โครงการจะมีการขุดลอกเมื่อมีปริมาณตะกอนดิน
สะสมในบ่อ ดังนัน้ จึงคาดว่าส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดินอยูใ่ นระดับตา่
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

4.3.1.3 ธรณี วิทยา และการเกิ ดแผ่นดิ นไหว
จากแผนทีธ่ รณีวทิ ยาประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2556) พบว่า บริเวณพื้นทีโ่ ครงการมี
ลักษณะทางธรณีวทิ ยาเป็ นตะกอนทางน้ าขึน้ ถึง : ทรายและกรวด ขนาด 800-1,500 ไมครอน การคัด
ขนาดไม่ดี พบซากเปลือกหอย และซากพืชมาก; ยุคควอเทอร์นารี
จากแผนที่แสดงการประเมินความรุนแรงแผ่นดินไหวในจังหวัดภูเก็ต พบว่า พื้นที่โครงการมี
ระดับความรุนแรง V เมอร์คลั ลี คือ หากมีแผ่นดินไหวในเขตนี้ จะมีความรุน แรงทีท่ าให้รสู้ กึ ได้เกือบทุก
คน ของหนักในบ้านเริม่ เคลื่อนไหว (กรมทรัพยากรธรณี, 2555)
สาหรับเขตรอยเลื่อนทีม่ พี ลังของประเทศไทยมี 3 แนว ตามทิศทางการวางตัวและการเคลื่อนที่
คือ กลุ่มรอยเลื่อนทีว่ างตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ -ตะวันตกเฉียงใต้ กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวใน
แนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ -ตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มรอยเลื่อนทีว่ างตัวอยู่ในทิศเหนือ -ใต้ ซึ่งบริเวณ
โครงการไม่ได้อยู่ในบริเวณรอยเลื่อนแต่อย่างใด โดยอยู่ห่างจากแนวรอยเลื่อนทีใ่ กล้ทส่ี ุด คือ รอยเลื่อน
คลองมะรุ่ย ซึ่งเป็ น รอยเลื่อ นที่วางตัวอยู่ในเขตจังหวัด สุ ราษฏร์ธานี กระบี่ และพังงา เป็ น ระยะทาง
ประมาณ 23.0 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตาแหน่ งจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวทีอ่ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ประมาณ 8.00 กิโลเมตร อย่ า งไรก็ต าม เขตรอยเลื่อ นที่ส าคัญ เกี่ย วกับ การเกิด แผ่ น ดิน ไหวและมี
ผลกระทบต่อประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มรอยเลื่อนสะแกง และกลุ่มรอยเลื่อนพานหลวง รอยเลื่อนทัง้ สองนี้ม ี
แนวแยกต่อเนื่องมาทางตะวันตกของประเทศไทยไล่จากทางตอนบนลงมาตอนล่าง อันได้แก่ กลุ่มรอย
เลื่อนเมย กลุ่มรอยเลื่อนศรีสวัสดิ ์ และกลุ่มรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยมี
กลุ่มรอยเลื่อยแม่ทา กลุ่มรอยเลื่อนเถิน และกลุ่มรอยเลื่อนแม่จนั ซึ่งยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู่ และกลุ่ม
รอยเลื่อนอุตรดิตถ์ เป็ นต้น
ดังนัน้ ผลกระทบจึงอยูใ่ นระดับตา่

4.3.1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตนุ ิ ยมวิ ทยา และคุณภาพอากาศ
มลพิษทางอากาศทีส่ าคัญในระยะดาเนินการ คือ ฝุ่ นละออง และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
ที่เกิดจากยานพาหนะ บริษัท ฯ ที่ป รึกษาได้คานวณปริม าณมลพิษ ที่เกิดขึ้น โดยใช้แบบจาลอง Box
Model ของ John G Rau and David C.Wooten, 1996 ดังสมการ
C ( mg/m3 )
เมือ่

C
Q

=
=
=
=
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Q (mg/s)
D (m) x W (m/s) x M (m)
ความเข้มข้นของมลสารทีเ่ กิดขึน้ (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
ปริมาณมลสารทีเ่ กิดขึน้ (Emissions) (มิลลิกรัม/วินาที)
สัม ประสิท ธิต์ ัว คู ณ ของการปล่ อ ยมลพิษ x ระยะทางวิ่ง ภายใน
โครงการ x จานวนทีจ่ อดรถยนต์

4-89

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

D

=

W

=

M

=

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ความกว้างของพืน้ ที่ (ระยะทางตัง้ ฉากกับทิศทางลม) ของโครงการ
เท่ากับ 47.16 เมตร (กรณีลมทีพ่ ดั มาจากทิศตะวันตก)
ความเร็ ว ลม จากสถิ ติ ภู ม ิ อ ากาศ ในคาบ 30 ปี ของสถานี
อุตุ นิ ยมวิท ยาสนามบิน ภู เก็ต พบว่ามีค่าเท่ ากับ 3.10 knot หรือ
1.59 m/s (1 knot = 0.5144 m/s)
Mixing Height เป็ น สภาพคงตัว ของอากาศ เพื่อ ศึก ษา การฟุ้ ง
กระจายของสารมลพิษทางอากาศจาก แหล่งกาเนิดมีค่า เท่ากับ
1,441.91 เมตร แสดงดังตารางที่ 4-2 สาหรับแหล่งกาเนิดภายใน
อาคารมีค่าเท่ากับ 2.80 เมตร

กาหนดให้ ระยะทางทีร่ ถยนต์วงิ่ ภายในโครงการ (วิง่ 2 เทีย่ ว/วัน)

=

0.21

กิโลเมตร

ทีจ่ อดรถยนต์ภายนอกอาคาร

=

15

คัน

ทีจ่ อดรถยนต์ภายในอาคาร

=

25

คัน

1

ชัวโมง
่

รถทุกคันเข้ามาในโครงการภายใน

ใช้อตั ราการระบายมลสารจากรถยนต์ ซึ่งอนุ มานว่าเป็ นเครื่องยนต์ดเี ซลเล็ก และเบนซิน เมื่อ
เปรียบเทียบมลพิษทีป่ ล่อยออกมาระหว่างเครือ่ งยนต์ดเี ซลเล็กและเบนซิน ถ้าค่าไหนมากกว่าจะนาค่านัน้
มาประเมิน โดยมีคา่ สัมประสิทธิการปล่
อยของก๊าซแต่ละชนิดดังนี้ (รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-49)
์
ตารางที่ 4-49 สัมประสิ ทธิ์ การปล่อยของก๊าซแต่ละชนิ ดระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก และเบนซิ น
สัมประสิ ทธิ์ การปล่อยมลพิ ษ (กรัม/กิ โลเมตร)

ชนิ ดของมลพิ ษ

0.1*
0.398**
5.745**
4.116**
0.182**
1.535**

ฝุ่ นละอองรวม (TSP)
ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10)
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)

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

โดยสามารถคานวณหาปริมาณความเข้มข้นของสารมลพิษของโครงการ ได้ดงั นี้
(1) ฝุ่ นละอองรวม (TSP)
Qในอาคาร
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=

0.1 x 1,000 x 0.21 x 2 x 25

=

1,050

มิลลิกรัม/ชัวโมง
่

=

0.29

มิลลิกรัม/วินาที
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
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Cในอาคาร

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

=

0.29 / (47.16 x 1.59 x 2.8)

=

0.001381

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม (TSP) ทีเ่ กิดขึน้ จากท่อไอเสียรถยนต์ภายในอาคารของ
โครงการ มีค่าเท่ากับ 0.001381 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
Qนอกอาคาร

=

0.1 x 1,000 x 0.21 x 2 x 15

=

630

มิลลิกรัม/ชัวโมง
่

=

0.175

มิลลิกรัม/วินาที

Cนอกอาคาร

=
=

0.175 / (47.16 x 1.59 x 1,441.91)

0.000002

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม (TSP) ทีเ่ กิดขึน้ จากท่อไอเสียรถยนต์ภายนอกอาคาร
ของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.000002 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
C

=

Qในอาคาร + Qนอกอาคาร

=

0.001381 + 0.000002

=

0.001383

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากการคานวณ ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม (TSP) ทีเ่ กิดขึน้ จากท่อไอเสียรถยนต์
ของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.001383 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนาไปรวมกับปริมาณฝุ่ นละอองรวม
(TSP) ที่เกิดขึ้นจริงในปั จจุบนั จะได้ค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตในช่วงที่เปิ ดดาเนินโครงการ โดยปริมาณฝุ่ น
ละอองรวมพิจารณาจากจุดตรวจวัดบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ ในวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2564 มีปริมาณฝุ่ น
ละอองรวม (TSP) เท่ ากับ 0.023 มิล ลิก รัม /ลูก บาศก์เมตร (บริษัท เอ็น ไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์
เทคโนโลยี จากัด, พฤศจิกายน 2564)
ดังนัน้ ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ทีเ่ กิดขึน้ จากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการ
=

0.001383 + 0.023

=

0.024383

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากการคานวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทาให้ฝนุ่ ละอองฟุ้งกระจายในพืน้ ทีป่ ระมาณ
0.024383 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน (ค่ า มาตรฐานฝุ่ นเฉลี่ย 24 ชัวโมง
่
เท่ ากับ 0.330 มิล ลิก รัม /ลูก บาศก์เมตร ตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547)
(2) ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10)
Qในอาคาร
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=

0.398 x 1,000 x 0.21 x 2 x 25

=

4,179
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Cในอาคาร

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

=

1.16

มิลลิกรัม/วินาที

=

1.16 / (47.16 x 1.59 x 2.80)

=

0.005525

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ ภายใน
อาคารของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.005525 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
Qนอกอาคาร

=

0.398 x 1,000 x 0.21 x 2 x 15

=

2,507.40

มิลลิกรัม/ชัวโมง
่

=

0.70

มิลลิกรัม/วินาที

Cนอกอาคาร

=
=

0.70 / (47.16 x 1.59 x 1,441.91)

0.000006

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) ทีเ่ กิดขึน้ จากท่อไอเสียรถยนต์ภายนอก
อาคารของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.000006 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
C

=

Qในอาคาร + Qนอกอาคาร

=

0.005525 + 0.000006

=

0.005531

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) ทีเ่ กิดขึน้ จากท่อไอเสียรถยนต์ของ
โครงการ มีค่าเท่ากับ 0.005531 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนาไปรวมกับปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก
(PM10) ทีเ่ กิดขึน้ จริงในปั จจุบนั จะได้ค่าเพิม่ ขึน้ ในอนาคตในช่วงทีเ่ ปิ ดดาเนินโครงการ โดยปริมาณฝุ่ น
ละอองขนาดเล็ก พิจารณาจากจุดตรวจวัด บริเวณพื้น ที่โครงการ ในวัน ที่ 7-10 พฤศจิกายน 2564 มี
ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) เท่ากับ 0.015 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รี
เสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด, พฤศจิกายน 2564)
ดังนัน้ ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) ทีเ่ กิดขึน้ จากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการ
=

0.005531 + 0.015

=

0.020531

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากการคานวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทาให้ฝนุ่ ละอองขนาดเล็ก (PM10) ฟุ้งกระจาย
ในพื้นทีป่ ระมาณ 0.020531 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) ทีเ่ กิดขึน้
ดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่ น ละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลีย่ 24 ชัวโมง
่
เท่ากับ
0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2538)
(3) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
Qในอาคาร
P:\2564\EIA\Blumonkey Bangtao\เล่มสมบูรณ์\CH 4.doc

=

5.745 x 1,000 x 0.21 x 2 x 25
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

Cในอาคาร

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

=

60,322.5

มิลลิกรัม/ชัวโมง
่

=

16.76

มิลลิกรัม/วินาที

=

16.76 / (47.16 x 1.59 x 2.80)

=

0.079826

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ทีเ่ กิดขึน้ จากท่อไอเสียรถยนต์ภายใน
อาคารของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.079826 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
Qนอกอาคาร

=

5.745 x 1,000 x 0.21 x 2 x 15

=

36,193.5

มิลลิกรัม/ชัวโมง
่

=

10.05

มิลลิกรัม/วินาที

Cนอกอาคาร

=
=

10.05 / (47.16 x 1.59 x 1,441.91)

0.000093

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ปริม าณความเข้ม ข้น ของก๊ า ซคาร์บ อนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิด ขึ้น จากท่ อ ไอเสีย รถยนต์
ภายนอกอาคารของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.000111 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
C

=

Qในอาคาร + Qนอกอาคาร

=

0.079826 + 0.000093

=

0.079919

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ทีเ่ กิดขึน้ จากท่อไอเสียรถยนต์ของ
โครงการ มี ค่ า เท่ า กั บ 0.079919 มิ ล ลิ ก รั ม /ลู ก บาศก์ เ มตร เมื่ อ น าไปรวมกั บ ป ริ ม าณ ก๊ าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ทเ่ี กิดขึน้ จริงในปั จจุบนั จะได้ค่าเพิม่ ขึน้ ในอนาคตในช่วงทีเ่ ปิ ดดาเนินโครงการ โดย
ปริม าณก๊ า ซคาร์บ อนมอนอกไซด์ พิ จ ารณาจากจุ ด ตรวจวัด บริเ วณพื้ น ที่ โ ครงการ ในวัน ที่ 7-8
พฤศจิกายน 2564 มีปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เท่ากับ 0.5 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (บริษทั
เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด, พฤศจิกายน 2564)
ดังนัน้ ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ทีเ่ กิดขึน้ จากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการ
=
=

0.079919 + 0.5
0.579919

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากการคานวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทาให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ฟุ้ ง
กระจายในพืน้ ที่ 0.579919 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวมีค่า
อยู่ในเกณฑ์ม าตรฐาน (ค่ ามาตรฐานก๊ า ซคาร์บ อนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชัวโมง
่
ไม่ เกิน 34.2
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538)
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ดังนัน้ สรุปค่าความเข้มข้นของมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ในช่วงดาเนินโครงการ แสดงดัง
ตารางที่ 4-50
ตารางที่ 4-50 ค่าความเข้มข้นของมลพิ ษจากท่อไอเสียรถยนต์ เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพ
อากาศ
มลพิ ษ

ความเข้มข้นของ ความเข้มข้น ความเข้มข้นสาร
มลพิ ษที่เกิ ดขึน้
ของมลพิ ษจาก มลพิ ษคาดว่าจะ
ในปัจจุบนั ***
การคานวณ เกิ ดขึน้ ในอนาคต
(มก./ลบ.ม.)
(มก./ลบ.ม.)
(มก./ลบ.ม.)

ค่ามาตรฐาน
(มก./ลบ.ม.)

ฝุ่ นละอองรวม (TSP)

0.023

0.001383

0.024383

ไม่เกิน 0.330 /1,/2

ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10)**

0.015

0.005531

0.020531

ไม่เกิน 0.120 /1,/2

0.5

0.079919

0.579919

ไม่เกิน 34.2 /1

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)*

หมายเหตุ * ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ คิดทีค่ า่ เฉลีย่ 1 ชัวโมง
่
** ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน คิดทีค่ า่ เฉลีย่ 24 ชัวโมง
่
/1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรือ่ ง กาหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
่
/2 ค่ า มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่ง แวดล้อ มแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อ ง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
่
ทีม่ า : *** บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด, พฤศจิกายน 2564

จากการคานวณพบว่า ความเข้มข้นของมลพิษจากโครงการในระยะดาเนิ นการ มีค่าต่ ากว่า
มาตรฐานทีก่ าหนดค่อนข้างมาก ดังนัน้ การดาเนินการโครงการจึงส่งผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อ
พืน้ ทีโ่ ครงการอยูใ่ นระดับตา่

4.3.1.5 เสียงและความสันสะเทื
่
อน
เมื่อเปิ ดดาเนินการมลพิษทางเสียงและความสันสะเทื
่
อนทีจ่ ะเกิดขึน้ จะเกิดจากการจราจรของรถ
ทีเ่ ข้า-ออกภายในโครงการ แต่คาดว่าจะมีระดับผลกระทบในระดับต่า เนื่องจากโครงการประกอบกิจการ
ประเภทโรงแรม ซึง่ เป็ นสถานทีท่ ต่ี อ้ งการความสงบเงียบและต้องการความเป็ นส่วนตัว ประกอบกับเสียง
จากการจราจรเป็ นเสียงที่ได้ยนิ เป็ นปกติป ระจาอยู่แล้วของสังคมเมือง และจากการตรวจวัดระดับเสียง
บริเวณใกล้เคียงพืน้ ทีโ่ ครงการ ในระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2564 โดยบริเวณจุดตรวจวัดดังกล่าวมี
ค่าระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชัวโมง
่ เท่ากับ 61.6 dB(A) ดังนัน้ จึงคาดว่าผลกระทบอยูใ่ นระดับตา่
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4.3.1.6 ทรัพยากรน้า
น้ าใช้หลักของโครงการจะใช้น้ าประปาจากการประปาส่วนภูมภิ าค สาขาภูเก็ต จากการสารวจผู้
อยู่อาศัยข้างเคียงโครงการส่วนใหญ่ ใช้น้ าประปาเป็ นแหล่งน้ าใช้หลัก นอกจากนี้โครงการมีแหล่งน้ าใช้
สารอง โดยใช้น้ าซื้อจากรถบรรทุกน้ าเอกชน ดังนัน้ การใช้น้ าประปาและน้ าซื้อไม่ได้ส่งผลกระทบด้าน
ทรัพยากรน้าใต้ดนิ ต่อพืน้ ทีข่ า้ งเคียงแต่อย่างใด
น้ าเสียที่ผ่านการบาบัดแล้วของโครงการมีปริมาณ 82.03 ลูกบาศก์เมตร/วัน ค่า BODออก 20
มิล ลิก รัม /ลิต ร จะเข้า กัก เก็บ ไว้ในส่ว นปล่ อ ยน้ า ออก ( Effluent Tank) ปริม าตร 23.10 ลูก บาศก์ เมตร
จากนัน้ จะสูบไปใช้รดน้ าต้นไม้ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการด้วยการรดน้าแบบท่อซึมดิน โดยอัตราการซึมน้ าของ
ดินบริเวณพืน้ ทีส่ เี ขียวของโครงการประมาณ 29.53 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนัน้ น้ าส่วนทีเ่ หลือ ประมาณ
52.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ าตามแนวถนนภาระจายอม และไหลต่อไปตามแนว
ถนนลากูน (ส่วนบุคคล) ก่อนออกสูท่ ่อระบายน้าสาธารณะต่อไป
ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนาน้ าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วนามารดน้ าต้นไม้ในโครงการได้
5.91 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20% ของฤดูแล้ง) ดังนัน้ น้ าส่วนทีเ่ หลือ ประมาณ 76.12 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะ
ปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ าตามแนวถนนภาระจายอม และไหลต่อไปตามแนวถนนลากูน (ส่วนบุคคล) ก่อน
ออกสูท่ ่อระบายน้าสาธารณะต่อไป
ระบบระบายน้ าภายในโครงการจะแยกน้ าเสียและน้ าฝนออกจากกัน โดยการระบายน้ าฝนของ
โครงการ จะแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ จากพื้นดินนอกอาคาร และจากชัน้ หลังคาของอาคาร โดยการระบาย
น้ าฝนบนพืน้ ดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหลซึมลงใต้ดนิ ตามบริเวณ
สนามหญ้าและพืน้ ทีส่ เี ขียว อีกรูปแบบคือการให้น้ าฝนไหลไปตามความลาดชันของภูมปิ ระเทศ ซึง่ น้ าฝน
ส่วนนี้จะไหลลงสู่ท่อระบายน้ าทีเ่ ตรียมไว้ สาหรับน้ าฝนจากหลังคาของอาคารภายในโครงการจะรวบรวม
น้ าฝนลงสู่ท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร มีความลาดเอียง 1:200 ทีม่ บี ่อพักน้ าเป็ น
ระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโน้ มถ่ วงของโลก (Gravity) น้ าฝนจากส่วนนี้ ทงั ้ หมดจะ
รวบรวมเข้าสู่บ่อหน่ วงน้ า ปริมาตร 61.13 ลูกบาศก์เมตร และสูบน้ าฝนผ่านบ่อดักขยะ ออกสู่ท่อระบาย
น้ าตามแนวถนนภาระจายอม และไหลต่อไปตามแนวถนนลากูน (ส่วนบุคคล) ก่อนออกสู่ท่อระบายน้ า
สาธารณะต่อไป ดังนัน้ ในการดาเนินการจึงส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ า ผิวดินบริเวณใกล้เคียงจึงอยู่ใน
ระดับตา่
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4.3.2 ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ
4.3.2.1 นิ เวศวิ ทยาทางบก
เนื่องจากพืน้ ทีโ่ ครงการ ตัง้ อยู่ในเขตเทศบาลตาบลเชิงทะเล สภาพแวดล้อมทัวไปบริ
่
เวณพืน้ ที่
โครงการและบริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เป็ นพืน้ ทีป่ ่ าละเมาะ/ไม้พุ่ม พืน้ ทีอ่ ยู่อาศัย พืน้ ทีพ่ าณิชยกรรม และ
พื้นที่ราชการ ศาสนสถาน สถานศึกษา ดังนัน้ การดาเนินโครงการในระยะดาเนินการจึง ไม่ก่อให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อระบบนิเวศบนบก สาหรับรายละเอียดต่างๆ มีดงั นี้
1) ทรัพยากรป่ าไม้
พื้นที่โครงการมีลกั ษณะเป็ นพื้นที่ราบ มีอาคารส่วนเดิมที่จะรื้อถอน ได้แก่ อาคาร ค.ส.ล. ชัน้
เดียว จานวน 4 หลัง และอาคาร ค.ส.ล.สูง 2 ชัน้ จานวน 1 หลัง จากผลการสารวจไม่พบพรรณไม้ท่ี
จัดเป็ น พืชอนุ รกั ษ์ ตามพระราชบัญ ญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 รวมทัง้ ไม่จดั อยู่ในสถานภาพ สูญ พัน ธุ์
(extinct) สูญ พันธุ์ในธรรมชาติ (extinct in the wild) ใกล้สูญ พันธุ์อย่างยิง่ (critically endangered) ใกล้
สูญ พันธุ์ (endangered) มีแนวโน้ ม สูญ พันธุ์ (vulnerable) และใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) ตาม
บัญชีรายชื่อชนิดพืชป่ า แนบท้ายอนุ สญ
ั ญา ไซเตส (CITES) และของประเทศไทย แต่อย่างใด ซึง่ พรรณ
ไม้ดงั กล่าวทีพ่ บเป็ นชนิดทีม่ กี ารแพร่กระจายทัวไปตามพื
่
้นทีต่ ่างๆ ของประเทศไทย ดังนัน้ การดาเนิน
โครงการในระยะดาเนินการจึงไม่ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อทรัพยากรป่ าไม้แต่อย่างใด
2) ทรัพยากรสัตว์ป่า
สิ่ง มีชีวิต บนบกที่พ บบริเวณพื้น ที่ โ ครงการและบริเวณโดยรอบพื้น ที่โ ครงการมีน้ อ ยมาก
เนื่องจากพืน้ ทีโ่ ดยรอบมีการพัฒนาเป็ นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยทาให้ไม่พบสิง่ มีชวี ติ ประเภทสัตว์ป่าทีม่ คี ุณค่าแก่
การอนุ รกั ษ์หรือสัตว์ป่าทีห่ ายาก สัตว์บกที่พบก็เป็ นชนิดที่พบได้ทวไปในพื
ั่
้นทีต่ ่างๆ ของประเทศไทย
โดยแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม คือสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก (Amphibians) ได้แก่ คางคกบ้าน สัตว์เลื้อยคลาน
(Reptiles) ได้แก่ กิ้งก่า นก (Birds) ได้แก่ นกกระจิบ นกเอี้ยงสาลิกา และแมลง (Insects) ได้แก่ มดดา
และมดแดง สัตว์บกทีพ่ บทัง้ หมดไม่จดั เป็ นสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุม้ ครอง ตามพระราชบัญญัตสิ งวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 แต่อย่างใด รวมทัง้ ไม่จดั อยู่ในสถานภาพ สูญ พันธุ์ (Extinct) สูญ พันธุ์ใน
ธรรมชาติ (Extinct in the wild) ใกล้สญ
ู พันธุอ์ ย่างยิง่ (Critically endangered) ใกล้สญ
ู พันธุ์ (Endangered)
มีแนวโน้ มสูญพันธุ์ (Vulnerable) และใกล้ถูกคุกคาม (Near threatened) ตามบัญชีรายชื่อชนิดสัตว์ป่า
แนบท้ายอนุ สญ
ั ญา ไซเตส (Cites) และของประเทศไทย ทัง้ นี้เนื่องจากสัตว์ดงั กล่าวทีพ่ บเป็ นชนิดทีม่ กี าร
แพร่กระจายทัวไปตามพื
่
น้ ทีต่ ่างๆ ของประเทศไทย ดังนัน้ การดาเนินโครงการในระยะดาเนินการจึงไม่
ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อสัตว์บก

4.3.2.2 นิ เวศวิ ทยาทางน้า
บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการไม่มเี ส้นทางน้ าตามธรรมชาติ หรือมีแหล่งน้ าธรรมชาติซ่งึ เป็ นทีอ่ ยู่อาศัย
ของสัตว์น้าอยูใ่ นพืน้ ทีโ่ ครงการแต่อย่างใด ทัง้ นี้ น้าเสียทีผ่ า่ นการบาบัดแล้วของโครงการมีปริมาณ 82.03
ลูกบาศก์เมตร/วัน ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะเข้าสู่สว่ นปล่อยน้ าออก ขนาด 23.10 ลูกบาศก์เมตร
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จากนัน้ จะสูบไปใช้รดน้ าต้นไม้ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการด้วยการรดน้าแบบท่อซึมดิน โดยอัตราการซึมน้ าของ
ดินบริเวณพื้นทีส่ เี ขียวของโครงการประมาณ 29.53 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ าของดินที่ 5
มิลลิเมตร/ชัวโมง)
่
ดังนัน้ น้ าส่วนทีเ่ หลือ ประมาณ 52.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ า
ตามแนวถนนภาระจายอม และไหลต่ อ ไปตามแนวถนนลากูน (ส่วนบุ คคล) ก่อ นออกสู่ท่ อระบายน้ า
สาธารณะต่อไป
ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนาน้ าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วนามารดน้ าต้นไม้ในโครงการได้
5.91 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20% ของฤดูแล้ง) ดังนัน้ น้ าส่วนทีเ่ หลือ ประมาณ 76.12 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะ
ปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ าตามแนวถนนภาระจายอม และไหลต่อไปตามแนวถนนลากูน (ส่วนบุคคล) ก่อน
ออกสูท่ ่อระบายน้าสาธารณะต่อไป
ดังนัน้ จึงไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ นิ เวศวิท ยาทางน้ า ในระยะดาเนิ น การ ทัง้ นี้ เพื่อ เป็ น การป้ อ งกัน
ผลกระทบในระยะดาเนินการ โครงการจะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการ
จัดการน้าเสียอย่างเคร่งครัด
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4.3.3 ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์
4.3.3.1 การใช้น้า
1) ปริ มาณน้าใช้
ปริมาณน้าใช้ในช่วงดาเนินการ เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น อาบ ซักล้าง ประกอบอาหาร การใช้
น้าสาหรับเครือ่ งสุขภัณฑ์ และอื่นๆ ปริมาณน้าใช้ในโครงการ ประมาณ 82.30 ลูกบาศก์เมตร/วัน ความ
ต้องการน้าใช้สงู สุด (Peak Demand) เท่ากับ 7.71 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
2) แหล่งน้าใช้ และระบบจ่ายน้า
แหล่งน้ าใช้หลักของโครงการจะใช้น้ าประปาจากการประปาส่วนภูมภิ าค สาขาภูเก็ต โดยมีแนว
ท่อประปาของโครงการขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ต่อเข้ากับท่อเมนของการประปาผ่า นมิเตอร์น้ า
ขนาด 3 นิ้ว จานวน 1 จุด นอกจากนี้โครงการมีแหล่งน้ าใช้สารองซึง่ จะใช้น้ าซื้อจากรถบรรทุกน้ าเอกชน
โดยจัดให้มหี วั รับน้ า จานวน 1 หัว เพื่อรับน้ าจากรถบรรทุกน้ าเอกชน ผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาด 3 นิ้ว เข้าเก็บไว้ยงั ถังเก็บน้าดิบใต้ดนิ
น้ าจากการประปาส่วนภูมภิ าคเมื่อผ่านท่อเข้าโครงการแล้วจะถูกเข้าเก็บกักในถังเก็บน้ าใต้ดนิ
ปริมาตร 240 ลูกบาศก์เมตร จากนัน้ จะสูบน้ าด้วยเครื่องสูบน้ าเพิม่ แรงดันคงที่ (TP-1,2) จานวน 2 ชุด
(ใช้ทางาน 1 ชุด และสารอง 1 ชุด) มีอตั ราการสูบน้ า 0.0125 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ทีแ่ รงดันสูบน้ าจ่าย
รวม (TDH) 35 เมตร สูบขึ้นไปเก็บยังถังเก็บน้ า สาเร็จรูป ชัน้ ดาดฟ้ า จานวน 2 ถัง ถังละ 12 ลูกบาศก์
เมตร รวมปริมาตรถังเก็บน้ าชัน้ ดาดฟ้ าทัง้ สิน้ 24 ลูกบาศก์เมตร จากนัน้ น้ าจากถังเก็บน้ าสาเร็จรูปชัน้
ดาดฟ้ าจะถูกสูบด้วยเครื่องสูบน้ าเพิม่ แรงดัน (PBS-1,2) จานวน 2 ชุด (ทางาน 2 ชุดพร้อมกัน) มีอตั รา
การสูบน้ า 0.0078 ลูกบาศก์เมตร/วินาที/ชุด ทีแ่ รงดันสูบน้ าจ่ายรวม (TDH) 30 เมตร เพื่อแจกจ่ายไปยัง
ส่วนต่างๆ ของอาคาร
นอกจากนี้ โครงการมีแหล่งน้าใช้สารองซึง่ จะใช้น้าซือ้ จากรถบรรทุกน้ าเอกชน โดยจัดให้มหี วั รับ
น้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว เพื่อรับน้ าจากรถบรรทุกน้ าเอกชน เข้ากักเก็บในถังเก็บน้ าดิบใต้ดนิ
ปริมาตร 61.13 ลูกบาศก์เมตร โดยน้ าซื้อจากรถบรรทุกน้ าเอกชน จะผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
น้า และฆ่าเชือ้ โรคด้วยคลอรีน ก่อนเข้าสูถ่ งั เก็บน้าใต้ดนิ แล้วแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร
3) การปรับปรุงคุณภาพน้าใช้
น้ าซื้อ จากรถบรรทุ ก น้ าเอกชนจะถู ก สูบ ลงสู่ถ ังเก็บ น้ าดิบ ใต้ดิน โดยโครงการได้จ ดั ให้ม ีก าร
ปรับ ปรุงคุ ณ ภาพน้ าก่ อ นลงสู่ถ ังเก็บ น้ าใต้ดิน ของโครงการ เพื่อ จ่า ยให้ก ับ ส่ว นต่ า งๆ ของโครงการ
รายละเอียดขัน้ ตอนการปรับปรุงคุณภาพน้า มีดงั นี้
1. ถังกรองหลายชัน้ (Multimedia Filter)
2. ถังกรองคาร์บอน (Automatic Activated Carbon Filter)
3. ฆ่าเชือ้ โรคด้วย UV (UV Disinfection)
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ดังนัน้ น้ าซื้อจากรถบรรทุกน้ าเอกชนที่ผ่านขัน้ ตอนการปรับปรุงคุณภาพ จะมีคุณภาพเหมาะ
สาหรับการนาไปใช้ในระบบสาธารณู ปโภคต่อไป สาหรับน้ าดื่ม โครงการจะซื้อน้ าเพื่อให้บริการแก่ผอู้ ยู่
อาศัยในโครงการ
4) การสารองน้าใช้ของโครงการ
โครงการจัด ให้มีถ ังเก็บ น้ าใต้ดิน จานวน 1 ถัง ปริม าตร 240 ลูก บาศก์เมตร และถังเก็บ น้ า
สาเร็จรูปชัน้ ดาดฟ้ า จานวน 2 ถัง ถังละ 12 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรถังเก็บน้ าชัน้ ดาดฟ้ าทัง้ สิ้น 24
ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรถังเก็บน้ าประปาทัง้ โครงการ 264 ลูกบาศก์เมตร และจะแบ่งออกเป็ นน้ า
สารองดับเพลิงปริมาณ 28.19 ลูกบาศก์เมตร (สารองได้ 10 นาที) ดังนัน้ จะเหลือน้ าเพื่ออุ ป โภคและ
บริโภค 235.81 ลูกบาศก์เมตร ซึง่ โครงการสามารถสารองน้าไว้ได้มากกว่า 2 วัน
โครงการจะจัดให้มกี ารล้างทาความสะอาดถังเก็บน้าสารองของโครงการ สาหรับถังเก็บน้าใต้ดนิ จะ
มีช่องเปิ ด 2 ฝา/ถัง ขนาด ขนาด 0.90x0.90 เมตร เพื่อให้เจ้าหน้าทีล่ งไปทาความสะอาดถังน้าเป็ นประจา
ทุกๆ 6 เดือนได้ ทัง้ นี้ในการล้างถังเก็บน้ าใต้ดนิ สามารถทาได้โดยใช้ปัม้ จุ่มแบบไดโว่ดูดตะกอนทีค่ า้ งอยู่
ข้างใต้ถงั โดยต่อท่อเพื่อดูดตะกอนปล่อยทิง้ ออกไปทางท่อ ทัง้ นี้หากจาเป็ นต้องลงไปเพื่อความปลอดภัย
ก่อนลงทุกครัง้ จะต้องตรวจสอบปริมาณอากาศและตรวจสอบว่ามีก๊าซพิษอันตรายหรือไม่เช่น แก๊สมีเทน
ไฮโดรซัลไฟด์ ซัลเฟอร์ไดร์ออกไซด์ โดยใช้เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนทีก่ น้ หลุมต้องมีค่าระหว่างร้อยละ
19.5-23.5 ซึง่ เป็ นปริมาณทีร่ า่ งกายต้องการคือร้อยละ 20
อย่างไรก็ตาม ในการล้างทาความสะอาดถังเก็บน้ าอย่างปลอดภัย โครงการจัดให้มคี นช่วยอย่าง
น้อย 3 คนขึน้ ไป มอบหมายหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน โดยให้ลงไป 1 คน อีก 1 คนอยู่ปากบ่อหรือทีท่ างขึน้ ลง
ที่เหลืออีก 1 คนเป็ นผูค้ อยช่วยเหลืออยู่บริเวณรอบนอก และมีอุปกรณ์ ส่อื สารระหว่างกัน เช่น อาจใช้
เชือกผูกทีเ่ อวของผูท้ ล่ี งไปปฏิบตั งิ านก้นถังไว้ เพื่อให้ผทู้ อ่ี ยู่ดา้ นบนรูก้ ารเคลื่อนไหวตลอดเวลา หากเห็น
ว่ามีอาการหรือท่าทางผิดปกติ สามารถดึงเชือกนาตัวขึน้ จากบ่อได้ทนั ที ซึง่ เป็ นวิธกี ารช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั
อันตรายจากการทางานในที่อบั อากาศที่ปลอดภัยกว่าการลงไปช่วยที่ก้อนบ่อ เพราะอาจขาดอากาศ
หายใจ และเสียชีวติ ทัง้ คู่ จากนัน้ ให้ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น โดยให้นอนราบในทีอ่ ากาศถ่ายเทดี หากพบว่า
ไม่หายใจและหัวใจหยุ ดเต้น ให้ผายปอดและนวดหัวใจ และรีบนาส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด หรือโทร
แจ้ง 1669 ทันที
ดังนัน้ คาดการว่าการใช้น้ าในช่วงดาเนิ นการของโครงการจะส่งผลกระทบต่ อ การใช้น้ าของ
ชุมชนใกล้เคียงในระดับตา่
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4.3.3.2 การจัดการน้าเสียและสิ่ งปฏิ กลู
1) ปริ มาณน้าเสีย
เมื่อเปิ ดดาเนินโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณน้ าเสีย ทีเ่ กิดขึน้ ประมาณ 82.03 ลูกบาศก์เมตร/วัน
คิดจากร้อยละ 100 ของปริมาณน้ าใช้ (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม,
2560) และไม่คดิ น้าใช้จากสระว่ายน้า
2) การจัดการน้าเสีย
โครงการได้ จ ัด ให้ มีร ะบบบ าบัด น้ า เสี ย รวมเป็ นระบบเติม อากาศแบบมีต ัว กลาง (Contact
Areation System) (WWT-1) จานวน 1 ชุด ปริมาตรถังบาบัด 191.90 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับปริมาณ
น้าเสียทีเ่ กิดขึน้ จากส่วนต่างๆ ของอาคาร มีปริมาณน้ าเสียเข้าสูร่ ะบบ 82.03 ลูกบาศก์เมตร/วัน ถังบาบัด
น้ า เสีย ปริม าณ BODเข้า 250 มิ ล ลิก รัม /ลิต ร และมี ป ระสิท ธิภ าพในการบ าบัด ให้ ค่ า BODออก 20
มิล ลิก รัม /ลิต ร ภายในถัง บ าบัด 1 ชุ ด ประกอบด้ ว ย ถัง ดัก ไขมัน ปริม าตร 16.94 ลู ก บาศก์ เมตร
ส่ว นเกรอะ (Solids Separation) ปริม าตร 46.20 ลูก บาศก์ เมตร ส่ว นปรับ เสถีย ร (Equalizing Tank)
ปริมาตร 26.95 ลูกบาศก์เมตร ส่วนเติมอากาศ (Aeration Tank) ปริมาตร 61.60 ลูกบาศก์เมตร และส่วน
ตกตะกอน (Sedimentation Tank) ปริมาตร 15.00 ลูกบาศก์เมตร ทัง้ นี้น้ าเสียของโครงการที่ผ่านการ
บ าบัด แล้ว ปริม าณ 82.03 ลู ก บาศก์ เมตร/วัน จะเข้า กัก เก็บ ไว้ในส่ ว นปล่ อ ยน้ า ออก ( Effluent Tank)
ปริมาตรของส่วนปล่อยน้าออก 23.10 ลูกบาศก์เมตร
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ที่มจี านวน
ห้องพักรวมกันทุกชัน้ ในอาคารหลายหลังรวมทัง้ สิ้น 95 ห้อ งพัก ซึ่งจัดอยู่ในอาคารประเภท ข. ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด กาหนดค่า BODออก ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร น้ าเสียที่ผ่านการ
บาบัดแล้วของโครงการมีปริมาณ 82.03 ลูกบาศก์เมตร/วัน ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะเข้าสู่ส่วน
ปล่อยน้ าออก ขนาด 23.10 ลูกบาศก์เมตร จากนัน้ จะสูบไปใช้รดน้ าต้นไม้ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการด้วยการ
รดน้ า แบบท่ อ ซึม ดิน โดยอัต ราการซึม น้ า ของดิน บริเวณพื้น ที่ส ีเขีย วของโครงการประมาณ 29.53
ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ าของดินที่ 5 มิลลิเมตร/ชัวโมง)
่
ดังนัน้ น้ าส่วนที่เหลือ ประมาณ
52.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ าตามแนวถนนภาระจายอม และไหลต่อไปตามแนว
ถนนลากูน (ส่วนบุคคล) ก่อนออกสูท่ ่อระบายน้าสาธารณะต่อไป
ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนาน้ าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วนามารดน้ าต้นไม้ในโครงการได้
5.91 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20% ของฤดูแล้ง) ดังนัน้ น้ าส่วนทีเ่ หลือ ประมาณ 76.12 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะ
ปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ าตามแนวถนนภาระจายอม และไหลต่อไปตามแนวถนนลากูน (ส่วนบุคคล) ก่อน
ออกสูท่ ่อระบายน้าสาธารณะต่อไป
ถนนลากูน เป็ นถนนส่วนบุคคลซึ่งเป็ นกรรมสิทธิของบริ
ษทั เชิงทะเลพัฒ นา จากัด ได้มกี าร
์
ก่อสร้างมาก่อนที่ บริษทั อาณา เชิงทะเล จากัด จะเข้ามาทาการซือ้ ทีด่ นิ และการก่อสร้างนัน้ ได้มกี ารวาง
ท่อระบายน้าเชือ่ มต่อกับท่อระบายน้าสาธารณะไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ บริษทั เชิงทะเลพัฒนา จากัด
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ยืนยันว่าโครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา สามารถระบายน้าฝนและน้าทิง้ ทีผ่ า่ นการบาบัดแล้ว ลงสูถ่ นน
ลากูน เพือ่ ระบายออกสูส่ าธารณะต่อไปได้
ทัง้ นี้โครงการได้กาหนดให้มีจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าเสีย โดยจะเก็บน้ าเสียก่อนเข้าสู่
ระบบบริเวณท่อน้ าเสียของถัง ดักไขมันและส่วนเกรอะ และหลังจากบาบัดแล้วจะเก็บจากส่วนปล่อยน้ า
ออก (Effluent Tank) เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพ ก่อนปล่อยออกสูท่ ่อระบายน้าสาธารณะ
3) การกาจัดตะกอนส่วนเกิ นและกากไขมัน
ระบบบาบัดน้ าเสีย WWT-1 ของโครงการได้ออกแบบให้มถี งั ตกตะกอน ซึง่ สามารถเก็บตะกอน
ส่วนเกินได้นานประมาณ 3 เดือน ทัง้ นี้โครงการจะว่าจ้างบริษทั เอกชนมาสูบไปกาจัดต่อไป
สาหรับกากไขมันจากถังดักไขมัน โครงการจะจัดให้มเี จ้าหน้าทีต่ กั กากไขมันและเศษอาหารไป
ทิง้ เป็ นประจา ทัง้ นี้โครงการจะจัดให้มพี นักงานดูแลถังดักไขมัน โดยตักไขมัน ออกตามความจาเป็ นทุก
สัปดาห์ และจดบันทึกรายงานผลทุกครัง้ โดยนากากไขมันใส่ในกระถางที่มกี ระดาษรองที่ก้นกระถาง
เพื่อให้ส่วนที่เป็ นน้ า ซึมออกจากกากไขมันและทิ้งไว้จนแห้งเป็ นก้อนก่อนนาใส่ถุงดา เพื่อป้ องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค และกลิน่ ซึ่งเกิดจากฝน สัตว์ และแมลง เป็ นต้น จากนัน้ นาไปทิ้งรวมกับขยะ
ทัวไปที
่
่ห้องพักขยะรวมของโครงการเพื่อนาไปกาจัดต่อไป นอกจากนี้ จะล้างถังดักไขมันทุก 6 เดือน
เพือ่ ให้การทางานของถังดักไขมันมีประสิทธิภาพ
4) วิ ธีการจัดการละอองน้า (Aerosol) และก๊าซมีเทน (CH4)
วิธกี ารจัดการละอองน้ าและก๊าซมีเทน ซึ่งเกิดขึน้ ในระหว่างขัน้ ตอนของระบบบาบัดน้ าเสียรวม
ของโครงการ และวิธกี ารควบคุมการกาจัดก๊าซดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้
(1) การกาจัดละอองน้ า (Aerosol) ทีเ่ กิดจากการเติมอากาศในถังบาบัดน้ าเสีย (WWT-1) ของ
โครงการ มีปริมาณละอองน้ าเกิดขึน้ 0.083 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เลือกใช้วธิ กี ารกาจัดด้วยการกรองด้วย
ดิน โดยให้มรี ะยะเวลาในการสัมผัสดินอย่างน้ อย 60 วินาที โดยบ่อบาบัด ละอองน้ า (Aerosol) มีขนาด
10.00 ตารางเมตร
(2) การกาจัดก๊าซมีเทน (CH4) จากถังบาบัดน้ าเสีย และห้องพักขยะอินทรีย์ โครงการได้เลือก
การก าจัด ก๊ า ซมีเทน ใช้ ก ระบวนการบ าบัด โดยอาศัย แบคทีเรีย ที่อ ยู่ ใ ต้ ดิน เปลี่ย นก๊ า ซมีเทนเป็ น
คาร์บอนไดออกไซด์ โดยฝั ง่ ท่อระบายก๊าซมีเทนปล่อยออกใต้บ่อกาจัดมีเทน โดยมีปริมาณก๊าซมีเทน
จากถังบาบัดน้ าเสีย 0.00028 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และมีปริมาณก๊ าซมีเทน จากห้องพักขยะอินทรีย์
0.056 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยก๊าซมีเทนจากถังบาบัดน้ าเสีย และห้องพักขยะอินทรีย์ ต้องการพืน้ ทีใ่ น
การบาบัดก๊าซมีเทนอย่างน้อย 6.14 ตารางเมตร โครงการจัดให้มบี ่อบาบัดก๊าซมีเทนขนาด 7.00 ตาราง
เมตร
5) การนาน้าเสียที่ผา่ นการบาบัดกลับมาใช้ประโยชน์
น้ าเสียที่ผ่านการบาบัดแล้วของโครงการมีปริมาณ 82.03 ลูกบาศก์เมตร/วัน ค่า BODออก 20
มิล ลิก รัม /ลิต ร จะเข้า กัก เก็บ ไว้ในส่ว นปล่ อ ยน้ า ออก ( Effluent Tank) ปริม าตร 23.10 ลูก บาศก์ เมตร
จากนัน้ จะสูบไปใช้รดน้ าต้นไม้ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการด้วยการรดน้าแบบท่อซึมดิน โดยอัตราการซึมน้ าของ
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ดินบริเวณพื้นทีส่ เี ขียวของโครงการประมาณ 29.53 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ าของดินที่ 5
มิลลิเมตร/ชัวโมง)
่
ดังนัน้ น้ าส่วนที่เหลือ ประมาณ 52.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ า
ตามแนวถนนภาระจายอม และไหลต่ อ ไปตามแนวถนนลากูน (ส่วนบุ คคล) ก่อ นออกสู่ท่ อระบายน้ า
สาธารณะต่อไป
ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนาน้ าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วนามารดน้ าต้นไม้ในโครงการได้
5.91 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20% ของฤดูแล้ง) ดังนัน้ น้ าส่วนทีเ่ หลือ ประมาณ 76.12 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะ
ปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ าตามแนวถนนภาระจายอม และไหลต่อไปตามแนวถนนลากูน (ส่วนบุคคล) ก่อน
ออกสูท่ ่อระบายน้าสาธารณะต่อไป ดังนัน้ ผลกระทบด้านน้าเสียจึงอยูใ่ นระดับตา่

4.3.3.3 การระบายน้าและการป้ องกันน้าท่วม
การระบายน้ าฝนของโครงการ จะแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ จากพืน้ ดินนอกอาคาร และจากชัน้ หลังคา
ของอาคาร โดยการระบายน้ าฝนบนพื้นดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การ
ไหลซึมลงใต้ดนิ ตามบริเวณสนามหญ้าและพืน้ ทีส่ เี ขียว อีกรูปแบบคือการให้น้ าฝนไหลไปตามความลาด
ชันของภู มิประเทศ ซึ่งน้ าฝนส่วนนี้ จะไหลลงสู่ท่อระบายน้ าที่เตรียมไว้ สาหรับ น้ าฝนจากหลังคาของ
อาคารภายในโครงการจะรวบรวมน้ าฝนลงสู่ท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร มีความ
ลาดเอีย ง 1:200 ที่มีบ่ อ พัก น้ า เป็ นระยะอยู่โดยรอบพื้น ที่โครงการ โดยอาศัย แรงโน้ ม ถ่ ว งของโลก
(Gravity) น้าฝนจากส่วนนี้ทงั ้ หมดจะรวบรวมเข้าสูบ่ ่อหน่วงน้าต่อไป
ทัง้ นี้ เนื่องจากการพัฒนาโครงการจากพืน้ ทีว่ ่างและวัชพืชขึน้ ปกคลุม เปลีย่ นเป็ นอาคาร ค.ส.ล.
สูง 7 ชัน้ จานวน 1 อาคาร พื้นทีส่ เี ขียว ถนน และทีจ่ อดรถ ทาให้ค่าสัมประสิทธิการไหลนองเปลี
ย่ นไป
์
จากเดิม ซึ่งจากการคานวณโดยใช้ Rational Method โดย ก่อนพัฒนาโครงการจะมีอตั ราการระบายน้ า
0.0167 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และหลังพัฒนาโครงการมีอตั ราการระบายน้ า 0.047 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
คิด เป็ น ปริม าณน้ า ส่ว นเกิน 23.39 ลูก บาศก์ เมตร โครงการได้อ อกแบบบ่ อ หน่ ว งน้ า จ านวน 1 บ่ อ
มีปริมาตร 61.13 ลูกบาศก์เมตร โครงการได้คานวณขนาดเครื่องสูบน้ าเพื่อควบคุมการระบายน้ าไม่ให้
เกินค่าอัตราการระบายน้ าก่อนพัฒ นาโครงการ ออกแบบเครื่องสูบน้ ามีอตั ราการสูบ 0.008 ลูกบาศก์
เมตร/วินาที/ชุด จานวน 2 ชุด (ทางานสลับกัน) โดยน้ าฝนจะระบายน้ าเข้าสู่บ่อหน่ วงน้ า และสูบน้ าฝน
ผ่านบ่อดักขยะ ออกสู่ท่อระบายน้ าตามแนวถนนภาระจายอม และไหลต่อไปตามแนวถนนลากูน (ส่วน
บุคคล) ก่อนออกสูท่ ่อระบายน้าสาธารณะต่อไป
ถนนลากูน เป็ นถนนส่วนบุคคลซึ่งเป็ นกรรมสิทธิของบริ
ษทั เชิงทะเลพัฒ นา จากัด ได้มกี าร
์
ก่อสร้างมาก่อนที่ บริษทั อาณา เชิงทะเล จากัด จะเข้ามาทาการซือ้ ทีด่ นิ และการก่อสร้างนัน้ ได้มกี ารวาง
ท่อระบายน้าเชือ่ มต่อกับท่อระบายน้าสาธารณะไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ บริษทั เชิงทะเลพัฒนา จากัด
ยืนยันว่าโครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา สามารถระบายน้าฝนและน้าทิง้ ทีผ่ า่ นการบาบัดแล้ว ลงสูถ่ นน
ลากูน เพือ่ ระบายออกสูส่ าธารณะต่อไปได้
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สาหรับการพัดพาตะกอนดินลงสูบ่ ่อหน่วงน้า โครงการจะมีการขุดลอกทันทีเมือ่ มีปริมาณตะกอน
ดินสะสมในบ่อ ขนาดบ่อหน่ วงน้ าจึงมีความเพียงพอต่ อปริม าณน้ าที่ระบายออกของโครงการ ดังนัน้
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จึงอยูใ่ นระดับตา่

4.3.3.4 การจัดการมูลฝอย
1) ปริ มาณมูลฝอย
การประเมินปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการ ได้ทาการประเมินจากผูเ้ ข้าพักอาศัยเต็มโครงการ
โดยอ้างอิงจากแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม โครงการทีพ่ กั อาศัยบริการ
ชุมชนและสถานที่พกั ตากอากาศของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(2560)
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการเป็ นขยะชุมชนทัวไป
่ ได้แก่ ถุ งพลาสติก เศษอาหาร เศษ
กระดาษ และเศษผ้า โดยปริม าณมูล ฝอยที่ค าดว่ าน่ าจะเกิด ในกรณี เลวร้ายที่สุด (มีผู้ ใช้บ ริก ารและ
พนักงานเข้าใช้พร้อมกันทัง้ วัน) เท่ากับ 231.75 กิ โลกรัม/วัน หรือ 0.232 ตัน/วัน
2) การจัดการมูลฝอย
โครงการจะจัดถังรองรับมูลฝอยไว้ในห้องพักทุกห้อง โดยภายในห้องพักแต่ละห้องจัดให้มถี งั ขยะ
ย่อ ยขนาด 10 ลิต ร จานวน 1 ถัง/ห้อ ง และพื้น ที่ส่ว นกลางต่ างๆ เช่ น โถงต้อ นรับ ห้อ งอาหาร และ
สานักงาน เป็ นต้น จัดให้มถี งั ขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จานวน 4 ถัง แยกเป็ นมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยทัวไป
่
มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยรีไซเคิล สาหรับในห้องน้ ารวมจะจัดให้มถี งั ขยะขนาด 20 ลิตร จานวน 1 ถัง/
ห้อง ถังขยะทุกใบจะมีถุงดารองอยู่ด้านใน ซึ่งแม่บ้านจะรวบรวมมูลฝอยจากส่วนต่างๆ นามาคัดแยก
ประเภทมูลฝอยเป็ นมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยทัวไป
่ มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยทีร่ ไี ซเคิลได้อกี ครัง้ มูล
ฝอยจากส่วนต่ างๆ ของโครงการจะรวบรวมมาพักไว้ห้อ งพัก มูลฝอยรวม ซึ่งอยู่บ ริเวณชัน้ ที่ 1 โดย
ห้องพักขยะดังกล่าว ประกอบด้วย ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์ ห้องพักมูลฝอยทัวไป
่ ห้องพักมูลฝอยอันตราย
และห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล
การจัดการมูลฝอยที่สามารถนากลับ มาใช้ใหม่ จะเก็บไว้บริเวณห้อ งพัก มูลฝอยรีไซเคิล โดย
โครงการจะรวบรวมใส่ถุงด า ซึ่ง มูลฝอยที่สามารถน ากลับ มารีไซเคิลหรือ ขายได้ เช่ น แก้ว กระดาษ
พลาสติกทีไ่ ม่เลอะคราบอาหาร และโลหะ เป็ นต้น พนักงานทาความสะอาดจะแยกและขายให้ แก่รา้ นรับ
ซือ้ ของเก่า
สาหรับขยะอันตรายโครงการจะเก็บรวบรวมขยะอันตรายไว้ในห้องพักขยะอันตรายของโครงการ
ส่วนเดิม โครงการจัดให้มถี งั ขยะอันตราย โดยข้างถังจะระบุไว้ว่า “ขยะอันตราย” ภายในถังรองด้วยถุงสี
แดง โดยในขณะปฏิบตั งิ าน กาหนดให้พนักงานสวมถุงมือทุกครัง้ เพื่อป้ องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดจากมูล
ฝอยดังกล่าว เมื่อมีปริมาณมากพอแล้วจะส่งไปให้ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เพื่อนาไปกาจัด
ต่อไป และโครงการจะปฏิบตั ติ ามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กาหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑ์การ
นาส่งขยะอันตราย ณ ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภู เก็ต พ.ศ.2557 ปั จจุบนั เทศบาลนครภูเก็ตมีการ
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จัดตัง้ “โครงการขนส่งของเสียออกจากเกาะภูเก็ต ” เพื่อส่งไปกาจัดอย่างถูกวิธี โดยโรงงานกาจัดกาก
อุตสาหกรรมทีข่ น้ึ ทะเบียน
มูลฝอยอินทรีย์ ได้แก่ มูลฝอยทีย่ ่อยสลายได้งา่ ย เช่น เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้ เป็ นต้น
แม่บ้านจะรวบรวมมูลฝอยอินทรีย์จากถังมูลฝอยอินทรีย์บริเวณห้องครัวและห้องอาหาร และพื้นทีส่ ่วน
บริการอื่นๆ เป็ นต้น มายังห้องพักมูลฝอยอินทรีย์ โดยโครงการจะนาขยะอินทรียบ์ างส่วนไปทาเป็ นปุ๋ ย
หมักโดยใช้ถงั สาเร็จรูป และบางส่วนจะประสานให้เอกชนรับไปใช้ประโยชน์ในการเลีย้ งสัตว์ต่อไป
ส่วนมูลฝอยทัวไป
่ โครงการจะรวบรวมใส่ถุงด า พร้อ มมัดปากถุ งให้แน่ น และน าไปพัก ไว้ท่ี
ห้องพักมูลฝอยทัวไป
่ และจะขอความอนุ เคราะห์จากเทศบาลตาบลเชิงทะเล เข้ามาดาเนินการเก็บขนมูล
ฝอยไปกาจัดต่อไป
3) ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการอยู่บริเวณชัน้ ที่ 1 โดยห้องพักมูลฝอยดังกล่าว ประกอบด้วย
ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์ ห้องพักมูลฝอยทัวไป
่ และห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล จะอยูบ่ ริเวณตาแหน่ งเดียวกัน
และห้องพักมูลฝอยอันตราย จะแยกออกมาอยู่บริเวณใกล้กบั ทีจ่ อดรถคันที่ 33 และจัดให้มที ส่ี าหรับจอด
รถเก็บขนมูลฝอยชัวคราวอยู
่
่บริเวณถนนของโครงการ ทัง้ นี้โครงการออกแบบให้มปี ระตูไว้ปิดป้ องกัน
กลิน่ และเป็ นพื้นที่ท่มี ดิ ชิด ทาให้สามารถลดการมองเห็นของผูอ้ ยู่อาศัยภายในโครงการ และลดทัศน
อุจาดบริเวณห้องพัก มูลฝอยรวมได้ สามารถป้ องกันกลิ่น และการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้และไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพแต่อย่างใด
ห้ องพักมูลฝอยอิ นทรีย์ มีขนาดพื้นที่ 5.76 ตารางเมตร สามารถรองรับมูลฝอยได้ประมาณ
5.76 ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองมูลฝอยที่ 1.00 เมตร)
ห้ องพักมูลฝอยรีไซเคิ ล มีขนาดพื้นที่ 4.56 ตารางเมตร สามารถรองรับมูลฝอยได้ประมาณ
4.56 ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองมูลฝอยที่ 1.00 เมตร)
ห้องพักมูลฝอยทัวไป
่ มีขนาดพืน้ ที่ 4.56 ตารางเมตร สามารถรองรับมูลฝอยได้ประมาณ 4.56
ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองมูลฝอยที่ 1.00 เมตร)
ห้องพักมูลฝอยอันตราย มีขนาดพื้นที่ 5.00 ตารางเมตร สามารถรองรับมูลฝอยได้ประมาณ
5.00 ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองมูลฝอยที่ 1.00 เมตร)
ดังนัน้ ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ จึงสามารถรองรับมูลฝอยได้ประมาณ 19.88 ลูกบาศก์
เมตร
4) ความสามารถในการรองรับขยะของโครงการและการจัดการน้าชะขยะ
ห้องพักขยะของโครงการสามารถรองรับขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทัวไป
่ และขยะอันตราย
ได้ประมาณ 11 วัน 14 วัน 28 วัน และ 16,667 วัน ตามลาดับ
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ทัง้ นี้ จากการสอบถามไปยังเทศบาลตาบลเชิงทะเล พบว่า เทศบาลตาบลเชิงทะเลจะดาเนินการ
เก็บขนขยะภายในพื้นทีท่ ด่ี ูแลทุกวัน เริม่ ต้นตัง้ แต่เวลา 22.00 น. เป็ นต้นไป ดั งนัน้ การออกแบบทีพ่ กั
ขยะมูลฝอยในระยะก่อสร้าง จึงมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาล
ตาบลเชิงทะเล
สาหรับน้าชะขยะทีอ่ าจเกิดขึน้ จากทีห่ อ้ งพักขยะรวมจะถูกรวบรวมเข้าสูร่ ะบบบาบัดน้าเสียต่อไป
นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มพี นักงานคอยดูแลบริเวณทีห่ อ้ งพักขยะรวมไม่ให้มขี ยะมูลฝอยปลิวหรือตก
หล่นอยู่ภายนอก และล้างทาความสะอาดห้องพักขยะรวมเป็ นประจา โดยน้ าเสียจากการล้างทาความ
สะอาดก็จะถูกรวบรวมสูร่ ะบบบาบัดน้าเสียเช่นกัน ดังนัน้ ผลกระทบจึงอยูใ่ นระดับตา่

4.3.3.5 พลังงานและไฟฟ้ า
โครงการจะขอรับ บริก ารด้ า นไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าส่ ว นภู ม ิ ภ าคอ าเภอถลาง ด้ ว ยระบบ
ไฟฟ้ าแรงสูง ทัง้ นี้รายละเอียดการติดตัง้ ระบบไฟฟ้ าทีส่ าคัญภายในโครงการ มีดงั นี้
1) ระบบไฟฟ้ าปกติ
โครงการจะติดตัง้ หม้อแปลงไฟฟ้ าชนิดน้ ามัน (Oil Type Transformers) จานวน 1 ชุด ขนาด
630 kVA เพื่อลดแรงดันต่ าเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้ าหลัก (Main Distribution Board : MDB) โดยโครงการจะ
รับกระแสไฟฟ้ าผ่านหม้อแปลง ก่อนแปลงไฟฟ้ าแรงสูง ขนาด 33 kV เป็ น 400/230 V เพื่อจ่ายไฟฟ้ าไป
ยังส่วนต่ างๆ ของอาคาร ส าหรับต าแหน่ งของหม้อ แปลงไฟฟ้ าจะติด ตัง้ อยู่ภ ายนอกอาคาร บริเวณ
ทางด้านทิศเหนือของโครงการ มีลกั ษณะเป็ นแบบยกเสา โดยตัง้ อยู่ห่างจากแนวอาคารของโครงการใกล้
ทีส่ ดุ (ผนังทึบ) ประมาณ 0.95 เมตร และอยูห่ า่ งจากแนวเขตทีด่ นิ 0.70 เมตร
การติด ตัง้ หม้อ แปลงไฟฟ้ าของโครงการเป็ น ไปตามมาตรฐานการติด ตัง้ ทางไฟฟ้ าส าหรับ
ประเทศไทย พ.ศ. 2556 ได้แก่ บริเวณหม้อแปลงต้องห่างจากโครงสร้างอื่นไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร (วัด
จากสายหุ้มฉนวนแรงสูงไม่เต็มพิกดั สาหรับผนังด้านเปิ ดของอาคาร) และโครงการได้เลือกใช้ขนาด
อุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงต้านแรงสูง โดยระบบไฟฟ้ าต้านแรงสูงเป็ นระบบ 33 kV ทัง้ นี้โครงการจะจัดให้
มีเจ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญคอยดูแลและบารุงรักษาสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้ าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา เช่น ตรวจสอบปริม าณน้ ามัน ที่ใช้ระบายความร้อ นของหม้อ แปลงไฟฟ้ า และตรวจสอบ
ลักษณะทางกายภาพต่างๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้ า ฉนวน และข้อต่อต่างๆ เป็ นต้น อีกทัง้ บริเวณทีต่ ดิ ตัง้
หม้อแปลงไฟฟ้ าต้องอยู่ในสถานทีซ่ ง่ึ บุคคลทีม่ หี น้ าทีเ่ กีย่ วข้องเข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อทาการตรวจและ
บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และต้องจัดให้ระบายอากาศอย่างเพียงพอกับการใช้งาน ซึง่ บริเวณ
ดังกล่าว ต้องมีแผ่นป้ ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้ าแรงสูงติดตัง้ ไว้ในบริเวณทีเ่ ห็นได้
ชัดเจน
2) ระบบไฟฟ้ าสารอง
ในกรณี ท่ีก ารจ่ายไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าส่วนภู ม ิภ าคอ าเภอถลาง ขัด ข้อ งหรือ เกิด เหตุ ก ารณ์
ฉุกเฉิน โครงการได้จดั ให้มเี ครื่องกาเนิดไฟฟ้ าสารอง ขนาด 35 kVA จานวน 1 ชุด จะติดตัง้ อยู่ภายนอก
อาคารใกล้กบั ตาแหน่ งวางหม้อแปลงไฟฟ้ า เพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ ใช้บริการ
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โดยจ่ายไฟฟ้ าให้ระบบที่มคี วามสาคัญ เช่น ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบแสงสว่างทางเดิน
ระบบลิฟต์ ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน เป็ นต้น ได้อย่างเพียงพอ
3) ระบบความปลอดภัยของการไฟฟ้ า
โครงการได้ตดิ ตัง้ Circuit Breaker : CB ต้านแรงดันต่ า ซึ่งทาหน้ าที่ตดั กระแสไฟฟ้ าทีม่ คี ่าสูง
จากการลัดวงจรได้ ในเวลาทีเ่ หมาะสมและทันเวลาก่อนทีจ่ ะเกิดความเสียหาย ส่วนห้อ งระบบไฟฟ้ า จะ
ปิ ดกัน้ ทีม่ นคงและมิ
ั่
ดชิด และไม่อนุญาตให้ผทู้ ไ่ี ม่เกีย่ วข้องเข้าไปในห้องระบบไฟฟ้ า ของโครงการและมีท่ี
ว่างพอเพียงเพือ่ การตรวจสอบ ซ่อมแซมหรือบารุงรักษาในส่วนทีเ่ ป็ นไฟฟ้ าแรงต่า
4) การประมาณการณ์ค่าไฟฟ้ า
โครงการได้ทาการประเมินค่าไฟฟ้ าทีเ่ กิดจากลักษณะการใช้ไฟฟ้ า ซึ่งมีปริมาณค่าไฟฟ้ าที่ใช้
รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 465,086.67 บาท/เดือน
5) การอนุรกั ษ์พลังงาน
สาหรับการออกแบบอาคารเพื่อการอนุ ร ักษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวงกาหนดประเภท หรือ
ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิ ธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกั ษ์
พลังงาน พ.ศ. 2552
ข้อ 2 การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารดังต่อไปนี้ หากมีขนาดพืน้ ทีร่ วมกันทุกชัน้ ในหลังเดียวกัน
ตัง้ แต่ 2,000 ตารางเมตรขึน้ ไป ต้องมีการออกแบบเพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงานตามกฎกระทรวงนี้
(7) อาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ประกอบด้วย
อาคารห้องพักมีความสูง 7 ชัน้ มีขนาดพื้นที่ใช้สอยเท่ ากับ 5,283.20 ตารางเมตร จากข้อมูลข้างต้น
พบว่า ประเภทและขนาดอาคารของโครงการ เข้าข่ายอาคารที่ต้อ งมีก ารออกแบบเพื่อ การอนุ รกั ษ์
พลังงานตามกฎกระทรวงกาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธกี ารใน
การออกแบบอาคารเพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-13
นอกจากนี้ โครงการจะกาหนดให้มแี นวทางการอนุ รกั ษ์พลังงานภายในโครงการ โดยได้แยก
แนวทางการอนุรกั ษ์พลังงานภายในโครงการ ดังนี้
(1) การอนุรกั ษ์พลังงานสาหรับเจ้าของโครงการ
 เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน และต้องกาหนดให้ม ี
การล้างเครือ่ งปรับอากาศเป็ นประจาสม่าเสมอ
 เลือกใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานทีเ่ รียกว่า Light Emitting Diode (LED) ทัง้ โครงการ
 กาหนดตาแหน่งติดตัง้ หลอดไฟให้มคี วามเหมาะสม ให้เพียงพอในแต่ละพืน้ ที่
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 จัดให้มสี วิตซ์ไฟแยกจากกัน เพื่อให้สามารถเปิ ด-ปิ ดได้เฉพาะจุด เพื่อเป็ นการประหยัด
พลังงาน
 เลือกใช้โคมไฟทีม่ แี ผ่นสะท้อนแสงเพื่อช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟกระจายได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
 เลือ กใช้เครื่อ งปรับ อากาศในอาคารแบบประหยัด ไฟ และต้อ งก าหนดให้ม ีก ารล้าง
เครือ่ งปรับอากาศเป็ นประจาสม่าเสมอ (ทุก 6 เดือน)
 จัดให้มกี ารปลูกต้นไม้ภายในโครงการ เพื่อช่วยบังแดดลดพลังงานความร้อนเข้าสู่ตวั
อาคาร ทาให้อากาศเย็นขึน้ ลดภาระการทางานของเครือ่ งปรับอากาศ
 ติดตัง้ อุปกรณ์ เดินสายไฟ รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้ าสื่อสารค่างๆ ให้เป็ นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐาน
 ตรวจสอบและบารุงรักษาเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าทุกสัปดาห์ เพื่อ ให้เครื่องกาเนิ ดไฟฟ้ า
สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ระบบไฟฟ้ าภายในห้องพักจะควบคุมด้วยระบบคียก์ าร์ด
 เลือกใช้สสี ะท้อนแสง สีกนั ความร้อน หรือสีอ่อนสาหรับหลังคาของอาคาร เพือ่ ลดการ
ดูดกลืนความร้อน
(2) มาตรการสาหรับเจ้าหน้ าที่โครงการ
 ตรวจสอบและบารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ าของโครงการอย่างสม่าเสมอ
 ตรวจสอบการรัวไหลของน
่
้าอย่างสม่าเสมอ
 งดรดน้ าต้นไม้ในช่วงเวลากลางวัน เพื่อป้ องกันการระเหยของน้ าในช่วงทีร่ อ้ นทีส่ ดุ ของ
วัน โดยรดเฉพาะตอนเช้าและตอนเย็นเท่านัน้
 รณรงค์ให้เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ ปฏิบตั ดิ งั นี้
- ปรับระดับอุณหภูมภิ ายในห้องพักให้อยูใ่ นช่วง 25-26 องศาเซลเซียส
- ใช้พลังงานอย่างประหยัด
- ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ เครื่องไฟฟ้ าสารอง และสายไฟให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตาม
คูม่ อื ของผูผ้ ลิต
 รณรงค์ให้พนักงานปิ ดอุปกรณ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้ าทุกชนิด หลังออกจากสานักงาน
 กาหนดให้พนักงานใช้กระดาษและซองเอกสารรีไซเคิล
 รณรงค์ให้พนักงานเดินขึน้ บันไดแทนการใช้ลฟิ ต์โดยสาร
 รณรงค์ให้ปิดจอคอมพิวเตอร์ระหว่างทีพ่ กั กลางวันและหลังเลิกงาน
 จัดเจ้าหน้ าที่หมันท
่ าความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟส่วนกลางอยู่เสมอ เพราะฝุ่ น
ละอองทีเ่ กาะหลอดไฟจะทาให้แสงสว่างลดน้อยลง
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(3) มาตรการสาหรับผูใ้ ช้บริ การ
 จัดทาเอกสารแนะนาการประหยัดพลังงานประจาทุกห้องพัก
 รณรงค์ให้ผู้ใช้บริก าร ปรับ ระดับ อุ ณ หภู ม ิภ ายในห้อ งพัก ให้อ ยู่ในช่ วง 25-26 องศา
เซลเซียส
 รณรงค์ให้แขกผูม้ าใช้บริการดับเครือ่ งยนต์ทุกครัง้ ขณะจอดรถยนต์
 วางแผ่นรณรงค์ประหยัดน้าสาหรับแขกภายในห้องพัก
 รณรงค์ให้ผใู้ ช้บริการ เข้ามามีส่วนร่วมโดยสามารถแจ้งความประสงค์ทจ่ี ะใช้ผา้ ปูเตียง
และผ้าขนหนูซ้าเพือ่ ประหยัดน้า
 เปิ ดเครือ่ งระบายอากาศเท่าทีจ่ าเป็ น

4.3.3.6 การจราจร
1) การคมนาคมเข้าสู่พนื้ ที่โครงการ
การจราจรเข้าสูพ่ น้ื ทีโ่ ครงการสามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถยนต์ ได้ 3 เส้นทาง ดังนี้
เส้นทางที่ 1 จากอนุ สาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร มุ่งหน้ าไปตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4025 (ถนนศรีสุนทร) พบสามแยกไฟแดงให้เลี้ยวขวาบริเวณสามแยกสถานีตารวจภูธรเชิง
ทะเล เข้าสูท่ างหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 และตรงไปประมาณ 500 เมตร จะพบสีแ่ ยกไฟแดงโบ๊ทอเว
นิว ให้ตรงเข้าสู่ถนนลากูน (ส่วนบุคคล) เป็ นระยะทางประมาณ 330 เมตร จะพบสีแ่ ยกบริเวณร้านเบค
ให้ตรงไปตามถนนลากูน (ส่วนบุคคล) มุ่งหน้าสู่ลากูน่า ภูเก็ต เป็ นระยะทางประมาณ 70 จะถึงทางเข้า
โครงการด้านขวามือ
เส้นทางที่ 2 จากสนามบินมุ่งหน้าไปยังตัวเมืองภูเก็ต บริเวณแยกถนนเทพกระษัตรีตดั กับทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (สีแ่ ยกบ้านเคียน) เลีย้ วขวาตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030
ระยะทางประมาณ 2.2 กิโลเมตร ผ่านโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี จากนัน้ ตรงไปเป็ นระยะทางประมาณ 2.8
กิโลเมตร จะผ่านโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุต-ิ ก้อง” ตรงไปอีกเป็ นระยะทางประมาณ 250 เมตร จะพบ
สีแ่ ยกไฟแดงโบ๊ทอเวนิว ให้เลีย้ วขวาเข้าสู่ถนนลากูน (ส่วนบุคคล) เป็ นระยะทางประมาณ 330 เมตร จะ
พบสีแ่ ยกบริเวณร้านเบค ให้ตรงไปตามถนนลากูน (ส่วนบุคคล) มุ่งหน้าสู่ลากูน่า ภูเก็ต เป็ นระยะทาง
ประมาณ 70 จะถึงทางเข้าโครงการด้านขวามือ
เส้นทางที่ 3 จากหาดสุรนิ ทร์มุ่งหน้ าสู่ลากูน่า ภูเก็ต ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
4025 เป็ นระยะทาง 3.7 กิโลเมตร ให้เลีย้ วซ้ายบริเวณสามแยกสถานีตารวจภูธรเชิงทะเล เข้าสูท่ างหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4030 และตรงไปประมาณ 500 เมตร จะพบสีแ่ ยกไฟแดงโบ๊ทอเวนิว ให้ตรงเข้าสูถ่ นน
ลากูน (ส่วนบุคคล) เป็ นระยะทางประมาณ 330 เมตร จะพบสีแ่ ยกบริเวณร้านเบค ให้ตรงไปตามถนนลา
กูน (ส่วนบุคคล) มุง่ หน้าสูล่ ากูน่า ภูเก็ต เป็ นระยะทางประมาณ 70 จะถึงทางเข้าโครงการด้านขวามือ
2) ถนนและที่จอดรถของโครงการ
ทางเข้า-ออกของโครงการจะเชื่อมต่อกับถนนภาระจายอม โดยทางเข้าออก โครงการมีความ
กว้างประมาณ 7 เมตร และถนนภายในโครงการ มีความกว้าง 6.00 เมตร เดินรถสองทิศทาง (Two way)
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บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ทีจ่ อดรถยนต์เป็ นทีจ่ อดรถยนต์ภายในอาคาร จานวน 25 คัน และนอกอาคาร จานวน 15 คัน รวมทีจ่ อด
รถภายในโครงการทัง้ สิน้ 40 คัน (ในจานวนนี้เป็ นทีจ่ อดรถผูพ้ กิ าร ทุพพลภาพและคนชรา 2 คน) โดย
ลักษณะทีจ่ อดรถยนต์ของโครงการเป็ นแบบตัง้ ฉากกับแนวทางเดินรถทัง้ หมด โดยทีจ่ อดรถยนต์ 1 คัน มี
ความกว้าง 2.40 เมตร และความยาว 5.00 เมตร ทีจ่ อดรถผูพ้ กิ าร ทุพพลภาพและคนชรา 1 คัน มีความ
กว้าง 2.40 เมตร และความยาว 6.00 เมตร โดยมีดา้ นข้าง 1.00 เมตร
ทัง้ นี้ โครงการยังจัดให้มที จ่ี อดรถจักรยานยนต์ จานวน 14 คัน มีความกว้าง 1.50 เมตร และ
ความยาว 2.50 เมตร
สาหรับการเดินรถภายในโครงการนัน้ ได้มกี ารติดป้ ายจุดกลับรถไว้เพื่อให้ผทู้ เ่ี ข้ามาใช้บริการ
สามารถทราบได้ว่าสามารถกลับรถ ณ บริเวณใดได้บา้ ง โดยติดป้ ายจุ ดกลับรถไว้บริเวณใกล้กบั ทีจ่ อด
รถยนต์ ค ัน ที่ 2 และอีก จุ ด ใกล้ ก ับ ที่จ อดรถยนต์ ค ัน ที่ 36 ทัง้ นี้ ร ถที่จ ะเข้า มาภายในโครงการจะมี
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ 4 ล้อ เท่านัน้ และทางเดินรถภายในโครงการมีความกว้าง 6 เมตร โดยผูท้ ผ่ี ู้
ขับขีร่ ถยนต์ 4 ล้อ สามารถกลับรถ ณ บริเวณทีส่ ามารถกลับรถได้ ทัง้ ในรูปแบบการเดินหน้าเข้า และ
ถอยหลังออก หรือถอยหลังเข้าบริเวณจุดกลับรถ และเดินหน้าออก เพื่อมุ่งหน้าออกสู่พน้ื ทีโ่ ครงการ ใน
ด้านของความปลอดภัย โครงการจัดให้มลี ูกระนาดชะลอความเร็วรถ ก่อนทีจ่ ะถึงบริเวณจุดกลับรถ เพื่อ
เป็ นการชะลอความเร็วรถยนต์ค นั อื่นๆ ดังนัน้ จุดทีส่ ามารถกลับรถของโครงการจึงเหมาะสมและมีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน
จานวนและขนาดที่จอดรถยนต์ข องโครงการเป็ น ไปตามเทศบัญ ญัติ เทศบัญ ญัติ เทศบาล
ตาบลเชิ งทะเล เรื่อง กาหนดจานวนที่ จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของอาคารบางชนิ ดหรือ
บางประเภทลักษณะและขนาดที่ จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ กลับรถยนต์ และทางเข้าออก
ของรถยนต์ พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคาร พ.ศ. 2479 กฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ออก
ตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-51
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บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 4-51 เปรียบเทียบจานวนที่จอดรถยนต์และขนาดของช่องจอดรถยนต์ที่โครงการจัดให้มี
กับข้อกาหนดกฎกระทรวง
ข้อกาหนด

โครงการ

เทศบัญ ญั ติเทศบัญ ญั ติเทศบาลต าบลเชิง ทะเล เรื่อ ง ก าหนด
จานวนทีจ่ อดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของอาคารบางชนิ ดหรือบาง
ประเภทลัก ษณะและขนาดที่จ อดรถยนต์ รถจัก รยานยนต์ ที่ก ลับ
รถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ พ.ศ. 2558
ข้อ 1 เทศบัญ ญัติน้ี เรียกว่า “เทศบัญ ญัติเทศบาลตาบลเชิงทะเล
เรื่อง กาหนดจานวนทีจ่ อดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของอาคารบาง
ชนิ ดหรื อ บางประเภ ท ลั ก ษ ณ ะและขน าดของที่ จ อดรถยน ต์
รถจัก รยานยนต์ ที่ก ลับ รถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ พ.ศ.
2558
ข้อ 4 ให้กาหนดประเภทของอาคารซึ่งต้องมีท่จี อดรถ ที่กลับรถ
และทางเข้าออกของรถไว้ ดังต่อไปนี้
(2) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ทีม่ หี อ้ งพักตัง้ แต่ 30 ห้อง
ขึน้ ไป
ข้อ 5 จานวนทีจ่ อดรถ ต้องจัดให้มตี ามกาหนด ดังต่อไปนี้
กรณีคดิ ตามประเภทอาคาร
(2) โรงแรมที่ห้องพักไม่เกิน 100 ห้อง ให้มที ่จี อดรถยนต์ไม่น้อย
กว่า 5 คัน สาหรับห้องพัก 30 ห้องแรก ส่วนทีเ่ กิน 30 ห้อง ให้คดิ อัตรา
1 คันต่อ 10 ห้อง เศษของ 10 ให้คดิ เป็ น 10 ห้อง โรงแรมทีม่ หี อ้ งพัก
เกิน 100 ห้อ ง ให้ม ีท่ีจ อดรถยนต์ ต ามอัต ราที่ก าหนดในวรรคหนึ่ ง
สาหรับห้องพัก 100 ห้องแรก ส่วนทีเ่ กิน 100 ห้อง ให้คดิ อัตรา 1 คัน
ต่อ 15 ห้อง เศษของ 15 ห้อง ให้คดิ เป็ น 15 ห้อง
(5) ห้องโถงของโรงแรมตามข้อ 4 (4) ให้มที ่จี อดรถยนต์ไม่น้อย
กว่า 1 คันต่อพื้นที่หอ้ งโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30 ตารางเมตร
ให้คดิ เป็ น 30 ตารางเมตร
กรณีคดิ ตามขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอย
(6) อาคารขนาดใหญ่ ให้มที จ่ี อดรถยนต์ตามจานวนทีก่ าหนดของ
แต่ละประเภทของอาคารทีใ่ ช้เป็ นที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่
นัน้ รวมกัน หรือให้มที ่ีจอดรถยนต์ไม่น้ อยกว่า 1 คัน ต่อพื้น ที่อาคาร
120 ตารางเมตร เศษของ 120 ตารางเมตร ให้คิด เป็ น 120 ตาราง
เมตร ทัง้ นี้ ให้ถอื ทีจ่ อดรถยนต์จานวนทีม่ ากกว่าเป็ นเกณฑ์
อาคารขนาดใหญ่ ท่มี ลี กั ษณะเป็ นตึกแถวสูงไม่เกิน สี่ชนั ้ ต้องมีท่ี
จอดรถยนต์อยู่ภายนอกอาคารหรืออยู่ในห้องใต้ดนิ ของอาคารไม่น้อย
กว่า 1 คันต่อ 2 ห้อง
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กรณีคดิ ตามประเภทอาคาร
- โครงการมีหอ้ งพัก 95 ห้อง ต้องจัดให้มที จ่ี อดรถไม่
น้อยกว่า 12 คัน

- โครงการมีพ้ื น ที่ ห้ อ งโถง (โถงต้ อ นรับ และโถง
นัง่ เล่น) 180.50 ตารางเมตร ต้องจัดให้มที จ่ี อดรถไม่
น้อยกว่า 6 คัน
กรณีคดิ ตามขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอย
- พืน้ ทีใ่ ช้สอยทัง้ หมดเท่ากับ 4,712 ตารางเมตร (หัก
พื้นที่จอดรถและถนนภายในโครงการแล้ว) ต้องมีท่ี
จอดรถยนต์อย่างน้ อย 40 คัน ซึ่งโครงการจัดให้มที ่ี
จอดรถยนต์ จานวน 40 คัน
- อาคารของโครงการมีลกั ษณะเป็ นอาคารขนาดใหญ่
สูง 7 ชัน้

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 4-51 เปรียบเทียบจานวนที่จอดรถยนต์และขนาดของช่องจอดรถยนต์ที่โครงการจัดให้มี
กับข้อกาหนดกฎกระทรวง (ต่อ)
ข้อกาหนด

โครงการ

อาค ารขน าดให ญ่ ต าม วรรค ห นึ่ งต้ อ งจั ด ให้ ม ี ท่ี จ อ ด
รถจัก รยานยนต์ ด้ว ย โดยจ านวนที่จ อดรถจัก รยานยนต์ ใ ห้
คานวณจากพืน้ ทีร่ อ้ ยละสิบของพืน้ ทีจ่ อดรถยนต์ทงั ้ หมดตามที่
กาหนดในเทศบัญญัตนิ ้ีโดยทีจ่ อดรถจักรยานยนต์ หนึ่งคันต้อง
เป็ นพืน้ ทีส่ เ่ี หลีย่ มผืนผ้าไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
2.5 เมตร

- โครงการต้ อ งจัด ให้ ม ีท่ี จ อดรถยนต์ ท ัง้ หมดตามที่
ก าหนดในเทศบัญ ญัติน้ี จ านวน 40 คัน เมื่อ คิด จาก
พื้น ที่จ อดรถ มีข นาดพื้น ที่ 480 ตารางเมตร ดัง นั ้น
โครงการต้องจัดให้มที จ่ี อดรถจักรยานยนต์ ไม่น้อยกว่า
48 ตารางเมตร ซึ่งโครงการจัดที่จอดรถจักรยานยนต์
ไว้ 52.50 ตารางเมตร คิดเป็ นจานวนรถจักรยานยนต์ท่ี
จอดได้ 14 คัน

กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479
และกฎกระทรวงฉบับ ที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทีก่ าหนดให้
ข้อ 2 ให้กาหนดประเภทของอาคารซึ่งต้องมีท่จี อดรถยนต์ ที่
กลับรถยนต์ และทางเข้าออกรถยนต์ไว้ ดังต่อไปนี้
(2) โรงแรมที่ ม ีพ้ื น ที่ ห้ อ งโถงหรือ พื้ น ที่ ท่ีใ ช้ เ พื่อ กิ จ การ
พาณิชยกรรมในหลังเดียวกันหรือหลายหลัง รวมกันตัง้ แต่ 300
ตารางเมตรขึน้ ไป
(4) ภัตตาคารทีม่ พี น้ื ทีต่ งั ้ โต๊ะอาหารตัง้ แต่ 150 ตารางเมตร
ขึน้ ไป
(7) อาคารขนาดใหญ่
(8) ห้องโถงของภัตตาคารตาม (4) หรืออาคารขนาดใหญ่
ตาม (7)
ข้อ 3 จานวนทีจ่ อดรถยนต์ ต้องจัดให้มตี ามกาหนดดังต่อไปนี้
(2) ในเขตเทศบาลทุกแห่งหรือในเขตท้องที่ท่ไี ด้มพี ระราช
กฤษฎี ก าให้ ใ ช้ พ ระราชบัญ ญั ติค วบคุ ม การก่ อ สร้า งอาคาร
พุทธศักราช 2479 ใช้บงั คับ
กรณีคดิ ตามประเภทอาคาร
(ข) โรงแรม ให้มที ่จี อดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่
ห้องโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30 ตารางเมตร ให้คิดเป็ น
30 ตารางเมตร และไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ท่ใี ช้เพื่อกิจการ
พาณิชยกรรม 40 ตารางเมตร เศษของ 40 ตารางเมตร ให้คดิ
เป็ น 40 ตารางเมตร
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- โครงการมีพน้ื ทีห่ อ้ งโถง (โถงต้อนรับ และโถงนัง่ เล่น)
180.50 ตารางเมตร ต้องจัดให้มที จ่ี อดรถไม่น้อยกว่า 6
คั น แ ละมี พ้ื น ที่ ที่ ใช้ เ พื่ อ กิ จ ก ารพ าณิ ช ย ก รรม
(ร้านอาหาร) รวมทัง้ สิน้ 149 ตารางเมตร ซึง่ ต้องจัดให้
มีทจ่ี อดรถไม่น้อยกว่า 4 คัน รวมทีจ่ อดรถทีต่ อ้ งจัดให้ม ี
ทัง้ หมด 10 คัน

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 4-51 เปรียบเทียบจานวนที่จอดรถยนต์และขนาดของช่องจอดรถยนต์ที่โครงการจัดให้มี
กับข้อกาหนดกฎกระทรวง (ต่อ)
ข้อกาหนด

โครงการ

กรณีคดิ ตามขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอย
(ซ) อาคารขนาดใหญ่ ให้ม ีท่ีจ อดรถยนต์ ต ามจ านวนที่
กาหนดของแต่ละประเภทของอาคารทีใ่ ช้เป็ นทีป่ ระกอบกิจการ
ในอาคารขนาดใหญ่ นัน้ รวมกันหรือให้มที ่จี อดรถยนต์ไม่น้อย
กว่ า 1 คัน ต่ อ พื้ น ที่อ าคาร 240 ตารางเมตร เศษของ 240
ตารางเมตร ให้ คิด เป็ น 240 ตารางเมตร ทัง้ นี้ ให้ถือ ที่จ อด
รถยนต์จานวนทีม่ ากกว่าเป็ นเกณฑ์

- พื้นที่ใช้สอยทัง้ หมดเท่ากับ 4,712 ตารางเมตร (หัก
พืน้ ทีจ่ อดรถและถนนภายในโครงการแล้ว) ต้องมีทจ่ี อด
รถยนต์อ ย่ างน้ อ ย 20 คัน ซึ่งโครงการจัด ให้ม ีท่ีจ อด
รถยนต์ จานวน 40 คัน
ทัง้ นี้ ให้ถือจานวนที่จอดรถยนต์ท่มี ากกว่าเป็ นเกณฑ์
ดังนัน้ โครงการต้องจัดให้มที ่จี อดรถยนต์ไม่น้อยกว่า
40 คัน โดยโครงการจัดให้มที ่จี อดรถยนต์ จานวน 40
คัน (รวมที่จ อดรถสาหรับ ผู้พิก าร จ านวน 2 คัน ) ซึ่ง
สอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว

กฎกระทรวงฉบับ ที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ 2 ที่จอดรถ 1 คัน ต้อ งเป็ น พื้น ที่ส่เี หลี่ยมผืน ผ้า และ
ต้องมีลกั ษณะและขนาด ดังนี้
(2) ในกรณีท่จี อดรถตัง้ ฉากกับแนวทางเดินรถ ให้มคี วาม
กว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.00
เมตร แต่ทงั ้ นี้ จะต้องไม่จดั ให้มที างเข้าออกของรถเป็ นทางเดิน
รถทางเดียว
สาหรับทีจ่ อดรถสาหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา
เป็ นไปตามกฎกระทรวงกาหนดสิ่ งอานวยความสะดวกใน
อาคาร สาหรับผู้พิ การหรือทุ พ พลภาพ และคนชรา พ.ศ.
2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 หมวดที่ 4 ข้อ 14 ทีก่ าหนดให้
“ลักษณะและขนาดของทีจ่ อดรถสาหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ
และคนชรา ให้เป็ น ไปตามข้อ 2 และข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง
ฉบับ ที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พระราชบัญ ญั ติ
ควบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 และที่แ ก้ไขเพิ่ม เติม และจัด ให้ม ี
ทีว่ ่างด้านข้างที่จอดรถ กว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร ตลอดความ
ยาวของทีจ่ อดรถ โดยที่ว่างดังกล่าวต้องมีลกั ษณะพืน้ ผิวเรียบ
และมีระดับเสมอกับทีจ่ อดรถ”
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- ทีจ่ อดรถยนต์แบบตัง้ ฉากกับแนวทางเดินรถ มีความ
กว้าง 2.40 เมตร และความยาว 5.00 เมตร

- ทีจ่ อดรถสาหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา
จานวน 1 คัน มีความกว้าง 2.40 เมตร และความยาว
6.00 เมตร โดยมีดา้ นข้าง 1.00 เมตร

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ในการประเมินความเพียงพอของทีจ่ อดรถของโครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา ซึ่งมีจานวน
ห้องพัก จานวน 95 ห้องพัก ทัง้ นี้ บริษทั ทีป่ รึกษาได้สารวจและรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้รถ
ของผูใ้ ช้บริการโรงแรม โดยเปรียบเทียบกับโครงการที่มขี นาด กิจ กรรม ในลักษณะเดียวกัน แสดงดัง
ตารางที่ 4-52 ได้แก่ โครงการ Cassia Phuket ซึง่ อยูห่ า่ งจากพืน้ ทีโ่ ครงการ 900 เมตร
ตารางที่ 4-52 แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบเพื่อประเมิ นที่จอดรถโครงการกับโครงการตัวอย่าง
รายละเอียดที่ใช้
เปรียบเทียบ

โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

โรงแรม Cassia Phuket

1. รายละเอียดโครงการ





โรงแรม
โรงแรม
1-0-56.0825 ไร่
12-3-40.18 ไร่
95 ห้องพัก
334 ห้องพัก
- อาคาร ค.ส.ล. สู ง 7 ชัน้ จ านวน 1 - อาคาร คสล. 6 ชัน้ จานวน 2 อาคาร
อาคาร
- ส่วนต้อนรับ
 ส่ ว นประกอบภ ายใน - ส่วนต้อนรับ
- สระว่ายน้ า
- สระว่ายน้ า
โครงการ
- ห้องออกกาลังกาย
- ห้องอาหาร
- ห้องประชุม
 ระยะห่างจากโครงการ
900 เมตร
2. ตาแหน่งทีต่ งั ้ โครงการ หมู่ ท่ี 1 ต าบลเชิง ทะเล อ าเภอถลาง 64 หมู่ ท่ี 4 ถนนศรีสุ น ทร ต าบลเชิ ง
จังหวัดภูเก็ต
ทะเล อาเภอถลาง ภูเก็ต
3. จานวนทีจ่ อดรถ
40 คั น (ร้ อ ยละ 42.10 ของจ านวน จานวนรถทีจ่ อดจริง
ห้องพัก)
- ช่ ว งกลางวัน 23 คัน (ร้อ ยละ 6.89
ของจานวนห้องพัก)
- ช่ ว งกลางคืน 31 คัน (ร้อ ยละ 9.28
ของจานวนห้องพัก)
4. พฤติกรรมการใช้รถของ - รถจักรยานยนต์
- รถจักรยานยนต์
ผูใ้ ช้บริการ
- รถยนต์สว่ นตัว
- รถยนต์สว่ นตัว
- รถบริการของโรงแรม
- รถบริการของโรงแรม
ประเภทโครงการ
ขนาดพืน้ ทีต่ งั ้ โครงการ
จานวนห้องพัก
รูปแบบอาคาร

ทีม่ า : การสารวจภาคสนาม, พฤศจิกายน 2564

โครงการ Cassia Phuket มีจานวนห้องพัก 334 ห้อ งพัก มีรถทีจ่ อดจริงในทีจ่ อดรถ 31 คัน ซึ่ง
จากการสารวจภาคสนามโครงการ Cassia Phuket พบว่า การดาเนินการของโรงแรมทีผ่ ่านมา มีผเู้ ข้ า
พักหมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในฤดูการท่องเทีย่ ว (เดือนพฤศจิกายน - เดือนเมษายน) จะมีผู้
เข้าพักเป็ นจานวนมาก โดยจะแบ่งกลุ่มผูเ้ ข้าพักออกเป็ น 3 กลุ่ม
1. กลุ่มผูเ้ ข้าพักทีต่ ดิ ต่อผ่านบริษทั จัดกลุ่มทัวร์ (Travel Agency) ซึง่ ทางโรงแรมจะจัดส่งรถไป
รับทีส่ นามบินหรือสถานทีน่ ดั หมาย หรือทางจัดกลุ่มทัวร์ (Travel Agency) นามาส่งทีโ่ รงแรม ด้วยรถบัส,
รถตู้ หรือรถยนต์สว่ นบุคคล เป็ นต้น
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บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

2. กลุ่มผูเ้ ข้าพักทีต่ ดิ ต่อทางโรงแรมโดยตรง และโดยสารทางเครื่องบิน/ยานพาหนะสาธารณะ
ซึง่ ทางโรงแรมจะจัดส่งรถไปรับทีส่ นามบินหรือสถานทีน่ ดั หมาย
3. กลุ่มผูเ้ ข้าพักทีต่ ดิ ต่อทางโรงแรมโดยตรง เดินทางด้วยรถยนต์สว่ นตัว หรือรถจักรยานยนต์
โครงการ Cassia Phuket มีจานวนห้องพัก 334 ห้องพัก โดยได้สารวจจานวนทีจ่ อดรถยนต์ของ
โครงการตัวอย่าง ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเวลากลางวัน คือ เวลา 11.00 น. และเวลา
กลางคืน คือ 23.00 น. การจอดรถยนต์ของโครงการตัวอย่าง แสดงดังรูปที่ 4-17

เวลา 11.00 น.

เวลา 23.00 น.

รูปที่ 4-17 การจอดรถยนต์ของโครงการตัวอย่าง
ทีม่ า : การสารวจภาคสนาม, พฤศจิกายน 2564

จากการเปรียบเทียบจานวนห้องพักทัง้ หมดต่อจานวนรถยนต์ทจ่ี อดจริงกับโครงการตัวอย่างทีม่ ี
ลักษณะการดาเนินโครงการเช่นเดียวกับโครงการ พบว่า โครงการต้องจัดให้มที จ่ี อดรถยนต์อย่างน้อย 9
คัน (ร้อยละ 9.28 ของจานวนห้องชุดทัง้ หมด) โดยโครงการได้จดั ให้มที จ่ี อดรถยนต์ไว้ 40 คัน ซึง่ เพียงพอ
กับ ความต้ อ งการของผู้ พ ั ก อาศัย อี ก ทัง้ จ านวนที่ จ อดรถยนต์ ท่ี โ ครงการจัด ไว้ ไ ด้ เ ป็ นไปตามที่
กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2479
3) ประเมิ นผลกระทบต่อการจราจรบริ เวณพืน้ ที่โครงการ
ปริมาณการจราจรทีเ่ พิม่ ขึน้ คิดตามจานวนทีจ่ อดรถยนต์ รวมทีจ่ อดรถยนต์ทงั ้ โครงการ 40 คัน
ในกรณีเลวร้ายทีส่ ดุ จะกาหนดให้ปริมาณการจราจรรถยนต์ของโครงการเท่ากับ 40 คัน/ชัวโมง
่ (ไป-กลับ)
คิดเป็ น 40 PCU/ชัวโมง
่
(40x1) คิดเป็ น 40 PCU/ชัวโมง
่
และที่จอดรถจักรยานยนต์ จานวน 14 คัน /
ชัวโมง
่
(ไป-กลับ) คิดเป็ น 4.2 PCU/ชัวโมง
่
(14x0.3) คิดเป็ น 4.2 PCU/ชัวโมง
่
ดังนัน้ ค่า V/C Ratio ใน
ระยะดาเนินการ เป็ นดังนี้
ค่า V/C Ratio ในวันหยุด (วันอาทิตย์ท่ี 7 พฤศจิกายน 2564)
ค่า V/C Ratio ของถนนลากูน (ส่วนบุ คคล) เวลา 13.01 น. ถึง 14.00 น. ซึ่งเป็ น ช่ วงเวลาที่
เลวร้ายทีส่ ดุ ในระยะดาเนินการ เป็ นดังนี้
ถนนลากูน (ส่วนบุคคล)
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บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ค่า V/C Ratio ในวันธรรมดา (วันจันทร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2564)
ค่า V/C Ratio ของถนนลากูน (ส่วนบุ คคล) เวลา 16.01 น. ถึง 17.00 น. ซึ่งเป็ น ช่ วงเวลาที่
เลวร้ายทีส่ ดุ ในระยะดาเนินการ เป็ นดังนี้
ถนนลากูน (ส่วนบุคคล)

=

(90 + 40 + 4.2) / 750

=

0.179

จากการคานวณ พบว่า ในกรณี เลวร้ายที่สุดปริมาณการจราจรในระยะดาเนิ นการ ในชัวโมง
่
เร่งด่วนของวันหยุด และวันธรรมดา บริเวณถนนลากูน (ส่วนบุคคล) พบว่า สภาพการจราจรคล่องตัว ไม่
ติดขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
ตารางที่ 4-53 ปริ มาณการจราจรในชัวโมงเร่
่
งด่วนบนถนนลากูน (ส่วนบุคคล) ในระยะดาเนิ นการ
วัน

ช่วงเวลา
07.01-08.00

วันอาทิ ตย์ที่ 7
พฤศจิ กายน
2564

สภาพปัจจุบนั
ปริ มาณการจราจร
V/C Ratio
(PCU/ชม.)
48
0.064

ระยะดาเนิ นการ
ปริ มาณการจราจร
V/C Ratio
(PCU/ชม.)
88
0.176

08.01-09.00

78

0.104

118

0.236

09.01-10.00

88

0.117

128

0.256

10.01-11.00

64

0.085

104

0.208

11.01-12.00

74

0.099

114

0.228

12.01-13.00

55

0.074

99.2

0.132

13.01-14.00

125

0.166

169.2

0.226

14.01-15.00

60

0.08

104.2

0.139

15.01-16.00

72

0.096

116.2

0.155

16.01-17.00

124

0.166

168.2

0.224

17.01-18.00

97

0.129

141.2

0.188

18.01-19.00

70

0.094

114.2

0.152
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บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 4-53 ปริ มาณการจราจรในชัวโมงเร่
่
งด่วนบนถนนลากูน (ส่วนบุคคล) ในระยะดาเนิ นการ
(ต่อ)
วัน

ช่วงเวลา
07.01-08.00

วันจันทร์ที่ 8
พฤศจิ กายน
2564

สภาพปัจจุบนั
ปริ มาณการจราจร
V/C Ratio
(PCU/ชม.)
66
0.088

ระยะดาเนิ นการ
ปริ มาณการจราจร
V/C Ratio
(PCU/ชม.)
110.2
0.147

08.01-09.00

82

0.109

126.2

0.168

09.01-10.00

73

0.097

117.2

0.156

10.01-11.00

50

0.066

94.2

0.126

11.01-12.00

60

0.081

104.2

0.139

12.01-13.00

85

0.114

129.2

0.172

13.01-14.00

62

0.083

106.2

0.142

14.01-15.00

53

0.071

97.2

0.130

15.01-16.00

73

0.098

117.2

0.156

16.01-17.00

90

0.12

134.2

0.179

17.01-18.00

82

0.109

126.2

0.168

18.01-19.00

82

0.109

126.2

0.168

ตารางที่ 4-54 ค่ า ประเมิ น ตามอัต ราส่ ว นของปริ ม าณจราจร และค่ า ดัช นี การจ าแนกสภาพ
การจราจรบนถนนลากูน (ส่วนบุคคล) ในระยะดาเนิ นการ
วัน

วันอาทิ ตย์ที่ 7
พฤศจิ กายน
2564

07.01-08.00

ค่า V/C
Ratio
0.176

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

08.01-09.00

0.236

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

09.01-10.00

0.256

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

10.01-11.00

0.208

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

11.01-12.00

0.228

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

12.01-13.00

0.132

13.01-14.00

0.226

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย

14.01-15.00

0.139

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

15.01-16.00

0.155

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

16.01-17.00

0.224

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

17.01-18.00

0.188

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

18.01-19.00

0.152

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

เวลา
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ตารางที่ 4-54 ค่ า ประเมิ น ตามอัต ราส่ ว นของปริ ม าณจราจร และค่ า ดัช นี การจ าแนกสภาพ
การจราจรบนถนนลากูน (ส่วนบุคคล) ในระยะดาเนิ นการ (ต่อ)
วัน

07.01-08.00

ค่า V/C
Ratio
0.147

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

08.01-09.00

0.168

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

09.01-10.00

0.156

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

10.01-11.00

0.126

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

11.01-12.00

0.139

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

12.01-13.00

0.172

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

13.01-14.00

0.142

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

14.01-15.00

0.130

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

15.01-16.00

0.156

16.01-17.00

0.179

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
การจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย

17.01-18.00

0.168

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

18.01-19.00

0.168

การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย

เวลา

วันจันทร์ที่ 8
พฤศจิ กายน
2564

สภาพการจราจร

จากการประเมินจะเห็นว่า ปริมาณการจราจรทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องจากการดาเนินการโครงการมีเพียง
เล็ก น้ อ ย สภาพการจราจรบนถนนลากู น (ส่ว นบุ ค คล) ทัง้ ในวัน หยุ ด และวัน ธรรมดาพบว่ า สภาพ
การจราจรคล่องตัว ไม่ตดิ ขัด การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
ดังนัน้ จึงคาดว่าผลกระทบด้านการคมนาคมในระยะดาเนินการจึงอยูใ่ นระดับตา่
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4.3.3.7 การใช้ประโยชน์ ที่ดิน
1) การใช้ประโยชน์ ที่ดินในปัจจุบนั
จากการสารวจสภาพการใช้ท่ีดิ น ปั จจุบ นั บริเวณพื้น ที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้น ที่
โครงการ บริษทั ทีป่ รึกษาได้ดาเนินการแปลภาพถ่ายดาวเทียม QuickBird จาก www.googleearth.com
(เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ วันที่ 15 ธันวาคม 2564) ประกอบกับแผนทีภ่ ูมปิ ระเทศ จังหวัดภูเก็ต มาตราส่วน
1: 50,000 ชุด L7018 เพื่อหาขอบเขตการใช้ท่ดี ินและหน่ วยการใช้ท่ดี ิน ซึ่งได้นามาจัดทาแผนที่ฐาน
(Base Map) สาหรับการนาไปตรวจสอบภาคสนามเพิม่ เติมให้สอดคล้องกับสภาพการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
ในปั จจุบนั จากข้อมูล พบว่า บริเวณทีต่ งั ้ โครงการส่วนใหญ่เป็ นพืน้ ที่ ป่าละเมาะ/ไม้พุ่มมากทีส่ ุด คิดเป็ น
พืน้ ทีร่ อ้ ยละ 26.78 ของพืน้ ทีศ่ กึ ษา รองลงมาเป็ นพืน้ ทีอ่ ยู่อาศัย คิดเป็ นร้อยละ 25.63 พืน้ ทีโ่ ล่ง คิดเป็ น
ร้อยละ 16.90 พื้นที่แหล่งน้ า คิดเป็ นร้อยละ 8.87 พื้นที่ถนน ร้อยละ 5.51 พื้นที่พาณิ ชยกรรม ร้อยละ
4.85 ที่เหลือ ใช้ท่ีดิน ประเภทพื้น ที่ราชการ ศาสนสถาน สถานศึก ษา พื้น ที่บ ริก ารท่ อ งเที่ย ว พื้น ที่
ก่อสร้าง พืน้ ทีส่ นามกอล์ฟ พืน้ ทีส่ นามกอล์ฟ และพืน้ ทีโ่ ครงการ ตามลาดับ
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา ตัง้ อยูท่ ่ี หมู่ท่ี 1 ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อยู่
ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบลเชิงทะเล โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิ ศเหนื อ

ติดกับ ทีด่ นิ ว่างเปล่าบุคคลอื่น

ทิ ศใต้

ติดกับ พืน้ ทีเ่ จ้าของเดียวกัน (รอการพัฒนา) และถนนภาระจายอมกว้าง
ประมาณ 8.00 เมตร สภาพปั จ จุบ ัน เป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของถนนลากู น
(ส่วนบุคคล)

ทิ ศตะวันออก ติดกับ อาคาร คสล. ชัน้ เดียว
ทิ ศตะวันตก

ติดกับ ถนนส่วนบุคคล และอาคาร คสล. ชัน้ เดียว

สาหรับการใช้ท่ดี นิ ใกล้เคียงพื้นที่โครงการจากการสารวจภาคสนาม (ธันวาคม 2564) พบว่า
พื้น ที่ส่วนใหญ่ ใช้ป ระโยชน์ เป็ น พื้น ที่ป่ าละเมาะ/ไม้พุ่ ม พื้น ที่อ ยู่อ าศัย พื้น ที่พ าณิ ชยกรรม และพื้น ที่
ราชการ ศาสนสถาน สถานศึกษา
2) การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามกฎกระทรวงให้ ใช้ บ งั คับ ผังเมื อ งรวมจังหวัด ภูเก็ต พ.ศ.
2554 และฉบับแก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ของโครงการ พบว่า โครงการตัง้ อยู่ตามกฎกระทรวงให้
ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติ ม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ.2518 ซึ่งได้กาหนดทีด่ นิ บริเวณโครงการเป็ น ที่ ดินประเภทที่
อยู่อาศัยหนาแน่ น น้ อย (สี เหลื อง) บริ เวณหมายเลข 1.21 เมื่อเปรียบเทียบการดาเนิ นโครงการ
พบว่า การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ โครงการสอดคล้องกับข้อกาหนดดังกล่าว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-55
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ตารางที่ 4-55 สรุปการใช้ ประโยชน์ ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554
และฉบับแก้ไขเพิ่ มเติ ม
ข้อกาหนด
ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศัย หนาแน่ นน้ อย (สี เหลื อ ง) บริ เวณ
หมายเลข 1.21 มีขอ้ กาหนดในสาระสาคัญ คือ
- ให้ใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ เพื่อการอยู่อาศัย การท่องเทีย่ ว สถาบัน
ราชการ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ปการเป็ นส่ ว นใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ ทด่ี นิ เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ
สามสิบ ของแปลงที่ดิน ที่ย่ืน ขออนุ ญ าต ที่ดิน ประเภทนี้ ห้ามใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ เพือ่ กิจการตามทีก่ าหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่าด้ว ยโรงงาน เว้น แต่
โรงงานทีป่ ระกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุราคาญตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข หรือไม่เป็ นมลพิษต่อชุมชนหรือสิง่ แวดล้อม ตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
(2) คลังน้ ามันและสถานทีเ่ ก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะทีส่ าม ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชือ้ เพลิง เพือ่ การจาหน่าย
(3) คลังก๊าซปิ โตรเลียมเหลว สถานทีบ่ รรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทห้อง
บรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชือ้ เพลิง
(4) เลีย้ งม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ ด ไก่ งู จระเข้
หรือสัต ว์ป่ า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัต ว์ป่ า
เพือ่ การค้า
(5) โรงฆ่าสัตว์
(6) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร

โครงการ

- โครงการมีการใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ เป็ น โรงแรม จัดเป็ น
การใช้ป ระโยชน์ ท่ีดิน เพื่อ การท่ อ งเที่ย ว ซึ่ง จัด เป็ น
กิจการหลักตามกฎกระทรวงฯ

- โครงการไม่ได้ประกอบกิจการเป็ นโรงงานทุกจาพวก
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

- ภายในพื้นที่โครงการไม่มคี ลังน้ ามันและสถานที่เก็บ
รักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมน้ ามันเชือ้ เพลิง เพือ่ การจาหน่าย
- ภายในพื้นที่โครงการไม่มคี ลังก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
สถานที่บ รรจุ ก๊ าซปิ โตรเลีย มเหลวประเภทโรงบรรจุ
สถานที่บ รรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ
และสถานทีเ่ ก็บรักษาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรง
เก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชือ้ เพลิง
- ภายในโครงการไม่ ม ีก ารเลี้ย งม้า โค กระบือ สุ ก ร
แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรือ สัต ว์ป่ า ตาม
กฎหมายว่าด้ว ยการสงวนและคุ้ม ครองสัต ว์ป่ า เพื่อ
การค้า
- ภายในโครงการไม่มโี รงฆ่าสัตว์
- ภายในโครงการไม่มไี ซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร

(7) กาจัดมูลฝอย

- โครงการจะขอความอนุ เคราะห์เทศบาลต าบลเชิง
ทะเลให้ เ ข้ า มาด าเนิ น การเก็ บ ขนขยะมู ล ฝอยของ
โครงการ
ที่ดิน ประเภทนี้ ในเขตปฏิรูป ที่ดิน ให้ใช้ป ระโยชน์ ท่ีดิน เพื่อ - พืน้ ทีโ่ ครงการไม่ได้ตงั ้ อยู่ในเขตปฏิรูป ทีด่ นิ แสดงดัง
เกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม รูปที่ 4-17
ที่ดิน ประเภทนี้ ในแนวเขตอุ ท ยานแห่งชาติ ให้ใช้ป ระโยชน์ - พื้น ที่โ ครงการไม่ ไ ด้ ต ัง้ อยู่ ใ นเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
ทีด่ นิ เพื่อการสงวนและคุม้ ครองดูแลรักษา หรือบารุงป่ าไม้ สัตว์ป่า แสดงดังรูปที่ 4-18
ต้นน้ า ลาธาร และทรัพยากรธรรมชาติอ่นื ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายเกีย่ วกับการป่ าไม้ การสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า และ
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
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บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

N


หมายเหตุ : พื้นที่โครงการตัง้ อยู่นอกแผนทีท่ ้ายพระราชกฤษฎีกา กาหนดเขตที่ดนิ ในท้องที่ตาบลเชิงทะเล ตาบลศรีสุนทร
อาเภอถลาง ตาบลกมลา ตาบลกะทู้ ตาบลป่ าตอง อาเภอกะทู้ และตาบลเกาะแก้ว ตาบลรัษฏา ตาบลวิชติ ตาบลกะรน ตาบล
ฉลอง ตาบลราไวย์ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ให้เป็ นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ พ.ศ.2537

รูปที่ 4-17 ที่ตงั ้ โครงการตามแนวเขตปฏิ รปู ที่ดิน
ทีม่ า : ปรับปรุงจากแผนทีท่ า้ ยพระราชกฤษฎีกา กาหนดเขตทีด่ นิ ในท้องทีต่ าบลเชิงทะเล ตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง ตาบล
กมลา ตาบลกะทู้ ตาบลป่ าตอง อาเภอกะทู้ และตาบลเกาะแก้ว ตาบลรัษฏา ตาบลวิชติ ตาบลกะรน ตาบลฉลอง ตาบลราไวย์
อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ให้เป็ นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ พ.ศ.2537
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บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

N


บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ที่ตงั ้ โครงการ

รูปที่ 4-18 ที่ตงั ้ โครงการตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติ
ทีม่ า : ปรับปรุงจากแผนทีท่ า้ ยกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554
P:\2564\EIA\Blumonkey Bangtao\เล่มสมบูรณ์\CH 4.doc

4-121

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

3) ที่ตงั ้ โครงการตามข้อกาหนดเขตพืน้ ที่และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม
จากการตรวจสอบพื้น ที่ต ามข้อ ก าหนดเขตพื้น ที่แ ละมาตรการคุ้ม ครองสิ่ง แวดล้อ ม โดย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พบว่า โครงการจัดอยู่ในบริ เวณที่ 8 ตามแผนทีแ่ นบ
ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพืน้ ทีแ่ ละมาตรการคุม้ ครอง
สิ่ง แวดล้อ ม ในบริเวณพื้น ที่จ งั หวัด ภู เก็ต พ.ศ. 2560 ซึ่ง เมื่อ เปรีย บเทีย บการด าเนิ น โครงการกับ
ข้อ ก าหนดตามประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มจังหวัด ภู เก็ต พบว่ า การใช้
ประโยชน์ ที่ดินโครงการสอดคล้องกับข้อกาหนดดังกล่าว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-56
ตารางที่ 4-56 การใช้ประโยชน์ ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดเขตพืน้ ที่และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพืน้ ที่จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
ข้อกาหนด

โครงการ

ข้อ 4 ให้จาแนกพืน้ ทีต่ ามข้อ 3 เป็ น 9 บริเวณ ตามแผนทีท่ า้ ย
ประกาศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บริ เวณที่ 8 หมายถึง พืน้ ทีใ่ นเกาะภูเก็ตและเกาะบริวารต่างๆ
นอกจากบริเวณที่ 1 ถึงบริเวณที่ 7
ข้อ 5 ในพื้นที่ตามข้อ 4 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารใดๆ ให้เป็ นอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุ กประเภทหรือทุกชนิ ดตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน หรื อ โรงงานตามประเภท ชนิ ด จ าพวก และ
ข้อกาหนดเพิม่ เติมในบัญชี 1 ท้ายประกาศนี้
(ก) โรงงานจ าพวกที่ 1 ตามกฎหมายว่าด้ว ยโรงงาน
หรือ โรงงานตามประเภท ชนิ ด จ าพวก และข้ อ ก าหนด
เพิม่ เติมในบัญชี 1 ท้ายประกาศนี้
(ข) โรงงานในเขตที่ดนิ ประเภทอุ ตสาหกรรมเฉพาะกิจ
หรือประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าตามกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต แต่ตอ้ งไม่เป็ นโรงงานจาพวก
ที่ 2 และจาพวกที่ 3 ตามประเภทและชนิดทีก่ าหนดในบัญชี 2
ท้ายประกาศนี้
(ค) โรงงานที่จาเป็ นต้องก่อสร้างทดแทนโรงงานที่มอี ยู่
เดิมบนพืน้ ทีเ่ ดิม
ทัง้ นี้ โรงงานตาม (ก) (ข) และ (ค) จะต้องมีเครื่อ งจัก รหรือ
อุป กรณ์ เพื่อควบคุม มลพิษ หรือแก้ไขปั ญ หาสิง่ แวดล้อมให้
เป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกาหนด
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- พืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีบ่ ริ เวณที่ 8
- โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม

- โครงการไม่ ไ ด้ ป ระกอบกิ จ การเป็ นโรงงานทุ ก
ประเภท หรือทุกชนิด

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 4-56 การใช้ประโยชน์ ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดเขตพืน้ ที่และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพืน้ ที่จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
(ต่อ)
ข้อกาหนด

โครงการ

(2) โรงฆ่าสัตว์ เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนของเดิมพร้อม
ด้ ว ยระบบบ าบัด และการจัด การของเสีย ตามมาตรฐานที่
กฎหมายกาหนดบนพื้นทีเ่ ดิม หรือพืน้ ทีใ่ หม่ทม่ี ไิ ด้ชดั เจนกับ
กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(3) ฌาปนสถาน เว้นแต่จาเป็ นต้องก่อสร้างทดแทนฌาปน
สถานทีม่ อี ยู่เดิมบนพืน้ ทีเ่ ดิมโดยต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
เพื่อควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปั ญหาสิง่ แวดล้อมให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานทีก่ ฎหมายกาหนด
(4) สุสาน เว้นแต่ในกรณี สุสานเดิมนัน้ ได้ใช้ประโยชน์ เต็ม
พื้น ที่แ ล้ ว จึง จะก่ อ สร้า งสุ ส านบนพื้ น ที่ ใ หม่ ไ ด้ โดยต้ อ งมี
ระยะห่างจากแนวชายฝั ง่ ทะเลไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร และมี
ระยะห่างจากแหล่งน้ าสาธารณะหรือบ่อน้ าเพื่อการบริโภคไม่
น้อยกว่า 300 เมตร
(5) คลังน้ ามัน และสถานที่การเก็บ รักษาน้ ามัน ลักษณะที่
สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุ ม น้ ามัน เชื้อ เพลิง เพื่อ
จาหน่าย
(6) คลังก๊าซปิ โตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียม
เหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บ รรจุ ก๊ าซปิ โตรเลีย มเหลว
ประเภทห้องบรรจุ และสถานทีเ่ ก็บรักษาก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็ บ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม น้ า มัน
เชือ้ เพลิง
(7) อาคารเลีย้ งนกแอ่นกินรัง
ข้ อ 7 ในพื้ น ที่ ต ามข้ อ 4 การก่ อ สร้ า ง ดัด แปลง หรื อ
เปลี่ยนการใช้อาคารให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(4) พื้น ที่บริเวณที่ 8 ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มคี วามสูงไม่
เกิน 23 เมตร และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้ อ ยกว่าร้อ ยละ 30 ของที่ดิน แปลงที่ข อ
อนุ ญ าตสาหรับ อาคารประเภทบ้านเดี่ย ว บ้านแฝด อาคาร
สาธารณะ อาคารอยูอ่ าศัยรวม หรือสานักงาน
(ข) ที่ว่างไม่ น้ อ ยกว่าร้อ ยละ 10 ของที่ดิน แปลงที่ข อ
อนุ ญ าตส าหรับ อาคารประเภทห้อ งแถว ตึก แถว บ้านแถว
หรืออาคารพาณิชย์
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- ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการไม่มโี รงฆ่าสัตว์

- ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการไม่มฌ
ี าปนสถาน

- ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการไม่มสี สุ าน

- ภายในพื้น ที่โครงการไม่ม ีค ลังน้ ามัน และสถานที่
การเก็บรักษาน้ ามัน
- ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการไม่มคี ลัง ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ
สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ
และสถานทีเ่ ก็บรักษาก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
- ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการไม่มอี าคารเลีย้ งนกแอ่นกินรัง

- พืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีบ่ ริ เวณที่ 8
- พื้น ที่โ ครงการเป็ นพื้น ที่ร าบ โครงการประกอบ
กิจ การประเภทโรงแรม มี ท่ีว่างอัน ปราศจากสิ่ง ปก
คลุ ม ร้อ ยละ 56.61 ของแปลงที่ดิน ที่ย่ืน ขออนุ ญ าต
ก่อสร้างอาคาร ความสูงของอาคารเมื่อวัดถึงจุดที่สูง
ทีส่ ดุ เท่ากับ 22.80 เมตร

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 4-56 การใช้ประโยชน์ ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดเขตพืน้ ที่และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพืน้ ที่จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
(ต่อ)
ข้อกาหนด

โครงการ

ข้ อ 9 การวัด ความสู ง ของอาคารในพื้ น ที่ บ ริ เ วณที่ 1
บริ เวณที่ 2 บริ เวณที่ 3 บริ เวณที่ 4 บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6
และบริเวณที่ 8 ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) กรณี ท่ีไม่ม ีก ารปรับ ระดับ พื้น ดิน หรือมีก ารปรับ ระดับ
พื้นดินต่ ากว่าถนนสาธารณะในบริเวณที่ก่อสร้าง ให้วดั จาก
ระดับพืน้ ดินทีก่ ่อสร้าง
(2) กรณี ท่ีม ีการปรับ ระดับ พื้น ดิน เท่ากับ หรือสูงกว่าถนน
สาธารณะ ให้วดั จากระดับถนนสาธารณะ
(3) กรณี ท่มี หี ้องใต้ดนิ ซึ่งค่าระดับเป็ นลบ ให้วดั จากระดับ
พื้น ดิน ที่ก่อสร้างตาม (1) หรือระดับ ถนนสาธารณะตาม (2)
แล้วแต่กรณี
(4) กรณี ท่ีพ้ืน ดิน เป็ นเชิง ลาด ให้ว ัด จากระดับ พื้น ดิน ที่
ก่อสร้าง ณ จุดทีต่ ่าทีส่ ดุ ของอาคารหลังนัน้
การวัดความสูงของอาคารให้วดั จากระดับตามวรรคหนึ่งขึน้
ไปในแนวดิง่ ถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร สาหรับอาคารทรงจัว่
หรือปั น้ หยาให้วดั ถึงยอดผนังของชัน้ สูงสุด
ข้ อ 11 ในพื้ น ที่ ต ามข้ อ 4 ห้ า มกระท าการหรือ ประกอบ
กิจกรรม ดังต่อไปนี้
(1) การทาเหมืองแร่
(2) การขนส่ ง หรือ ล าเลีย งวัต ถุ อ ัน ตรายโดยใช้ร ะบบท่ อ
ขนส่ ง เว้ น แต่ ใ นบริ เ วณ ที่ ก าหนดให้ เ ป็ นที่ ดิ น ประเภท
อุ ต สาหกรรมเฉพาะกิ จ หรื อ ประเภทอุ ต สาหกรรมและ
คลังสินค้า ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับ ผังเมืองรวมจังหวัด
ภูเก็ต
(3) การถม ปรับ พื้ น ที่ หรื อ ปิ ดกั น้ ซึ่ ง ท าให้ แ หล่ ง น้ า
สาธารณะในแผ่น ดิน และแหล่งน้ าในขุม เหมือ งตื้น เขิน หรือ
เปลี่ยนทิศทางหรือท าให้น้ าในแหล่งน้ านัน้ ไม่ อาจไหลไปได้
ตามปกติ

(4) การกระทาใด ๆ ที่เป็ นการเปลีย่ นสภาพธรรมชาติของ
พืน้ ทีพ่ รุ และป่ าชายเลน เว้นแต่
(ก) การดาเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่ ว ยงานอื่น ของรัฐ เพื่อ การศึก ษาวิจ ัย ทางวิช าการ การ
คุ้ม ครอง การฟื้ นฟู การเพาะพัน ธุ์พืช และสัต ว์น้ า โดยต้อ ง
ได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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- การวัดความสูงของอาคาร โครงการเข้าข่าย ข้อ (1)
ดังนัน้ ความสูงของอาคาร เมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่
ก่ อ สร้างขึ้น ไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุด โดยอาคาร
ของโครงการ มีระดับความสูงเท่ากับ 22.80 เมตร

- โครงการไม่มกี ารทาเหมืองแร่
- โครงการไม่มกี ารขนส่งหรือลาเลียงวัต ถุ อนั ตราย
โดยใช้ระบบท่อขนส่ง

- การก่ อ สร้างอาคารและระบบสาธารณู ป โภคของ
โครงการจะดาเนินการอยูภ่ ายในโครงการเท่านัน้ ทัง้ นี้
การก่อสร้างโครงการไม่มกี ารถม ปรับพื้นที่ หรือปิ ด
กัน้ ซึ่งทาให้แหล่งน้ าสาธารณะในแผ่นดินและแหล่ง
น้ าในขุมเหมืองตื้นเขิน หรือเปลีย่ นทิศทางหรือทาให้
น้ าในแหล่งน้ านัน้ ไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ
- โครงการไม่อ ยู่ในพื้น ที่พ รุ ป่ าชายเลน และแหล่ง
หญ้าทะเล

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 4-56 การใช้ประโยชน์ ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดเขตพืน้ ที่และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพืน้ ที่จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
(ต่อ)
ข้อกาหนด

โครงการ

(ข) การดาเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่ วยงานอื่นของรัฐในพื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รบั การผ่อนผัน
จากคณะรัฐมนตรีให้ใช้ประโยชน์ ได้ และได้รบั อนุ ญ าตตาม
ก ฎ ห ม าย ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งโด ย ต้ อ งได้ รั บ ค ว าม เห็ น จ าก
คณะกรรมการตามข้อ 17 เพื่อนาไปประกอบการขออนุ ญาต
ทัง้ นี้ ให้ แ นบรายละเอี ย ดของโครงการหรือ กิ จ การ และ
มาตรการป้ องกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ
ประกอบการขอรับ ความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 17
ด้วย
(5) การขุดลอกร่องน้ า เว้น แต่เป็ น การบ ารุงรักษาทางน้ า - ภายในโครงการไม่มกี ารขุดลอกร่องน้ าแต่อย่างใด
หรือการดาเนินการเพือ่ ความปลอดภัยในการเดินเรือ
โดยโครงการจะก่อสร้างภายในโครงการเท่านัน้
(6) การปลูกสร้างสิง่ ล่วงล้าลาน้ า เว้นแต่
- โครงการไม่มกี ารปลูกสร้างสิง่ ล่วงล้าลาน้ าแต่อย่าง
(ก) กรณี ท่ี ไ ด้ ร ับ อนุ ญ าตตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ ใด
เดินเรือในน่านน้ าไทย
(ข) กระชังเลี้ยงสัตว์น้ าหรือปะการังเทียมที่ได้ร ับอนุ ญ าต
ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(7) การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้ าหรือทะเล เว้นแต่เป็ น - น้ าเสีย ที่ผ่านการบ าบัด แล้ว ของโครงการมีป ริม าณ
กรณีทไ่ี ด้ผา่ นการบาบัดตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกาหนดแล้ว 82.03 ลูกบาศก์เมตร/วัน ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร
จะเข้าสู่ส่วนปล่อยน้ าออก ขนาด 23.10 ลูกบาศก์เมตร
จากนัน้ จะสูบไปใช้รดน้ าต้นไม้ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการด้วย
การรดน้ าแบบท่ อซึม ดิน โดยอัต ราการซึม น้ าของดิน
บริ เ วณ พื้ น ที่ ส ี เ ขี ย วของโครงการประมาณ 29.53
ลู ก บาศก์ เ มตร/วัน (คิ ด อัต ราการซึ ม น้ า ของดิน ที่ 5
มิล ลิเมตร/ชัว่ โมง) ดัง นั ้น น้ า ส่ ว นที่เหลือ ประมาณ
52.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะปล่อยลงสูท่ อ่ ระบายน้ าตาม
แนวถนนภาระจายอม และไหลต่อไปตามแนวถนนลา
กู น (ส่ ว นบุ ค คล) ก่ อ นออกสู่ท่ อ ระบายน้ า สาธารณะ
ต่อไป
ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนาน้ าทิ้งที่ผ่านการ
บ าบั ด แล้ ว น ามารดน้ าต้ น ไม้ ใ นโครงการได้ 5.91
ลูกบาศก์เมตร/วัน (20% ของฤดูแล้ง) ดังนัน้ น้ าส่วนที่
เหลือ ประมาณ 76.12 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะปล่อยลงสู่
ท่อระบายน้ าตามแนวถนนภาระจายอม และไหลต่อไป
ตามแนวถนนลากูน (ส่วนบุคคล) ก่อนออกสู่ท่อระบาย
น้ าสาธารณะต่อไป
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บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 4-56 การใช้ประโยชน์ ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดเขตพืน้ ที่และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพืน้ ที่จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
(ต่อ)
ข้อกาหนด

โครงการ

(8) การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญ ชี 3 ท้าย
ประกาศนี้ เว้นแต่
(ก) เป็ นการกระทาของส่ว นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่ ว ยงานอื่น ของรัฐ เพื่อ การศึก ษาวิจ ัย ทางวิช าการ การ
คุม้ ครอง การเพาะพันธุ์ การเพาะเลีย้ ง หรือกิจการสวนสัตว์ซง่ึ
ได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(ข) เป็ น การกระท าของเอกชนเฉพาะการครอบครอง
เพื่ อ การเพาะพั น ธุ์ การเพาะเลี้ ย งหรือ กิ จ การสวนสัต ว์
สาธารณะซึง่ ได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(9) การขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง
เพือ่ การค้าในลักษณะหรือในบริเวณดังต่อไปนี้
(ก) บริเวณทีม่ คี วามลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35
(ข) พื้นที่ท่ีมคี วามสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเกิน
กว่า 80 เมตร
(ค) พืน้ ทีส่ าธารณสมบัตขิ องแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน เว้น แต่ได้รบั อนุ ญ าตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย
ต้องได้รบั ความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 17 เพื่อนาไป
ประกอบการขออนุ ญาต ทั ง้ นี้ ให้ แ นบรายละเอี ย ดของ
โครงการหรื อ กิ จ การ และมาตรการป้ องกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับความเห็นจาก
คณะกรรมการตามข้อ 17 ด้วย
(ง) บริเวณในระยะ 100 เมตร จากริมเขตทางสาธารณะ
หรือริมฝั ง่ ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า ลาคลอง หรือแหล่ง
น้ าสาธารณะ
(จ) บริเวณทีม่ โี ครงสร้างทางธรณีวทิ ยาทีส่ าคัญหายาก
และแหล่งทีม่ ซี ากดึกดาบรรพ์
(ฉ) เขตโบราณ สถานหรื อ บริ เ วณ ที่ ม ี คุ ณ ค่ า ทาง
ประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี หรือศิลปกรรม
(10) การกระทาใด ๆ ทีก่ ่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงลักษณะ
ทางธรณีสณ
ั ฐานทางด้านกายภาพชีวภาพหรือชีวกายภาพ ใน
พืน้ ทีส่ นั ทราย สันดอน หน้าผา ปากน้ า เว้นแต่การกระทาของ
ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานอื่นของรัฐ เพื่อป้ องกัน
การกัดเซาะชายฝั ง่ หรือเพือ่ ความปลอดภัยในการเดินเรือ

- โครงการไม่ม ีการจับหรือครอบครองปลาสวยงาม
ตามทีก่ าหนดในบัญชีปลาสวยงามท้ายประกาศ
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- โครงการไม่มกี ารขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ
ทราย หรือลูกรัง เพือ่ การค้าแต่อย่างใด

- พื้น ที่โ ครงการไม่ ไ ด้ เป็ นพื้ น ที่ส ัน ทราย สัน ดอน
หน้าผา ปากน้ า

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 4-56 การใช้ประโยชน์ ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดเขตพืน้ ที่และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพืน้ ที่จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
(ต่อ)
ข้อกาหนด

โครงการ

(11) การกระทาใด ๆ ทีเ่ ป็ นการทาลายหินดานทัง้ ทีอ่ ยู่
ใต้พ้ืน ดิน ระดับ พื้น ดิน หรือ โผล่ พ้น ดิน เว้น แต่ เป็ น การ
ก่ อ สร้ า งอาคารของส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่ วยงานอื่ น ของรัฐ ที่ ม ี ค วามจ าเป็ นเพื่ อ ให้ บ ริก าร
สาธารณะและไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้
ข้อ 12 ในพืน้ ทีต่ ามข้อ 4 การติดตัง้ ป้ ายหรือการก่อสร้าง
สิ่ง ใด ๆ ที่ ส ร้า งขึ้น ส าหรับ เพื่ อ ติ ด ตั ง้ ป้ าย ต้ อ งได้ ร ับ
อนุ ญ าตจากหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งหรือ องค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ซึ่งการอนุ ญ าตให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้ในพื้นที่ท่มี คี วามสูงจากระดับน้ าทะเล
ปานกลางไม่เกิน 40 เมตร หรือพื้นที่ท่มี คี วามลาดชันไม่
เกินร้อยละ 35
(2) ไม่ม ีล กั ษณะบดบังทัศ นวิส ยั หรือ ทัศ นี ย ภาพและ
ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกาหนด
(3) ในกรณีท่กี ระทาในพื้นที่ของเอกชน ให้มรี ะยะห่าง
จากที่ดนิ โดยรอบในแนวราบบนพื้นดินและในอากาศไม่
น้อยกว่าสองเท่าของความสูงของป้ ายในแนวดิง่
ข้อ 13 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
เป็ นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยู่อาศัย
รวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุ ม อาคาร อาคารชุ ด
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือหอพักตามกฎหมาย
ว่า ด้ว ยหอพัก ต้ อ งติด ตัง้ หรือ จัด ให้ม ีบ่ อ ดัก ไขมัน และ
ระบบบาบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสูท่ อ่ หรือทางน้ าสาธารณะ
โดยระบบและน้ าเสี ย ที่ บ าบั ด แล้ ว ต้ อ งเป็ นไปตาม
มาตรฐานทีก่ ฎหมายกาหนด

- โครงการไม่มกี ารกระทาใดๆ ที่เป็ นการทาลายหิน
ดานทัง้ ที่อ ยู่ ใต้พ้ืน ดิน ระดับ พื้น ดิน หรือ โผล่พ้น ดิน
ทัง้ นี้ ในการก่ อ สร้า ง หากพบหิน ดานในบริเวณที่
โครงการจะไม่เคลื่อนย้ายหรือทาลายหินดานทัง้ ที่อยู่
ใต้พน้ื ดิน ระดับพืน้ ดิน และโผล่พน้ ดิน
- โครงการไม่ ม ีก ารติด ตัง้ ป้ ายภายในโครงการแต่
อย่างใด โดยชือ่ โครงการจะติดไว้บริเวณตัวอาคารของ
โครงการ
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- โครงการได้จดั ให้มรี ะบบบาบัดน้ าเสียรวมเป็ นระบบ
เติ ม อ าก าศ แ บ บ มี ตั ว ก ล า ง (Contact Areation
System) (WWT-1) จานวน 1 ชุด เพื่อรองรับปริมาณ
น้ าเสียทีเ่ กิดขึน้ จากส่วนต่างๆ ของอาคาร
- น้ าเสียที่ผ่านการบาบัดแล้วของโครงการมีปริมาณ
82.03 ลูก บาศก์เมตร/วัน ค่ า BODออก 20 มิล ลิก รัม /
ลิตร จะเข้าสู่สว่ นปล่อยน้ าออก ขนาด 23.10 ลูกบาศก์
เมตร จากนั ้น จะสู บ ไปใช้ ร ดน้ า ต้ น ไม้ ภ ายในพื้น ที่
โครงการด้วยการรดน้ าแบบท่อซึมดิน โดยอัตราการ
ซึ ม น้ าของดิ น บริ เ วณ พื้ น ที่ ส ี เ ขี ย วของโครงการ
ประมาณ 29.53 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึม
น้ า ของดิน ที่ 5 มิล ลิเมตร/ชัว่ โมง) ดัง นั น้ น้ าส่ ว นที่
เหลือ ประมาณ 52.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะปล่อยลง
สู่ท่ อ ระบายน้ าตามแนวถนนภาระจ ายอม และไหล
ต่อไปตามแนวถนนลากูน (ส่วนบุคคล) ก่อนออกสู่ท่อ
ระบายน้ าสาธารณะต่อไป

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 4-56 การใช้ประโยชน์ ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดเขตพืน้ ที่และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริ เวณพืน้ ที่จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
(ต่อ)
ข้อกาหนด

โครงการ

ข้อ 15 ในพืน้ ทีต่ ามข้อ 4 นอกจากต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
ทีก่ าหนดไว้ในประกาศนี้แล้ว ก่อนการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เปลีย่ นการใช้อาคาร หรือดาเนินโครงการหรือประกอบกิจการ
ให้จดั ทาและเสนอรายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้นหรือ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม แล้วแต่กรณี ต่อ
ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ง แวดล้อ มตามหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และระเบีย บปฏิบ ัติท่ี
กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม ดังต่อไปนี้
(2) การจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
(ก ) โค ร ง ก า ร ห รื อ กิ จ ก า ร ต า ม ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง กาหนดประเภทและ
ขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธกี าร ระเบียบปฏิบตั ิ
และแนวทางการจัด ท ารายงานการวิเ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิง่ แวดล้อม และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
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ในช่วงฤดูฝนโครงการสามารถนาน้ าทิง้ ทีผ่ า่ นการ
บ าบั ด แล้ ว น ามารดน้ าต้ น ไม้ ใ นโครงการได้ 5.91
ลูกบาศก์เมตร/วัน (20% ของฤดูแล้ง) ดังนัน้ น้ าส่วนที่
เหลือ ประมาณ 76.12 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะปล่อยลงสู่
ท่อระบายน้ าตามแนวถนนภาระจายอม และไหลต่อไป
ตามแนวถนนลากูน (ส่วนบุคคล) ก่อนออกสู่ท่อระบาย
น้ าสาธารณะต่อไป
- โครงการจะปฏิบ ัติต ามหลัก เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศนี้แล้วโดย ก่อนการก่อสร้าง จัดทาและเสนอ
รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ต่ อ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และระเบียบปฏิบตั ิ
ทีก่ าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อม

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

4.3.3.8 การระบายอากาศ
1) ระบบปรับอากาศ
โครงการมี ก ารติ ด ตั ง้ เครื่อ งปรับ อากาศแบบแยกส่ ว น (Air Cooled Split Type) ตาม
ความเหมาะสมกับขนาดของภาระการทาความเย็น ทัง้ นี้จานวนเครื่องปรับอากาศทีต่ ดิ ตัง้ ขึน้ กับขนาด
พืน้ ทีข่ องห้องนัน้ ๆ โดยโครงการจะใช้เครือ่ งปรับอากาศทีม่ ขี นาดความเย็นรวมประมาณ 133.38 ตัน โดย
ติดตัง้ ตามห้องต่างๆ ภายในโรงแรม เช่น ห้องพัก ส่วนต้อนรับ ห้องสานักงาน ห้องอาหาร เป็ นต้น
2) การระบายอากาศ
โครงการจัดให้มกี ารระบายอากาศภายในตัวอาคารโดยวิธธี รรมชาติและวิธกี ล ดังนี้
 การระบายอากาศโดยธรรมชาติ ซึง่ จะใช้เฉพาะกับห้องทีม่ ผี นังด้านนอกอาคารอย่าง
น้อยหนึ่งด้านโดยจัดให้มชี ่องเปิ ดสู่ภายนอกอาคารได้ เช่น ประตู และหน้าต่าง เป็ นต้น โดยโครงการได้
จัดให้มกี ารระบายอากาศโดยวิธธี รรมชาติของบริเวณต่างๆ ภายในอาคาร คือ
 บริเวณทางเดินในแต่ละชัน้ ของอาคารจะมีช่องเปิ ดโล่งทีบ่ นั ไดเพื่ออากาศสามารถ
ระบายได้
 บริเวณห้องพักจะมีช่องหน้าต่างทีส่ ามารถระบายอากาศกรณีทอ่ี ุณหภูมภิ ายนอก
ต่ าทาให้เกิดการระบายอากาศที่ดเี ข้าสู่ห้องพักภายในอาคารได้ โดยจะมีการใช้
ควบคู่ไปกับระบบระบายอากาศโดยวิธกี ลคือการติดตัง้ ระบบปรับอากาศกรณีทม่ี ี
อุณหภูมภิ ายนอกสูงเพื่อใช้ปรับอุณหภูมภิ ายในให้มอี ากาศที่อยู่ในระดับที่สบาย
ยิง่ ขึน้
 การระบายอากาศโดยวิ ธีกล โดยจัดให้มอี ุปกรณ์ขบั เคลื่อนอากาศเพื่อให้เกิดการนา
อากาศภายนอกเข้ามาในการระบายอากาศ โดยติดตัง้ พัดลมดูดอากาศในอาคารบริเวณห้องต่างๆ เพื่อ
ระบายอากาศออกภายนอกโดยตรง ได้แก่ ห้องน้าภายในห้องพัก ห้องน้ารวม เป็ นต้น
 การระบายอากาศในกรณี ที่ มี ระบบการปรับ ภาวะอากาศ ได้ม ีก ารน าอากาศ
ภายนอกเข้ามาในพืน้ ทีป่ รับภาวะอากาศ หรือดูดอากาศจากภายในพืน้ ทีป่ รับภาวะอากาศออกไปสาหรับ
ห้องพักทุกห้อง โถงต้อนรับ ห้องอาหาร และสานักงาน เป็ นต้น
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บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

4.3.4 ผลกระทบต่อคุณค่าคุณภาพชีวิต
4.3.4.1 ผลกระทบที่อาจเกิ ดขึน้ จากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต
เมื่อเปิ ดดาเนินการ โครงการจะก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของท้องถิน่ เนื่องจาก
จะมีการจ้างแรงงานท้องถิ่นเข้ามาทางานภายในโครงการ ซึ่งการจ้างงานพนักงานส่ง ผลกระทบด้าน
บวกต่ออาชีพและรายได้ของคนในท้องถิน่ เพียงเล็กน้อย เนื่องจากมีการจ้างงานพนักงานไม่มาก โดย
โครงการได้จา้ งแรงงานในท้องถิน่ เป็ นพนักงานเป็ นอันดับแรก รวมทัง้ ส่งเสริม สนับสนุ น กิจกรรมทาง
สังคมต่างๆ ของท้องถิน่ เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชน
1) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จ
ภาวะเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดภูเก็ต ในปี 2560 ขยายตัว หากพิจารณาจากเศรษฐกิจ ด้าน
อุป ทาน เป็ น ผลมาจากการขยายตัวของภาคการบริการและการท่อ งเที่ยว เนื่ อ งจากการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชนเป็ นแรงขับเคลื่อนให้นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาท่องเที่ยว
ประกอบกับโครงสร้างพืน้ ฐานทางคมนาคมบางโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมทีจ่ ะอานวยความสะดวก
ในการเดินทางของนักท่องเทีย่ ว ส่วนภาคเกษตร ยังต้องรอดูสถานการณ์ เศรษฐกิจและการค้าของโลก
อย่าง ต่อเนื่องจากราคายางพาราทีย่ งั มีความผันผวนมาก ในขณะทีป่ ริมาณสัตว์น้ าหดตัว ด้านอุปสงค์
ขยายตัว ผลจากการเพิม่ ขึน้ ของจานวนนักท่องเทีย่ ว ประกอบกับนโยบายจากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ
ทีภ่ าครัฐช่วยลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนผ่านบัตรสวัสดิการฯ ช่วยกระตุน้ ให้มกี ารใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ส่งผลต่ออัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ สาหรับรายได้เกษตรกรยังต้องจับตามองระดับราคายางพารา ส่วนการลงทุน
ภาคเอกชนปรับตัวดีขน้ึ อย่างต่อเนื่อง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเทศบาลตาบลเชิงทะเล จะเป็ นระบบธุรกิจการท่องเทีย่ ว การบริการ
การเกษตร และการทาประมง โดยโครงการจะจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็ นพนักงานเป็ นอันดับ แรก ซึ่ง
ก่อให้เกิดการจ้างงานในท้องถิน่ เพิม่ ขึน้ ดังนัน้ สภาพเศรษฐกิจในช่วงดาเนินการของโครงการจะทาให้คน
ในชุมชนมีรายได้จากการทางาน นอกจากนี้การที่มผี ู้มาพักอาศัยโครงการ เป็ นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นของร้านค้า ร้านอาหาร และบริการรายย่อยใกล้เคียงพื้นที่โรงแรมเพิม่ ขึ้น ดังนัน้ ก่อให้เกิดการ
กระจายรายได้สชู่ ุมชนมากขึน้ ก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวก
2) ผลกระทบทางด้านจานวนประชากร
ในเขตเทศบาลตาบลเชิงทะเล ปี พ.ศ.2563 มีจานวนประชากรทัง้ สิน้ 6,870 คน เป็ นชาย 3,064
คน และหญิง 3,806 คน มีจานวนครัวเรือนทัง้ สิน้ 3,661 ครัวเรือน เนื่องจากเขตเทศบาลตาบลเชิงทะเล
เป็ นแหล่งท่ องเที่ยวที่สาคัญ ของจังหวัดภูเก็ต ในช่วงระยะดาเนิ นการของโครงการจะมีผู้อยู่อ าศัยใน
โครงการสูงสุด 224 คน (รวมจานวนพนักงาน) ซึง่ โครงการจะจ้างงานคนในท้องถิน่ เป็ นหลัก ดังนัน้ จึงไม่
ส่งผลกระทบแต่อย่างใด
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3) ผลกระทบต่อวิ ถีชีวิตของคนในชุมชน
ในเขตเทศบาลตาบลเชิงทะเล ซึง่ จัดเป็ นเขตพืน้ ทีธ่ รุ กิจทีส่ าคัญของจังหวัดภูเก็ต สภาพโดยรวม
ของเขตเทศบาลตาบลเชิงทะเล ส่วนใหญ่เป็ นชุมชนเมืองทีม่ คี วามหลากหลายของกิจกรรม แต่ในพืน้ ทีก่ ็
ยังคงมีความเป็ นชุมชนอยู่ และมีความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างเพื่อนบ้าน ดังนัน้ แม้ว่าผูพ้ กั อาศัยบางส่วนที่
ดาเนินชีวติ เป็ นแบบต่างคนต่างอยู่ ต้องเร่งรีบในการดาเนินชีวติ ประจาวัน แต่กไ็ ม่มคี วามขัดแย้งซึ่งกัน
และกัน
4) ผลกระทบทางด้านเชื้อชาติ
โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม โดยผูม้ าใช้บริการโครงการส่วนมากเป็ นคนต่างจังหวัด
และชาวต่างชาติ แม้ว่าจะมีเชือ้ ชาติทแ่ี ตกต่างกับชุมชนแต่กไ็ ม่ได้มคี วามขัดแย้งทางด้านเชือ้ ชาติแต่อย่าง
ใด
5) ผลกระทบทางด้านศาสนา ประเพณี วฒ
ั นธรรม และแหล่งโบราณสถาน
ในปี 2555 จัง หวัด ภู เก็ต มีจ านวนศาสนิ ก ชน ที่นั บ ถือ ศาสนาพุ ท ธมากที่สุ ด คือ มีจ านวน
245,418 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 68.61 รองลงมา คือ ศาสนาอิส ลาม 95,322 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 26.65
ศาสนาคริสต์ 3,488 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.98 และอีก 1,140 คน นับถือศาสนาหรือลัทธิอ่นื ๆ (ที่มา :
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565))
ประชาชนส่วนใหญ่ ยงั คงรักษาวัฒ นธรรมของคนไทยในชนบทอยู่ แต่เนื่องจากการเป็ นเมือง
ท่ อ งเที่ย วท าให้ ส ภาพทางสัง คมเปลี่ย นไปเป็ นสัง คมเมือ ง โดยบางส่ ว นเป็ นสัง คมแบบตะวัน ตก
โดยเฉพาะบริเวณทีเ่ ป็ นแหล่งบันเทิงเพือ่ ตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่ วต่างชาติ ด้านประเพณี
ท้องถิน่ ทีส่ าคัญ ได้แก่ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวนั สงกรานต์ ประเพณีวนั เข้า พรรษา และประเพณี
ทาบุญตักบาตรวันขึน้ ปี ใหม่ เป็ นต้น
สาหรับประเพณีวฒ
ั นธรรมท้องถิน่ ทีส่ าคัญในเขตเทศบาลตาบลเชิงทะเล ได้แก่ เทศกาลถือศีล
กินผัก ลอยกระทง วันสงกรานต์ ตรุษจีน ไหว้เทวดา สมโภชน์ หลวงพ่อพลับวัดเชิงทะเล วันสารทไทย
(เดือนสิบ) วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา และวันมาฆบูชา
สาหรับแหล่งโบราณสถานในจังหวัดภูเก็ตทีไ่ ด้รบั การประกาศขึน้ ทะเบียนโบราณสถาน โดยกรม
ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีทงั ้ หมด 10 แห่ง และจากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานที่ทางกรม
ศิลปากรได้ประกาศขึน้ ทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ในรัศมี
1 กิโลเมตร ไม่พบแหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน หรือสถานทีท่ ม่ี คี วามสาคัญทางประวัตศิ าสตร์แต่
อย่างใด สาหรับในช่วงระยะดาเนิ น การของโครงการจะมีผู้อ ยู่อ าศัยในโครงการสูงสุด 224 คน (รวม
จานวนพนักงาน) ซึ่งส่วนมากเป็ นคนไทย นับถือศาสนาพุทธและยังคงมีวฒ
ั นธรรมประเพณี ท่เี ข้าร่วม
กิจกรรมกันได้กบั ประเพณีของท้องถิน่ ดังนัน้ จึงไม่สง่ ผลกระทบแต่อย่างใด
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6) สุขภาพอนามัยและการบริ การด้านสาธารณสุข
เขตพื้น ที่เทศบาลต าบลเชิงทะเล มีโรงพยาบาล จานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลบ้านบางเทา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชิงทะเล โดยสถานพยาบาลทีต่ งั ้ อยู่ใกล้
พื้นที่โครงการมากที่สุด คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชิงทะเล มีระยะห่างจากพื้นที่โครงการ
ประมาณ 2.00 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 นาที จะถึงพืน้ ทีโ่ ครงการ (ขึน้ กับสภาพการจราจร
และช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุ)
จากสถิตสิ าเหตุการป่ วย 21 กลุ่มโรค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชิงทะเล ระหว่างปี
2559-2563 พบว่า 5 อันดับแรก ได้แก่ อาการหรืออาการแสดงและสิง่ ผิดปกติทพ่ี บได้จากการตรวจทาง
คลินิกและทางห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ เป็ นโรคทีม่ กี ารป่ วยสูงสุด รองลงไป
ได้แก่ อาการหรือโรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก โรคระบบหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด
และโรคทีเ่ กิดอาการหลายระบบ ตามลาดับ
จากการสารวจภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ประชาชนทีอ่ ยู่อาศัยใกล้เคียงพืน้ ทีโ่ ครงการ พบว่า
ในรอบปี ทผ่ี ่านมา/ปั จจุบนั ประชาชนส่วนใหญ่เจ็บป่ วยด้วยโรคผิวหนังและภูมแิ พ้ รองลงมาโรคหวัด/โรค
ทางเดินหายใจ และโรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมต่างๆ ทัง้ นี้จากข้อมูลสถิติข้อมูลโรคและความเจ็บป่ วย
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2559-2563 จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชิงทะเล และข้อมูลจากการสารวจ
ภาคสนามประชาชนในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพืน้ ทีโ่ ครงการ จะเห็นได้ว่าโรคระบบทางเดินหายใจ เป็ นโรค
ทีม่ กี ารเจ็บป่ วยเป็ นลาดับต้นๆ ทัง้ นี้อาจมีสาเหตุมาจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศ ฝุ่ นละอองและ
มลพิษ ทางอากาศจากการจราจร และการก่อ สร้าง ประกอบกับบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในเขต
เทศบาลตาบลเชิงทะเลมีสถานทีก่ ่อสร้างเพือ่ พัฒนาเป็ นทีอ่ ยู่อาศัย สถานทีบ่ ริการท่องเทีย่ ว หรือโครงการ
ต่างๆ ด้วยสาเหตุดงั กล่าวจึงส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่เจ็บป่ วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจมากกว่า
โรคอื่นๆ นอกจากนี้การเกิดอุบตั เิ หตุจากการปฏิบตั งิ านมักเกิดขึน้ เป็ นประจาซึง่ อุบตั เิ หตุในแต่ละครัง้ อาจ
ก่อให้เกิดการสูญเสียทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ
ในช่วงทีเ่ ปิ ดดาเนินโครงการ ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นบริเวณพืน้ ทีใ่ กล้เคียงโดยรอบโครงการ อาจ
ได้รบั ผลกระทบทางด้านสุขภาพ สาเหตุของการเกิดโรคอาจมาจากการดารงชีวติ ทีต่ ้องเผชิญมลภาวะ
ต่างๆ อีกทัง้ โครงการเป็ น โรงแรม เมื่อเปิ ดดาเนินการจะมีผอู้ ยู่อาศัย ซึ่งการมีคนจานวนมากมาอยู่ร่วม
ภายในอาคารเดียวกันอาจก่อให้เกิด การแพร่เชือ้ โรค และเกิดข้อพิพาทซึง่ กันและกัน หรืออาจมีกจิ กรรม
ร่วมกันทีก่ ่อให้เกิดเสียงดังรบกวน เกิดความเดือดร้อนราคาญอึดอัด ซึง่ มีผลต่อสุขภาพจิตเช่นกัน
7) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ซึง่ โครงการได้จดั ให้มเี จ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
โดยตรวจตราความปลอดภัยและความเรียบร้อยในโครงการ เพือ่ ให้ผพู้ กั อาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุ
ได้ตลอด 24 ชัวโมงการท
่
างานจะแบ่งเป็ น 2 ผลัด 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 ะสอดส่องดูแลความเรียบร้อย
บริเวณรอบๆ อาคาร บริเวณทีจ่ อดรถยนต์ และทางเข้า-ออกของโครงการ
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นอกจากนี้ โครงการจะติด ตัง้ ระบบโทรทัศ น์ ว งจรปิ ด (Closed Circuit Television System :
CCTV) เพื่อเพิม่ ความปลอดภัยให้แก่ผพู้ กั อาศัยภายในโครงการ ซึ่งโครงการได้ตดิ ตัง้ ภายในอาคารทุก
ชัน้ จานวน 59 จุด และติดตัง้ ภายนอกอาคาร จานวน 6 จุด บริเวณทางเข้าออก ทีจ่ อดรถ และรอบอาคาร
รวมทัง้ หมดจ านวน 65 จุ ด ทัง้ นี้ เพื่ อ เป็ นการสนั บ สนุ น นโยบายของจัง หวัด ภู เก็ ต ที่ ข อให้ ส ถาน
ประกอบการมีสว่ นช่วยสอดส่องดูแลกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต
ทัง้ นี้โครงการได้จดั ส่งหนังสือแจ้งพัฒนาโครงการไปยังสถานีตารวจภูธรเชิงทะเล และหน่ วยงาน
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลเชิงทะเล เพื่อให้หน่ วยงานดังกล่าวรับทราบว่ามีการจัดทา
โครงการและเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ดังนัน้ ผลกระทบจึงอยูใ่ นระดับตา่

4.3.4.2 การสาธารณสุข
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะประเมินตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมของประเทศไทยเป็ นแนวทางในการศึกษา (สานักวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, กันยายน 2550)
ซึ่งมีข นั ้ ตอนต่ า งๆ ได้แ ก่ การกลัน่ กรองในโครงการ (Screening) การก าหนดขอบเขตการศึก ษา
(Scoping) และการประเมินผลกระทบ (Assessment)
1) การกลันกรองในโครงการ
่
(Screening)
(ก) ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม จานวน 95
ห้องพัก ประกอบด้วย อาคาร ค.ส.ล. สูง 7 ชัน้ จานวน 1 อาคาร โดยอาคารมีขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอยรวมกัน
5,283.20 ตารางเมตร โดยจะขออนุ ญาตก่อสร้างต่อ เทศบาลตาบลเชิงทะเล และจากการศึกษา พบว่า
กลุ่มคนทีม่ คี วามเสีย่ งด้านสุขภาพจากการดาเนินโครงการ ได้แก่ ผูพ้ กั อาศัยในโครงการ พนักงานของ
โครงการ และประชาชนทีอ่ าศัยอยูโ่ ดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ
(ข) ข้อมูลการสัมผัสของมนุษย์
กลุ่มคนส่วนใหญ่ ท่ไี ด้รบั ผลกระทบด้านสุขภาพ ได้แก่ ผูพ้ กั อาศัยในโครงการ พนักงานของ
โครงการ และประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในบริเวณพืน้ ทีใ่ กล้เคียง และโดยรอบโครงการ โดยกลุ่มคนทีม่ คี วาม
เสีย่ งทีจ่ ะสัมผัสมลพิษ ได้แก่ เด็ก สตรีมคี รรภ์ หรือผูท้ ไ่ี วต่อการได้รบั อันตราย
2) การกาหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)
ในการกาหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบทางสุภ าพจากกิจกรรมต่ าง ๆ ของโครงการได้
พิจารณาจากข้อมูลรายละเอียดโครงการ ข้อมูลสภาพแวดล้อมในปั จจุบนั ของพื้นทีโ่ ครงการ (ข้อ 3.4.3
ในบทที่ 3) ข้อมูลสุขภาพปั จจุบนั โดยพิจารณาจากสิง่ คุกคามสุขภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ การจัดการ
น้าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย และสิง่ คุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความกังวล เป็ นต้น นอกจากนี้ จะพิจารณา
ด้านสิง่ แวดล้อม ปั จจัยต่อการสัมผัส และลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

3) การประเมิ นผลกระทบ (Assessment)
เขตพื้น ที่เทศบาลต าบลเชิงทะเล มีโรงพยาบาล จานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลบ้านบางเทา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชิงทะเล โดยสถานพยาบาลทีต่ งั ้ อยู่ใกล้
พื้นที่โครงการมากที่สุด คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชิงทะเล มีระยะห่างจากพื้นที่โครงการ
ประมาณ 2.00 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 นาที จะถึงพืน้ ทีโ่ ครงการ (ขึน้ กับสภาพการจราจร
และช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุ)
จากสถิตสิ าเหตุการป่ วย 21 กลุ่มโรค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชิงทะเล ระหว่างปี
2559-2563 พบว่า 5 อันดับแรก ได้แก่ อาการหรืออาการแสดงและสิง่ ผิดปกติทพ่ี บได้จากการตรวจทาง
คลินิกและทางห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ เป็ นโรคทีม่ กี ารป่ วยสูงสุด รองลงไป
ได้แก่ อาการหรือโรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก โรคระบบหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด
และโรคทีเ่ กิดอาการหลายระบบ ตามลาดับ
จากการสารวจภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ประชาชนทีอ่ ยู่อาศัยใกล้เคียงพืน้ ทีโ่ ครงการ พบว่า
ในรอบปี ทผ่ี ่านมา/ปั จจุบนั ประชาชนส่วนใหญ่เจ็บป่ วยด้วยโรคผิวหนังและภูมแิ พ้ รองลงมาโรคหวัด/โรค
ทางเดินหายใจ และโรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมต่างๆ ทัง้ นี้จากข้อมูลสถิติข้อมูลโรคและความเจ็บป่ วย
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2559-2563 จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชิงทะเล และข้อมูลจากการสารวจ
ภาคสนามประชาชนในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพืน้ ทีโ่ ครงการ จะเห็นได้ว่าโรคระบบทางเดินหายใจ เป็ นโรค
ทีม่ กี ารเจ็บป่ วยเป็ นลาดับต้นๆ ทัง้ นี้อาจมีสาเหตุมาจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศ ฝุ่ นละอองและ
มลพิษ ทางอากาศจากการจราจร และการก่อ สร้าง ประกอบกับบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในเขต
เทศบาลตาบลเชิงทะเลมีสถานทีก่ ่อสร้างเพือ่ พัฒนาเป็ นทีอ่ ยู่อาศัย สถานทีบ่ ริการท่องเทีย่ ว หรือโครงการ
ต่างๆ ด้วยสาเหตุดงั กล่าวจึงส่งผลให้ประชาชนส่ว นใหญ่เจ็บป่ วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจมากกว่า
โรคอื่นๆ
การประเมินผลกระทบจากการดาเนิ นโครงการทัง้ ในระยะดาเนิ นการที่อาจส่งผลกระทบต่ อ
สุขภาพ ในด้านคุณภาพอากาศ การบาบัดน้ าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจและสังคม อาชี
วอนามัยแลละความปลอดภัย พิจารณาถึงปั จจัยทีส่ าคัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ
- สิง่ คุกคามทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ การบาบัดน้ าเสีย และการจัดการขยะมูลฝอย
เป็ นต้น
- สิง่ คุกคามทางชีวภาพ ได้แก่ แมลงวัน แบคทีเรีย และปรสิต เป็ นต้น
- สิง่ คุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความเครียด ความกังวล และความราคาญ เป็ นต้น
สาหรับระยะดาเนินการ โครงการได้จดั ให้มมี าตรการป้ องกันและลดผลกระทบจากโรคที่อาจ
เกิดขึน้ ดังตารางที่ 4-57
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ตารางที่ 4-57 มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบจากโรคที่เกิ ดขึน้ ในระยะดาเนิ นการ
ผลกระทบด้านสุขภาพ
1. โรคระบบทางเดิ นหายใจ เช่น
 โรคภูมแิ พ้
 โรคหอบหืด
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2. โรคที่ ส ตั ว์แ ละแมลงเป็ นพาหะน า
โรค เช่น
 ยุ ง เช่ น โรคไข้เ ลือ ดออก โรคไข้
สมองอัก เสบโรคเท้ า ช้ า ง โรคไข้
สมองอักเสบ
 แมลงสาบ เช่น โรคระบบทางเดิน
อาหาร โรคระบบลาไส้ โรคท้องเสีย
โรคผิวหนัง โรคตับอักเสบ
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แมลงวัน เช่น อหิวาตกโรค

สาเหตุการเกิ ดโรค

มาตรการป้ องกันและเฝ้ าระวัง

- มลพิษ ทางอากาศ และฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ใน
อากาศ จากการจราจร
- การระบายอากาศไม่เพียงพอ ซึ่งส่วนใหญ่ เกิด
จากการน าอากาศภายนอกเข้าไปในอาคารไม่
เพียงพอ การกระจายและการผสมผสานอากาศ
ภายในอาคารไม่พอเพียง อุณหภูมแิ ละความชื้น
สูงหรือไม่คงที่ระบบการกรองอากาศทางานไม่ม ี
ประสิทธิภาพ

1. ล้างทาความสะอาดถาดรองรับน้ าเครือ่ งปรับอากาศ
2. จัดให้มกี ารถ่ายเทอากาศหมุนเวียนจากภายนอกอาคาร โดยออกแบบอาคารให้มชี อ่ งเปิ ดโล่ง เช่น
ประตู หน้าต่าง เพือ่ ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
3. ล้างทาความสะอาดถนน ในโครงการอย่างสม่าเสมอ
4. ลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพือ่ ลดปั ญหาเรือ่ งฝุ่ นฟุ้งกระจาย
5. จัดพื้นที่สเี ขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทัง้ ทาการรักษาและเพิม่ พื้นที่สเี ขียวบริเวณพื้นทีว่ ่าง
เพือ่ ให้ชว่ ยดูดซับมลสารทีเ่ กิดจากยานพาหนะทีเ่ ข้ามาในพืน้ ทีโ่ ครงการ
6. ปฏิบตั ิการมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.4 เรื่องคุณ ภาพ
อากาศ อย่างเคร่งครัด
1. ปิ ดห้องพักขยะให้สนิทและปิ ดปากภาชนะเก็บน้ าอย่างมิดชิด เพือ่ ไม่ให้สตั ว์และแมลงเข้าไปวางไข่
2. เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะทีป่ ิ ดมิดชิด
3. ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักอย่างสม่าเสมอ
4. จัดเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ า
5. จัดให้มกี ารฉีดพ่นยากาจัดยุง แมลงสาบ แมลงวัน และแหล่งเพาะพันธ์บริเวณห้องพักทุก 1 เดือน
6. ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายน้ า โดยรอบโครงการเพือ่ ป้ องกันไม่ให้เกิดน้ า ขัง และสามารถ
ระบายน้ าออกได้ดไี ม่ให้เกิดการอุดตัน
7. ให้คนสวนตัดต้นไม้ และหญ้า ให้สนั ้ สม่าเสมอ
8. เก็บทาลายเศษวัสดุต่าง ๆ เช่น ขวด ไห กระป๋ อง ฯลฯ หรือคลุมให้มดิ ชิดเพือ่ ไม่ให้รองรับน้ าได้

- เกิดจากยุงลาย ยุงก้นปล่อง ยุงลายเสือ และยุง
ราคาญทีเ่ ป็ นพาหะนาโรคกัด
- เกิดจากการสัมผัสหรือรับประทานเชื้อแบคทีเรีย
หนอนพยาธิ เชื้อไวรัส เชื้อโปรโตชัว และเชื้อรา
ทีต่ ดิ มากับแมลงสาบเนื่องจากแมลงสาบชอบอยู่
ตามขยะ ของเสีย
- เกิด จากการรับ ประทานอาหารและน้ าดื่ม ที่ไ ม่
สะอาด มี แ มลงวัน ตอม โดยแมลงวัน จะตอม
อุ จ จาระหรื อ อาเจี ย นของผู้ ป่ วย และน าเชื้ อ
แพร่กระจายอยูใ่ นอาหารและน้ าดืม่
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ผลกระทบด้านสุขภาพ
3. โรคเครียด ซึ่งจะนาไปสู่โรค
 โรคนอนไม่หลับ
 โรคแผลในกระเพาะอาหาร
 โรคประสาท

4. อุบตั ิ เหตุ

สาเหตุการเกิ ดโรค

มาตรการป้ องกันและเฝ้ าระวัง
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- เกิด จากความวิต กกังวลด้านความปลอดภัย ใน 1. ทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็ นประจา เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน และยังเป็ นการ
ชีวติ และทรัพย์สนิ
ป้ องกันการสะสมของเชือ้ โรค
- เกิ ด จ า ก ค ว า ม ร้ อ น ข อ ง ภู มิ อ า ก า ศ แ ล ะ 2. ติดตัง้ ป้ ายห้ามติดเครื่องยนต์ท้งิ ไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
เครือ่ งปรับอากาศ
และทัวถึ
่ ง
3. จัด ให้ ม ีไ ม้ย ืน ต้ น ภายในโครงการให้ ม ากที่สุ ด เพื่อ ลดความร้อ นจากการระบายอากาศของ
เครือ่ งปรับอากาศ
4. จัดพืน้ ทีส่ เี ขียวให้มกี ารปลูกไม้ยนื ต้นทีส่ อดคล้องกับสภาพพืน้ ทีใ่ นบริเวณพืน้ ทีว่ า่ งของโครงการ
5. โครงการได้จดั ให้มพ
ี น้ื ทีส่ เี ขียวคิดเป็ นพืน้ ทีท่ งั ้ หมด 246.11 ตารางเมตร
6. จัด ให้ม ีเจ้าหน้ าที่ดูแ ลรัก ษาพื้น ที่ส ีเขีย วให้ม ีส ภาพน่ าดูอ ยู่ เสมอ เพื่อ ความสวยงามและความ
ปลอดภัยของผูพ้ กั อาศัย
- การเกิดอัคคีภยั
1. ปฏิบตั ิการมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 3.6 เรื่องการจราจร
- การจราจร
อย่างเคร่งครัด
- การพลัดตกจากทีส่ งู
2. ปฏิบตั กิ ารมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีร่ ะบุในหัวข้อ 4.3.1 เรื่องการป้ องกัน
อัคคีภยั อย่างเคร่งครัด
3. จัดให้มสี ว่ นของระเบียงห้องพัก ซึง่ จะมีความแข็งแกร่ง และทนทาน ไม่แตกหักง่าย ทนต่ออุณหภูม ิ
สูง-ต่า และแรงกระแทกได้ดี เพือ่ ป้ องกันอุบตั เิ หตุ
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ตารางที่ 4-57 มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบจากโรคที่เกิ ดขึน้ ในระยะดาเนิ นการ (ต่อ)
ผลกระทบด้านสุขภาพ
5. โรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิ ด 19

สาเหตุการเกิ ดโรค

มาตรการป้ องกันและเฝ้ าระวัง

- เกิดจากการสัมผัสน้ ามูก น้ าลาย ของผูป้ ่ วยที่ 1. เจ้าหน้าทีแ่ ผนกต้อนรับ สอบถามประวัตกิ ารเดินทางและสังเกตอาการทางสุขภาพของแขกทีม่ า เข้า
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแพร่กระจาย
พัก หากในช่วง 14 วันทีผ่ า่ นมามีประวัตเิ ดินทางไปในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง และมีอาการไข้ไอ จาม มีน้ า มูก หรือ
ผ่านทางละอองเข้าทางระบบทางเดินหายใจ
เหนื่อยหอบ ให้แจ้งมายังกระทรวงสาธารณสุขทันทีทางสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 และให้
ซึ่ง เชื้อ ไวรัส ดังกล่าว สามารถลอยตัว อยู่ใน
ผูป้ ่ วยสวมหน้ ากากอนามัย ส่งไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ท่สี ุดเพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาตามความ
อากาศได้ราว 3 ชม. และเกาะติดอยู่กบั ข้าว
เหมาะสมต่อไป
ของเครื่องใช้ซ่งึ หากมีใครสัมผัสในระยะเวลา 2. จัดเตรียมหน้ากากอนามัย และติดตัง้ เครือ่ งจ่ายแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้ในบริเวณพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง เช่น
ดังกล่าวแล้ว อาจจะติดเชือ้ ไวรัสดังกล่าวได้
ล็อบบี้ ห้องอาหาร ห้องออกกาลังกาย ประตูทางเข้าออก หรือหน้าลิฟท์ เป็ นต้น เพือ่ ให้บริการแก่แขก
- ประชาชนอาศัยอยูห่ นาแน่น
รวมถึงพนักงานของโรงแรม ซึง่ จะช่วยลดความเสีย่ งในการแพรกระจายเชือ้ ระหว่างบุคคลได้
- ระบบระบายอากาศบริเวณที่พกั อาศัยไม่ดี มี 3. เพิม่ ความตระหนักให้กบั พนักงานทาความสะอาดถึงความเสีย่ งในการปนเปื้ อนเชือ้ โดยให้ความสาคัญ
ความชืน้ ไม่มแี สงแดดส่องถึง
ในการป้ องกันตนเอง เช่น การสวมหน้ ากากอนามัยและถุ งมือยางขณะปฏิบตั งิ าน และการดูแลทา
ความสะอาดสิง่ ของที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น รีโมท สวิตช์ไฟ แก้วน้ า ดื่ม โทรศัพท์ หัวเตียง และมือจับ
ประตู เป็ นต้น เพื่อกาจัดเชื้อ ทัง้ นี้น้ ายาขัดล้างห้องสุขา ผงซักฟอก และ 70% แอลกอฮอล์ สามารถ
ทาลายเชือ้ ไวรัสได้
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

4.3.4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4.3.4.3.1 การป้ องกันอัคคีภยั
ในช่วงเปิ ดดาเนินการ โครงการได้ประเมินผลกระทบการป้ องกันอัคคีภยั ไว้โดยแบ่งเป็ น 4
ส่วนได้แก่ ความเพียงพอของระบบป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการ ความสามารถในการหนีไฟ ความ
เหมาะสมของตาแหน่ งและความเพียงพอของพืน้ ทีจ่ ุดรวมพล และความสามารถในการให้บริการระงับ
อัคคีภยั ของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
(1) ความเพียงพอของระบบป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการ
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม จานวน 95
ห้องพัก ประกอบด้วย อาคาร ค.ส.ล. สูง 7 ชัน้ จานวน 1 อาคาร โดยอาคารมีข นาดพื้น ที่ใช้สอย
รวมกัน 5,283.20 ตารางเมตร เมื่อพิจารณาตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการ
ใช้ ที่ อ าจเป็ นภยัน ตรายต่ อ สุข ภาพ ชี วิ ต ร่า งกายหรื อ ทรัพ ย์สิ น หรื อ อาจไม่ ป ลอดภัย จาก
อัคคีภยั หรือก่อให้เกิ ดเหตุราคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ.
2563 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยสามารถสรุปการประเมินได้ดงั
ตารางที่ 4-58
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ตารางที่ 4-58 สรุปรายละเอียดระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการติ ดตัง้ เพื่อป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการเปรียบเทียบกับกฎหมาย และระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการ
จัดให้มีเพิ่ มเติ ม
รายละเอียดระบบป้ องกัน
และเตือนอัคคีภยั
1. ระบบดับเพลิง

กฎกระทรวง ฉบับที่ 39
(พ.ศ. 2537)
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ข้อ 3 ที่ก าหนดให้ อ าคาร
อื่ น น อ ก จ าก ห้ อ งแ ถ ว
ตึกแถว บ้านแถว และบ้าน
แฝด ที่มคี วามสูงไม่เกิน 2
ชั ้ น ต้ อ ง ติ ด ตั ้ ง เค รื่ อ ง
ดับเพลิงแบบมือถือไม่น้อย
กว่ า ชั ้น ละ 1 เครื่ อ ง ต่ อ
พื้น ที่อ าคารไม่ เกิน 1,000
ตารางเมตร ทุ ก ระยะไม่
เกิน 45 เมตร การติดตัง้ ถัง
ดับ เพลิ ง จะติ ด ตั ง้ ให้ ส่ ว น
บนสุดของตัวถังดับเพลิงสูง
จ า ก ร ะ ดั บ พื้ น อ า ค า ร
ประมาณ 1.5 เมตร ในที่
ม อ งเห็ น ส าม ารถ อ่ าน
ค าแนะน าการใช้ ไ ด้ แ ละ
สามารถน าไปใช้ ง านได้
สะดวกและอยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้
งานได้ตลอดเวลา

กฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือ
มีการใช้ที่อาจเป็ นภยันตรายต่อสุขภาพ
ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินฯ พ.ศ. 2563
(3) ติดตัง้ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่อง
ดั บ เพ ลิ ง ย ก หิ้ วที่ อ ยู่ ใน ส ภ าพ ใช้ ง าน ได้
ตลอดเวลา ในแต่ ล ะชัน้ ของอาคาร ตามชนิ ด
และขนาดทีเ่ หมาะสมสาหรับดับเพลิงทีเ่ กิดจาก
ประเภทของวัสดุในอาคารนัน้ แต่ต้องมีขนาด
บรรจุสารเคมีไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม โดยให้ม ี
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่องดับเพลิง
ยกหิ้ว 1 เครื่องต่ อพื้น ที่ไม่เกิน 1,000 ตาราง
เมตร แต่ละเครื่องมีระยะห่างกันไม่เกิน 45.00
เมตร ทัง้ นี้ ในการติดตัง้ เครือ่ งดับเพลิงดังกล่าว
ต้อ งติด ตัง้ ให้ส่วนบนสุด ของตัว เครื่อ งสูงจาก
ระดั บ พื้ น อาคารไม่ เ กิ น 1.50 เมตร ในที่ ท่ี
สามารถมองเห็นได้งา่ ยและสามารถเข้าใช้สอย
เครื่อ งดับ เพลิง นั น้ ได้ส ะดวกไม่ ม ีส ิ่งกีด ขวาง
และสามารถอ่ า นค าแนะน าการใช้ เ ครื่ อ ง
ดับเพลิงนัน้ ได้

รายละเอียดโครงการ

ผูอ้ อกแบบ

 ชุดตู้ดบั เพลิ ง (Fire Hose Cabinet: FHC) ประกอบด้วย นางสาวนภัสวรรณ ณ
หนองคาย
หัวฉีดน้ าดับเพลิง (Hose Valve) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
2½ นิ้ว และสายฉีดน้ าดับเพลิง (Hose Reel) ขนาดเส้นผ่าน สาขาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
ระดับภาคีวศิ วกร
ศูนย์กลาง 2½ นิ้ว และมีสายฉีดน้ าดับเพลิงยาวประมาณ 30
ภส. 4506
เมตร ต่ อ จากตู้ ห ั ว ฉี ด น้ าดั บ เพลิ ง แล้ ว สามารถน าไปใช้
ดับเพลิงในพืน้ ทีท่ งั ้ หมดในชัน้ นัน้ ได้ และถังดับเพลิงแบบมือ
ถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ ซึง่ จะ ติดตัง้ บริเวณหน้า
บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ ตัง้ แต่ชนั ้ 1 ถึงชัน้ ที่ 7 ชัน้ ละ 2
จุด
การติดตัง้ ชุดตู้ดบั เพลิง โครงการจะติดตัง้ ให้ส่วนบนสุด
ของชุ ด ตู้ ด ับ เพลิง และถัง ดับ เพลิง มือ ถือ สู ง จากระดับ พื้น
อาคารประมาณ 1.50 เมตร ในที่ ม องเห็ น สามารถอ่ า น
ค าแนะน าการใช้ ไ ด้ และสามารถน าไปใช้ ง านได้ ส ะดวก
รวมทัง้ อยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้งานได้ตลอดเวลา
 หัวรับน้ าดับเพลิ งภายนอกอาคาร (Fire Department
Connection : FDC) เป็ น หัวรับ น้ าดับเพลิงชนิ ดข้อต่อสวม
เร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4x2.50x2.50 นิ้ว จานวน 2 หัว
บริเวณด้านหน้ าทางเข้าออกโครงการ สามารถรับ น้ าจาก
รถดับเพลิง เพื่อส่งต่อไปยังชุดตู้ดบั เพลิงภายในอาคาร ซึ่ง
บ ริ เ วณ ที่ ติ ด ตั ้ง หั ว รั บ น้ าดั บ เพ ลิ ง ภ ายน อก เป็ น จุ ด ที่
รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงได้สะดวก
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ตารางที่ 4-58 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)

กฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มี
สภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็ น
ภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย
หรือทรัพย์สินฯ พ.ศ. 2563
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 ระบบท่ อน้ าดับเพลิ ง ประกอบด้วยท่อยืน จานวน 2 ท่อ ขนาดเส้นผ่าน
ศู น ย์ก ลาง 4 นิ้ ว เป็ น ระบบท่ อ แห้ง รับ น้ าจากหัวรับ น้ าดับ เพลิงภายนอก
อาคาร (Fire D epartment C onnection : FDC ) และน้ าจากถั ง เก็ บ น้ า
สาเร็จรูปชัน้ ดาดฟ้ า
 การส ารองน้ า ดับ เพลิ ง โครงการจะใช้น้ าประปาจากการประปาส่ว น
ภูมภิ าค สาขาภูเก็ต เข้าเก็บกักในถังเก็บน้ าใต้ดนิ จากนัน้ จะสูบน้ าด้วยเครื่อง
สูบน้ าเพิม่ แรงดันสูบขึน้ ไปเก็บยังถังเก็บน้ าสาเร็จรูปชัน้ ดาดฟ้ า จากถังเก็บน้ า
สาเร็จรูปชัน้ ดาดฟ้ าจะถูกสูบด้วยเครื่องสูบน้ าเพิม่ แรงดัน (PBS-1,2) จานวน
2 ชุด (ทางาน 2 ชุดพร้อมกัน) มีอตั ราการสูบน้ า 0.078 ลูกบาศก์เมตร/วินาที/
ชุด ทีแ่ รงดันสูบน้ าจ่ายรวม (TDH) 30 เมตร เข้าสูช่ ุดตูด้ บั เพลิงภายในอาคาร
น้ าสารองดับเพลิงปริมาณ 28.19 ลูกบาศก์เมตร สามารถสารองน้ าดับเพลิงได้
นาน 10 นาที

ผูอ้ อกแบบ
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P:\2564\EIA\Blumonkey Bangtao\เล่มสมบูรณ์\CH 4.doc

ตารางที่ 4-58 สรุปรายละเอียดระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการติ ดตัง้ เพื่อป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการเปรียบเทียบกับกฎหมาย และระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการ
จัดให้มีเพิ่ มเติ ม (ต่อ)
รายละเอียดระบบป้ องกัน
และเตือนอัคคีภยั

กฎกระทรวง ฉบับที่ 39
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2. ระบบสัญ ญาณแจ้ ง เหตุ ข้อ 5 ที่ก าหนดให้อ าคารอื่น
เพลิงไหม้
นอกจาก ห้ อ งแถว ตึ ก แถว
บ้ า นแถว และบ้ า นแฝด ที่ ม ี
ความสู ง ไม่ เ กิ น 2 ชั น้ ที่ ม ี
พื้ น ที่ ร วมกั น ทุ ก ชั น้ ในหลั ง
เดี ย วกั น เกิ น 2,000 ตาราง
เมตร ต้ อ งมี ร ะบบสัญ ญาณ
เตือนเพลิงไหม้ทุกชัน้ ด้วย

4-141

กฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มีสภาพ
หรือมีการใช้ที่อาจเป็ นภยันตรายต่อ
สุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินฯ พ.ศ.
2563
(5) ติด ตัง้ ระบบแจ้ง เหตุ เพลิง ไหม้ทุ ก ชัน้ ใน
อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ หรืออาคารชุมนุ มคน โดยระบบแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(ก) อุปกรณ์ ส่งสัญ ญาณเพื่อให้หนี ไ ฟที่
สามารถส่ง เสีย งหรือ สัญ ญาณให้ค นที่อ ยู่ใน
อาคารได้ยนิ หรือทราบอย่างทัวถึ
่ ง
(ข) อุ ปกรณ์ ต รวจจับ อัตโนมัติ อุ ปกรณ์
แจ้งเหตุทใ่ี ช้มอื และแผงควบคุมระบบแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้เพือ่ ให้อุปกรณ์ตาม (ก) ทางาน

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายละเอียดโครงการ

ผูอ้ อกแบบ

- โครงการติดตัง้ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้กระจาย
อยู่ตามจุดต่างๆ ทัวบริ
่ เวณพืน้ ทีโ่ ครงการ มีรายละเอียด
ดังนี้
 แ ผ งค ว บ คุ ม ร ว ม (Fire Alarm Control Panel,
FCP) เป็ นส่ ว นควบคุ ม และตรวจสอบการท างานของ
อุปกรณ์ และส่วนต่างๆ ในระบบทัง้ หมดจะประกอบด้วย
วงจรตรวจคุมคอยรับสัญญาณจากอุปกรณ์เริม่ สัญญาณ,
วงจรทดสอบการท างาน, วงจรป้ องกัน ระบบ, วงจร
สัญญาณแจ้งการทางานในสภาวะปกติ และภาวะขัดข้อง
เช่น สายไฟจากอุปกรณ์ ตรวจจับขาด, แบตเตอรีต่ ่ าหรือ
ไฟจ่ายตู้แผงควบคุมโดนตัดขาด เป็ นต้น ตู้แผงควบคุม
จะมีสญ
ั ญาณไฟและเสียงแสดงสภาวะต่างๆ บนหน้ าตู้
โดยโครงการจะติดตัง้ อยู่บริเวณห้องฝ่ ายอาคาร ชัน้ ที่ 1
ของอาคาร
 แผงแสดงสัญ ญาณ (Annunciator Board : ANN)
ท างานเชื่ อ มต่ อ กั บ แผงควบคุ ม รวมให้ ท าการแสดง
สัญญาณการทางานจากแผงควบคุมรวม โครงการจะติด
ตัง้ อยูบ่ ริเวณห้องฝ่ ายอาคาร ชัน้ ที่ 1 ของอาคาร

นายภูรธิ ชัยเกษมวงศ์
สาขาไฟฟ้ างานไฟฟ้ ากาลัง
ระดับสามัญวิศวกร
สฟก. 4593
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กฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มี
สภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็ น
ภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย
หรือทรัพย์สินฯ พ.ศ. 2563

รายละเอียดโครงการ
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 อุปกรณ์ แจ้งเหตุ เพลิ งไหม้แบบมือกด (Fire Manual Station : M) ชนิ ด
ทุบแล้วดึง (Break Glass) ใช้สาหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ดว้ ยตัวบุคคล แบบสังงาน
่
แจ้ง 2 ส่วน คือ ด้วยการใช้มอื กด (Push) และ มือดึงค้นโยก (Pull) ทีต่ วั อุปกรณ์
มีกุญแจไข เปิ ดฝาคืนค่าให้ตวั อุปกรณ์ อยู่ในสภาพเดิม เมื่อแจ้งเหตุไปแล้ว โดย
โครงการจะติด ตัง้ อุ ป กรณ์ แ จ้งเหตุ เพลิงไหม้แ บบใช้ม ือ ไว้ต ามจุ ด ต่ างๆ ของ
อาคารแต่ละชัน้ ดังนี้
- ชัน้ ที่ 1 ติดตัง้ จานวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณโถงต้อนรับและหน้าบันไดหนี
ไฟ
- ชัน้ ที่ 2-6 ติดตัง้ ชัน้ ละ 5 จุด ได้แก่ บริเวณโถงทางเดิน หน้าบันไดหลัก
และหน้าบันไดหนีไฟ
- ชัน้ ที่ 7 ติดตัง้ จานวน 4 จุด ได้แก่ บริเวณห้องอาหาร โถงทางเดิน หน้า
บันไดหลัก และหน้าบันไดหนีไฟ
 อุป กรณ์ ส่ งสัญ ญาณเพลิ งไหม้ ด้ ว ยเสี ย งและแสง (Speaker & Strobe
Light : F) เมือ่ ได้รบั สัญญาณจากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือกด อุปกรณ์ส่ง
สัญญาณจะทาหน้าทีส่ ง่ สัญญาณเตือนด้วยเสียง หรือแสง โดยโครงการติดตัง้ ไว้
ตาแหน่งเดียวกันกับอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือกด

ผูอ้ อกแบบ
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 อุปกรณ์ ตรวจจับควัน (Smoke Detector : S) ชนิด Photo Electric เหมาะ
ส าหรับ ใช้ ต รวจจับ สัญ ญ าณ ควัน ในระยะที่ ม ี อ นุ ภาคของควัน ที่ ใ หญ่ ขึ้ น
Photoelectric Smoke Detector ทางานโดยใช้หลักการสะท้อนของแสง เมื่อมี
ควันเข้ามาในตัวตรวจจับควันจะไปกระทบกับแสงทีอ่ อกมาจาก Photometer ซึง่
ไม่ได้ส่องตรงไปยังอุปกรณ์รบั แสง Photo Receptor แต่แสงดังกล่าวบางส่วนจะ
สะท้อนอนุ ภาคควันและหักเหเข้าไปที่ Photo Receptor ทาให้วงจรตรวจจับของ
ตัวตรวจจับ ควัน ส่ง สัญ ญาณแจ้ง Alarm โดยอุ ป กรณ์ ต รวจจับ ควัน จะติด ตัง้
กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึง่ ครอบคลุมทัวบริ
่ เวณพืน้ ทีโ่ ครงการ
ได้แก่ โถงต้อนรับ โถงนัง่ เล่น โถงทางเดิน บัน ไดหลัก บัน ไดหนี ไฟ ห้องพัก
ห้องอาหาร เป็ นต้น
 อุปกรณ์ ตรวจจับความร้อน (Heat Detector : H) อุปกรณ์ชนิดนี้จะทาการ
ตรวจจับจากอัตราการเพิม่ ขึน้ ของความร้อนภายนอกในช่วงระยะเวลาทีก่ าหนด
หรือเมื่ออุณหภูมถิ ึงขีดจากัดที่กาหนด แล้วจึงส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุม โดย
โครงการจะติดตัง้ บริเวณห้องครัว และห้องน้ ารวม
 โทรศัพ ท์ เฉพาะฉุ ก เฉิ น (Telephone Jack : T) เป็ นอุ ป กรณ์ ท่ีส ามารถ
ติดต่อเจ้าหน้าทีห่ รือคนในอาคารในเวลาเกิดเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉิน ลักษณะ
เป็ นการสื่อสารสองทางโดยโครงการติดตัง้ ไว้ตาแหน่ งเดียวกันกับอุปกรณ์ แจ้ง
เหตุเพลิงไหม้แบบมือกดและอุปกรณ์สง่ สัญญาณเพลิงไหม้ดว้ ยเสียงและแสง

ผูอ้ อกแบบ
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บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

3. ป้ ายบอกชัน้ และป้ ายบอก ข้อ 7 กาหนดว่าอาคารที่ใช้เป็ นที่ชุมนุ ม
ทางหนีไฟ
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น เช่ น โร ง ม ห ร ส พ
หอประชุ ม โรงแรม สถานพยาบาล
สถานศึก ษา หอสมุ ด สถานกีฬ าในร่ ม
ตลาด ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ศู น ย์ ก ารค้ า
สถานบริการ ท่าอากาศยาน อาคารจอด
รถ สถานีขนส่งมวลชน ทีจ่ อดรถ ท่าจอด
เรือ ภัตตาคาร สานักงาน สถานทีท่ าการ
ของราชการ โรงงาน และอาคารพาณิชย์
เป็ น ต้น รวมถึง อาคารอยู่อ าศัย รวมที่ม ี
ตัง้ แต่ 4 หน่ ว ยขึ้น ไป และหอพัก ที่ ม ี
ความสูงตัง้ แต่ 2 ชัน้ ขึ้น ไป ในแต่ ล ะชัน้
ต้องมีป้ ายบอกชัน้ และป้ ายบอกทางหนี
ไฟด้ ว ยตัว อัก ษรขนาดที่ ม ีค วามสู ง ไม่
น้ อยกว่า 10 เซนติเมตร หรือสัญลักษณ์
ที่อยู่ในต าแหน่ งที่จะมองเห็น ได้ช ดั เจน
ตลอดเวลา และต้องมีแสงสว่างจากระบบ
ไฟฟ้ าฉุ กเฉิ น เพี ย งพอที่ จ ะมองเห็ น
ช่องทางหนีไฟได้ชดั เจนขณะเพลิงไหม้

กฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มี
สภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็ น
ภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย
หรือทรัพย์สินฯ พ.ศ. 2563
-

รายละเอียดโครงการ

ผูอ้ อกแบบ

 ป้ ายแสดงตาแหน่ งทางขึน้ -ลงและตาแหน่ งชัน้
อาคาร ขนาดตัว อัก ษรสู ง 0.15 เมตร โดยติ ด ตั ง้
บริเวณโถงทางเดินแต่ละชัน้ ของทุกอาคาร
 โคมไฟป้ ายทางออกฉุ กเฉิ น (Fire Exit Light)
ทางานด้วยแบตเตอรี่ หลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์
อัดประจุไฟอัตโนมัติ ทัง้ นี้โคมไฟป้ ายทางออกฉุกเฉิน
เครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟต่อเนื่องนาน 2 ชัวโมง
่
ติดตัง้ สูงจากระดับพื้น 2.50 เมตร เพื่อส่องสว่างให้
สามารถมองเห็นได้ชดั เจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดย
โครงการติดตัง้ ไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่ง
ครอบคลุมทัวบริ
่ เวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ ที่จอดรถ
ห้องอาหาร และโถงทางเดินภายในละอาคาร เป็ นต้น

นายภูรธิ ชัยเกษมวงศ์
สาขาไฟฟ้ างานไฟฟ้ ากาลัง
ระดับสามัญวิศวกร
สฟก. 4593
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ตารางที่ 4-58 สรุปรายละเอียดระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการติ ดตัง้ เพื่อป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการเปรียบเทียบกับกฎหมาย และระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการ
จัดให้มีเพิ่ มเติ ม (ต่อ)
รายละเอียดระบบป้ องกัน
และเตือนอัคคีภยั

กฎกระทรวง ฉบับที่ 39
(พ.ศ. 2537)

4. แผนผัง แบบแปลน และ
ต าแหน่ งที่ ติ ด ตั ้ง อุ ป กรณ์
ดับเพลิงต่างๆ

-
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กฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่
อาจเป็ นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือ
ทรัพย์สินฯ พ.ศ. 2563
(1) ติดตัง้ แผนผังของอาคารแต่ละชัน้ ไว้ในตาแหน่ งทีเ่ ห็นได้
ชัดเจนที่บริเวณห้องโถงหรือหน้ าลิฟต์ทุ กแห่งของทุกชัน้
และติดตัง้ แบบแปลนและแผนผังของอาคารไว้ทบ่ี ริเวณพืน้
ชัน้ ล่างของอาคารรวมทัง้ เก็บรักษาแบบแปลนและแผนผัง
ของอาคารทุกชัน้ ไว้ทห่ี อ้ งควบคุมหรือห้องทีส่ ามารถเข้าถึง
ได้ง่าย เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก ทัง้ นี้ แบบ
แปลนและแผนผังของอาคารต้องประกอบด้วย สัญลักษณ์
อักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ชดั เจน โดยให้ติดตัง้
ตามทิศทางการวางตัวของอาคารแผนผังของอาคารแต่ละ
ชัน้ ให้ประกอบด้วย
(ก) ตาแหน่งของห้องทุกห้องของชัน้ ทีต่ ดิ ตัง้ แผนผังนัน้
(ข) ตาแหน่ งทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณ์ดบั เพลิง และตู้สายฉีดน้ า
ดับเพลิงหรือหัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิง และอุปกรณ์ ฉุกเฉิน
อื่น ๆ ของชัน้ ทีต่ ดิ ตัง้ แผนผังนัน้
(ค) ตาแหน่ งประตูและเส้นทางหนี ไฟของชัน้ ที่ติดตัง้
แผนผังนัน้
(ง) ตาแหน่ งลิฟ ต์ดบั เพลิงของชัน้ ที่ติด ตัง้ แผนผังนัน้
ในกรณีทอ่ี าคารมีลฟิ ต์ดบั เพลิงติดตัง้ อยู่
(จ) ตาแหน่งทีต่ ดิ ตัง้ แผนผังนัน้

รายละเอียดโครงการ

ผูอ้ อกแบบ

 โครงการมีการติดป้ ายแสดงวิธกี ารใช้อุปกรณ์
ดับเพลิงอย่างชัดเจนทีจ่ ุดติดตัง้ ทุกจุด
 โครงการมีการจัดทาผังเส้นทางการอพยพหนี
ไฟ ไปยั ง จุ ด รวมพลเบื้ อ งต้ น ติ ด ไว้ บ ริ เ วณ
ทางเดินในอาคาร
 บริเวณชัน้ ล่างของอาคารจัดให้มแี บบแปลน
แผนผัง ของแต่ ล ะอาคารไว้ เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ตรวจสอบได้โดยสะดวก

นายภูรธิ ชัยเกษมวงศ์
สาขาไฟฟ้ างานไฟฟ้ ากาลัง
ระดับสามัญวิศวกร
สฟก. 4593
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ตารางที่ 4-58 สรุปรายละเอียดระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการติ ดตัง้ เพื่อป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการเปรียบเทียบกับกฎหมาย และระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการ
จัดให้มีเพิ่ มเติ ม (ต่อ)
รายละเอียดระบบป้ องกัน
และเตือนอัคคีภยั

กฎกระทรวง ฉบับที่ 39
(พ.ศ. 2537)

5. ระบบไฟส่องสว่างสารอง

-

กฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่
อาจเป็ นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือ
ทรัพย์สินฯ พ.ศ. 2563
(2) ติ ด ตั ง้ ระบบไฟส่ อ งสว่ า งส ารองเพื่ อ ให้ ม ี แ สงสว่ า ง
สามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ขณะเพลิงไหม้ และมีป้าย
บอกชัน้ และป้ ายบอกทางหนีไฟที่ดา้ นในและด้านนอกประตู
หนีไฟทุกชัน้ ด้วยอักษรที่สามารถมองเห็นได้ชดั เจน โดย
ตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 10 เซนติเมตร

4-146

รายละเอียดโครงการ

ผูอ้ อกแบบ

 ไฟ ส่ อ งสว่ า งฉุ กเฉิ น (Em ergency
Light) พร้อมแบตเตอรีท่ าหน้าทีจ่ ่ายกาลังไฟฟ้ า
ในสภาวะทีไ่ ฟฟ้ าปกติเกิดขัดข้อง หลอดไฟ LED
พร้อมอุปกรณ์อดั ประจุไฟฟ้ าอัตโนมัติ โดยเครื่อง
สามารถจ่ า ยกระแสไฟต่ อ เนื่ อ งนาน 2 ชัว่ โมง
ติดตัง้ สูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่าง
ให้ ส ามารถมองเห็ น ได้ ช ั ด เจนหากเกิ ด กรณี
ฉุ กเฉิน โดยโครงการติดตัง้ ไว้ตามจุดต่างๆ ของ
แต่ ล ะอาคาร ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทั ว่ บริเ วณ พื้ น ที่
โครงการ ได้แก่ ห้องเก็บของ ห้ องแม่บ้าน ห้อง
อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ห้อ งปั ้ ม ครัว โถงทางเดิน โถง
บันได ทีจ่ อดรถและทางเดินรถ เป็ นต้น

นายภูรธิ ชัยเกษมวงศ์
สาขาไฟฟ้ างานไฟฟ้ ากาลัง
ระดับสามัญวิศวกร
สฟก. 4593
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ตารางที่ 4-58 สรุปรายละเอียดระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการติ ดตัง้ เพื่อป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการเปรียบเทียบกับกฎหมาย และระบบป้ องกันอัคคีภยั ที่โครงการ
จัดให้มีเพิ่ มเติ ม (ต่อ)
รายละเอียดระบบ
ป้ องกันและเตือนอัคคีภยั
6. สายล่อฟ้ า

กฎกระทรวง ฉบับที่ 39
(พ.ศ. 2537)
-

กฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือ
มีการใช้ที่อาจเป็ นภยันตรายต่อสุขภาพ
ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินฯ พ.ศ. 2563
(9) ติด ตัง้ ระบบป้ อ งกัน อัน ตรายจากฟ้ าผ่าใน
อาคารสู ง หรื อ อาคารขนาดใหญ่ พิ เ ศษซึ่ ง
ประกอบด้วยตัวนาล่อฟ้ า ตัวนาลงดิน และหลัก
สายดิ น ที่ เ ชื่ อ มโยงกั น เป็ นระบบ โดยการ
ออกแบบให้เป็ นไปตามหลักวิชาการเพื่อความ
ปลอดภัยทางไฟฟ้ า
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รายละเอียดโครงการ

ผูอ้ อกแบบ

 โครงการจะมีระบบป้ องกัน อันตรายจากฟ้ าผ่ากรณี เกิด
ฟ้ าผ่าของอาคารบริเวณชัน้ หลังคา และติดตัง้ สายดินทีช่ นั ้ 1
ของอาคาร มีรายละเอียดดังนี้
1. ตั ว น าล่ อ ฟ้ า (Air terminal) ) เป็ นเสาแหลมหรื อ
ลักษณะเป็ นสามง่ามที่คอยรับประจุไฟฟ้ า (สายฟ้ า) สูง 0.6
เมตร พร้ อ มแถบตั ว น าทองแดงเปลื อ ย (Bare Copper
Conductor) ขนาด 50x2 มิลลิเมตร ติดตัง้ อยู่บนชัน้ หลังคา
รอบอาคาร ซึง่ มีรศั มีการป้ องกันครอบคลุมตัวอาคารทัง้ หมด
2. สายดิน (Ground Rod) เป็ นแท่งโลหะทองแดง ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8” x 10 Ft ฝั งลึกลงไปในดิน และมีค่า
ความต้านทานของดินน้อยกว่า 5 โอห์ม
3. ส า ย ตั ว น า ล ง ดิ น ( Down Conductor) ข น า ด
พืน้ ทีห่ น้าตัดสายเท่ากับ 50 ตารางมิลลิเมตร เดินในท่อพีวซี ี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/4 นิ้ว ใช้ลวดทองแดงทีม่ ขี นาด
ใหญ่ เพียงพอแก่การนาประจุไฟฟ้ าลงสู่ดนิ ได้อย่างรวดเร็ว
โดยต่ อ สายตัว น าลงดิน นี้ เข้ากับ หลัก ล่อ ฟ้ าตามมาตรฐาน
ตัวนาลงดินนี้จะสร้างขึน้ มาพิเศษเพื่อใช้ระบบป้ องกันฟ้ าผ่า
โดยเฉพาะ

นายภูรธิ ชัยเกษมวงศ์
สาขาไฟฟ้ างานไฟฟ้ ากาลัง
ระดับสามัญวิศวกร
สฟก. 4593

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

(2) ความสามารถในการหนี ไฟ
โครงการจัดให้มบี นั ไดหลัก และบันไดหนีไฟ มีรายละเอียดดังนี้
 บันไดหลัก ST 01 มีความกว้าง 1.675 เมตร มีชานพักกว้างไม่น้อยกว่า 1.55 เมตร ลูก
ตัง้ 0.172 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
 บันไดหนีไฟ ST02 มีความกว้าง 0.95 เมตร มีชานพักกว้างไม่น้อยกว่า 0.95 เมตร ลูก
ตัง้ 0.172 เมตร และลูกนอน 0.225 เมตร
ประตูหนีไฟ ประตูบนั ไดหนีไฟเป็ นประตูบานเหล็ก ทนไฟได้ 2 ชัวโมง
่
ภายในเสริม Rock wool
ทากันสนิม มีกา้ นโยกชนิดผลักเปิ ดออกสูภ่ ายนอก พร้อมติดตัง้ โช๊คอัพด้านในเพือ่ บังคับให้ประตูปิดได้เอง
มีความกว้าง 0.90 เมตร สูง 2.05 เมตร ไม่มธี รณีประตูกนั ้
มาตรฐานการคานวณจะใช้กฎของ NFPA (National Fire Protection Association)
จากสูตร te
เมือ่
te
Z
Y

=
=
=
=

2+[Z / Y-1.80 m. x 0.0117]
เวลาทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการอพยพหนีภยั (นาที)
จานวนคนในอาคารทัง้ หมด
ความกว้างของบันไดหนีไฟทุกตัวรวมกัน (เมตร)

การคานวณระยะเวลาการอพยพหนีไฟของโครงการมีรายละเอียด ดังนี้
จานวนคนทัง้ หมดในอาคาร

=

ผูพ้ กั อาศัยรวมพนักงานในอาคารทัง้ หมด

=

224

คน



ความกว้างของบันไดหนีไฟทุกตัวรวมกัน
=
ความกว้างของบันไดหลัก+ความกว้างของบันไดหนีไฟ
=
1.675 + 0.95
เมตร
=
2.625 เมตร
 ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการหนีไฟของผูพ้ กั อาศัยในอาคาร
=
2 + [(224 / (2.625 - 1.80 m.)) x 0.0117]
=
5.17 นาที
6
นาที

ดังนัน้ ระยะเวลาทีผ่ พู้ กั อาศัยภายในอาคารใช้เวลาในการอพยพหนีไฟ ประมาณ 6 นาที
(3) ความเหมาะสมของตาแหน่ ง ความเพียงพอของพืน้ ที่จดุ รวมพล
โครงการจะจัด ให้มีก ารซัก ซ้ อ มการอพยพหนี ไฟ เป็ นประจ าอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครัง้ โดยจะ
ประสานงานให้วทิ ยากรจากหน่ วยงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลเชิงทะเลมาฝึกอบรม
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ให้เป็ นประจา โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกคนจะไปรวมตัวกันทีจ่ ดุ รวมพลภายในโครงการ ซึง่ โครงการจะ
จัดทาผังเส้นทางอพยพหนีไฟจากจุดต่างๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้ภายในห้องพัก พื้ นทีส่ ว่ นกลาง บริเวณ
ทางเดินในแต่ละอาคาร และบริเวณทางเดินนอกอาคาร เพือ่ ให้ผทู้ อ่ี ยู่ภายในอาคารสามารถหนีไฟไปยังจุด
รวมพลได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มเี จ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบประจาแต่ละอาคาร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
จะต้องเข้าประจาในอาคารทีร่ บั ผิดชอบ เพื่อแจ้งเหตุการณ์ ให้ผใู้ ช้บริการรับทราบ และควบคุมไม่ให้ต่นื
ตระหนก จากนัน้ จะนาทางผูป้ ระสบภัยลงบันได มายังจุดรวมพลทีก่ าหนดไว้
โครงการจัดให้มพี ้นื ที่จุดรวมพล อยู่บริเวณด้านหน้ าอาคารของโครงการ ใกล้บริเวณทางเข้า ออกโครงการ พื้นที่ 69.24 ตารางเมตร (หักโคนต้นไม้แล้ว) คิดเป็ นสัดส่วนของพื้นทีจ่ ุดรวมพลต่อผูพ้ กั
อาศัย ภายในโครงการเท่ ากับ 0.31 ตารางเมตร/คน หรือ 3.23 คน/ตารางเมตร เมื่อ คิด ผู้อ ยู่อ าศัย ใน
โครงการสู ง สุ ด 224 คน (รวมพนั ก งาน) ซึ่ ง เพี ย งพอตามเกณฑ์ ข องส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ทีก่ าหนดไว้อย่างน้อย 0.25 ตารางเมตร/คน หรือไม่เกิน 4 คน/ตาราง
เมตร โดยพื้นที่จุดรวมพลเป็ นพื้นที่ท่จี ดั ให้เป็ นสนามหญ้า ผูพ้ กั อาศัยจากทุกอาคารสามารถเข้าถึงได้
โดยง่า ย ส าหรับ การอพยพคนจากจุ ด รวมพลไปสู่ภ ายนอกโครงการก็ม ีค วามสะดวกและปลอดภัย
เนื่องจากเส้นทางที่ผูพ้ กั อาศัยในโครงการสามารถอพยพออกสู่พ้นื ที่โครงการนัน้ เป็ นทางเดินบริเวณ
ด้านหน้าโครงการใกล้กบั ทางเข้า -ออกของโครงการ ซึ่งจะไม่มสี งิ่ ก่อสร้างกีดขวางเส้นทางอพยพ ทาให้
สามารถออกนอกพื้น ที่โครงการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีค วามปลอดภัย ดังนัน้ จุด รวมพลของ
โครงการจึงมีความเหมาะสมทัง้ ในแง่ข นาดของพื้น ที่ท่ีเพียงพอ ต าแหน่ งที่สะดวกในการเข้าถึง และ
เหมาะสมในแง่การจัดการ
(4) ประเมิ นความสามารถในการให้บริ การระงับอัคคีภยั ของหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลตาบลเชิงทะเล อยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของเทศบาลตาบลเชิงทะเล โดยปั จจุบนั มีกาลังเจ้าหน้าทีแ่ ละอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือเมือ่ เกิด
เหตุทางสาธารณภัยต่างๆ ดังนี้ รถยนต์ดบั เพลิง จานวน 2 คัน จุน้ าได้คนั ละ 2.5 ลูกบาศก์เมตร รถยนต์
บรรทุกน้ าอเนกประสงค์ จานวน 2 คัน รถกระเช้า จานวน 1 คัน รถยนต์ตรวจการณ์ จานวน 1 คัน
เจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงานดับเพลิง จานวน 8 คน และอาสาสมัครป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ ายพล
เรือน จานวน 39 คน (เทศบาลตาบลเชิงทะเล, 2560 โดยเทศบาลตาบลเชิงทะเลตัง้ อยูห่ า่ งจากโครงการ
เป็ นระยะทางประมาณ 2.00 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางมายังโครงการประมาณ 2 นาที จะถึงพืน้ ที่
โครงการ (ขึน้ กับสภาพการจราจรและช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุ)
นอกจากนี้ยงั มีหน่วยงานใกล้เคียงทีใ่ ห้ความช่วยเหลือในด้านงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้แก่ งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล โดยปั จจุบนั มีกาลังเจ้าหน้าที่
และอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุทางสาธารณภัยต่างๆ ดังนี้ เจ้าหน้าทีง่ านป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จานวน 12 คน สมาชิกอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือน (สมาชิก อปพร.) จานวน 152 คน
รถยนต์เคลื่อนทีเ่ ร็ว (รถกูภ้ ยั ขนาดเล็ก) 1 คัน รถดับเพลิงเอนกประสงค์ 6 ล้อ ความจุ 4,000 ลิตร 1 คัน
รถดับเพลิง 10 ล้อ ความจุ 12,000 ลิต ร 1 คัน รถบรรทุ กน้ า 6 ล้อ ความจุ 6,000 ลิต ร 1 คัน เรือ ยาง
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ขนาด 40 แรงม้า 4 ลา รถเช่า 6 ล้อ 1 คัน รถตรวจการณ์ 1 คัน รถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน รถบรรทุกขนาด
เล็ก 5 คัน รถลาเลีย งคน 6 ล้อ 1 คัน โดยองค์ก ารบริห ารส่วนต าบลเชิงทะเลตั ง้ อยู่ห่างจากโครงการ
ประมาณ 1.60 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดิน ทางมายังโครงการประมาณ 3 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ
(ขึน้ กับสภาพการจราจรและช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุ)
ส าหรับ สถานี ต ารวจที่อ ยู่ ใกล้พ้ืน ที่โครงการ คือ สถานี ส ารวจภู ธ รเชิง ทะเล ตัง้ อยู่ห่ า งจาก
โครงการประมาณ 0.9 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดิน ทางมายังโครงการประมาณ 2 นาที จะถึงพื้น ที่
โครงการ (ขึน้ กับสภาพการจราจรและช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุ)
จากการประเมินความเพียงพอของระบบป้ องกันอัคคีภยั ของโครงการ ความสามารถในการหนี
ไฟ ความเหมาะสมของตาแหน่งและความเพียงพอของพืน้ ทีจ่ ดุ รวมพล และความสามารถในการให้บริการ
ระงับอัคคีภยั ของหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบ พบว่า ผลกระทบด้านอัคคีภยั ทีม่ ตี ่อโครงการจึงอยู่ในระดับต่า
ทัง้ นี้ จัดให้มแี ผนฉุกเฉินเตรียมการสาหรับกรณีเกิดอัคคีภยั ดังรูปที่ 4-19
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ผูอ้ านวยการ หรือผูช้ ว่ ยผูอ้ านวยการดับเพลิง สังใช้
่ แผนอพยพ
หนีไฟไปยัง พนักงานประจาโครงการ

พนักงานประจาโครงการ ประกาศพร้อมกด
สัญญาณเตือนภัยยาว 3 ครัง้

ผูน้ าทางจะถือสัญญาณธงสีแดง นาผูอ้ ยูอ่ าศัยและ
พนักงานออกจากพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านตามทางทีก่ าหนด

ผูน้ าทางนาผูอ้ ยูอ่ าศัยและพนักงานไปจุดรวมพล

ผูน้ าทาง & ผูต้ รวจสอบยอดทาการตรวจสอบยอด
รีบนาผูป้ ่ วยหรือผูบ้ าดเจ็บส่งหน่วย
พยาบาลหรือสถานพยาบาล
ใกล้เคียง

ผูต้ รวจสอบยอดแจ้งยอดต่อผูอ้ านวยการ หรือผูช้ ว่ ย
ผูอ้ านวยการดับเพลิง ณ จุดรวมพล

ยอดครบ

ยอดไม่ครบ

ผูอ้ านวยการหรือผูช้ ว่ ยอานวยการดับเพลิง แจ้งให้
พนักงานอยูใ่ นจุดรวมพลจนกว่าเหตุการณ์สงบ

ผูอ้ านวยการ หรือผูช้ ว่ ยอานวยการดับเพลิง
สังหน่
่ วยช่วยชีวติ ค้นหา

หน่วยช่วยชีวติ ค้นหา และรายงานผลให้
ผูอ้ านวยการหรือผูช้ ว่ ยผูอ้ านวยการทราบ

รูปที่ 4-19 แผนฉุกเฉิ นเตรียมการสาหรับกรณี เกิ ดอัคคีภยั
ทีม่ า : บริษทั อาณา เชิงทะเล จากัด
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4.3.4.3.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เนื่องจากโครงการเป็ นโรงแรม ทีม่ คี วามเสีย่ งต่าต่อการเกิดอันตรายหรืออุบตั เิ หตุต่างๆ อย่างไร
ก็ตาม จากการรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานด้านการสาธารณสุขของชุมชนทีอ่ ยู่บริเวณใกล้เคียงพืน้ ที่โครงการ มี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชิงทะเล มีระยะห่างจากพืน้ ทีโ่ ครงการประมาณ 2.00 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 นาที จะถึงพืน้ ทีโ่ ครงการ (ขึน้ กับสภาพการจราจร และช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุ)
โครงการได้จ ดั ให้มีเจ้าหน้ าที่รกั ษาความปลอดภัย โดยตรวจตราความปลอดภัย และความ
เรียบร้อยในโครงการ เพื่อให้ผู้พกั อาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
การทางานจะ
แบ่งเป็ น 2 ผลัด โดยผลัดที่ 1 เริม่ ปฏิบตั ิงานตัง้ แต่ เวลา 07.00-19.00 น. และผลัดที่ 2 เริม่ ปฏิบตั ิงาน
ตัง้ แต่เวลา 19.00-07.00 น. โดยเจ้าหน้าทีจ่ ะสอดส่องดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบๆ อาคาร บริเวณที่
จอดรถยนต์ และทางเข้า-ออกของโครงการ
โครงการจะติดตัง้ ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด (Closed Circuit Television System : CCTV) เพือ่ เพิม่
ความปลอดภัยให้แก่ผพู้ กั อาศัยภายในโครงการ ซึง่ โครงการได้ตดิ ตัง้ ภายในอาคารทุกชัน้ จานวน 59 จุด
และติดตัง้ ภายนอกอาคาร จานวน 6 จุด บริเวณทางเข้าออก ทีจ่ อดรถ และรอบอาคาร รวมทัง้ หมดจานวน
65 จุด ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการสนับสนุนนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ทีข่ อให้สถานประกอบการมีสว่ นช่วยสอดส่อง
ดูแลกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต
ดังนัน้ การดาเนินโครงการจึงส่งผลกระทบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยูใ่ นระดับตา่

4.3.4.4 การจัดการสระว่ายน้า และร้านอาหาร
1) การจัดการสระว่ายน้า
โครงการจัดให้มสี ระว่ายน้ าส่วนกลาง จานวน 1 สระ ความลึกสูงสุดประมาณ 1.20 เมตร พื้นที่
42 ตารางเมตร และมีสระว่ายน้ าเด็กจานวน 1 สระ อยู่บริเวณชัน้ ที่ 7 โดยสระว่ายน้ าภายในโครงการจะ
ให้บริการผูพ้ กั อาศัยในพื้นทีโ่ ครงการเท่านัน้ และจัดให้มเี จ้าหน้าที่คอยช่วยชีวติ คนตกน้ า (Life Guard)
จานวน 1 คน/สระ โดยโครงการจะออกแบบ ดูแล และควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ าของโครงการ
ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ดา้ นสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ าหรือกิจการอื่นๆ
ในทานองเดียวกันตามคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 ซึง่ จะ ทาให้สระว่ายน้ า ใน
โครงการได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
2) การจัดการร้านอาหาร
โครงการจัดให้มรี า้ นอาหาร จานวน 1 แห่ง บริเวณชัน้ 7 ของอาคาร โดยโครงการจะดูแลและ
ควบคุมร้านอาหารในโครงการตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
ดังนัน้ การดาเนินโครงการจึงส่งผลกระทบอยูใ่ นระดับตา่

4.3.4.5 สุนทรียภาพ
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การใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ โดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร บริเวณที่ตงั ้ โครงการส่วนใหญ่ เป็ น
พืน้ ทีป่ ่ าละเมาะ/ไม้พุ่มมากทีส่ ุด คิดเป็ นพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 26.78 ของพืน้ ทีศ่ กึ ษา รองลงมาเป็ นพืน้ ทีอ่ ยู่อาศัย
คิดเป็ นร้อยละ 25.63 พืน้ ทีโ่ ล่ง คิดเป็ นร้อยละ 16.90 พืน้ ทีแ่ หล่งน้ า คิดเป็ นร้อยละ 8.87 พืน้ ทีถ่ นน ร้อย
ละ 5.51 พืน้ ทีพ่ าณิชยกรรม ร้อยละ 4.85 ทีเ่ หลือ ใช้ทด่ี นิ ประเภทพืน้ ทีร่ าชการ ศาสนสถาน สถานศึกษา
พืน้ ทีบ่ ริการท่องเทีย่ ว พืน้ ทีก่ ่อสร้าง พืน้ ทีส่ นามกอล์ฟ พืน้ ทีส่ นามกอล์ฟ และพืน้ ทีโ่ ครงการ ตามลาดับ
และจากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานทีท่ างกรมศิลปากรได้ประกาศขึน้ ทะเบียนแหล่งโบราณสถาน
แห่งประเทศไทยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา พบว่า บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ และพืน้ ทีใ่ กล้เคียงในรัศมี 1
กิโลเมตร ไม่พบแหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน หรือสถานที่ทม่ี คี วามสาคัญทางประวัตศิ าสตร์แต่
อย่างใด นอกจากนี้ จากข้อมูลแหล่งธรรมชาติอนั ควรอนุ รกั ษ์ในจังหวัดภูเก็ต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 7
พฤศจิก ายน 2532 พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้น ที่ใกล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร ไม่พ บแหล่ง
ธรรมชาติอนั ควรอนุรกั ษ์แต่อย่างใด นอกจากนี้ จากการสารวจพืน้ ทีโ่ ครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร พบว่า มี
พื้นที่อ่อนไหวและหน่ วยงานราชการใกล้เคียงโครงการจานวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุ บาลลากูน่ า
ภูเก็ต, ศาลเจ้าลิม่ ไท้ซู้, สานักสงฆ์หลวงพ่อสมภารงอ, บ้านขจรเกียรติ เนิสเซอรี่ ป่ าสัก และโรงเรียนเชิง
ทะเลวิทยาคม"จุติ - ก้อง อนุสรณ์"
ลักษณะของตัวอาคารจะวางรูปทรงอาคารเป็ นไปตามรูปร่างของแปลงทีด่ นิ โดยรูปแบบอาคาร
เป็ นสถาปั ตยกรรมร่วมสมัยแบบใหม่เรียบง่ายทันสมัย เน้นประโยชน์ใช้สอย และการบารุงรักษาได้สะดวก
ทาให้ผูพ้ กั อาศัยได้รบั ความเป็ นส่วนตัว ไม่แออัด มีการระบายอากาศที่ดี นอกจากนี้ ยังจัดให้มพี ้นื ที่ส ี
เขียวบริเวณพืน้ ทีว่ ่าง ซึง่ จะช่วยเพิม่ ความร่มรื่นของพืน้ ทีแ่ ละช่วยลดความกระด้างของโครงสร้างอาคาร
และลดผลกระทบต่อทัศนียภาพของผูส้ ญ
ั จรไปมาได้อกี ด้วย
ผนังภายนอกของอาคารเป็ นผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ มีการออกแบบอาคารให้มสี ีน้ าตาลและเทา
เป็ นหลัก มีบางส่วนเป็ นกระจก Float สีเขียวใส ผนังระเบียงห้องพักมีช่องเปิ ดบานกระจกกรอบอลูมเิ นียม
สีเข้มทีม่ คี วามแข็งแรง ทนทาน สาหรับวัสดุหลักของโครงการ คือ คอนกรีต กระจก และอลูมเิ นียม ซึง่ เป็ น
วัสดุทห่ี าได้ทวไปและขนย้
ั่
ายได้งา่ ย
การจัดภูมสิ ถาปั ตยกรรมมีทงั ้ ส่วนทีเ่ ป็ นภูมทิ ศั น์แข็ง (Hardscape) และภูมทิ ศั น์นุ่ม (Softscape)
โดยแนวคิดการจัดภูมิสถาปั ตยกรรมในส่วนของ Hardscape โดยส่วนใหญ่ เป็ นการตกแต่งพื้นผิวของ
ทางเดินบริเวณอาคาร ส่วนแนวคิดการจัดภูมสิ ถาปั ตยกรรมในส่วนของ Softscape นัน้ เน้นการตกแต่ง
โดยปลูก ไม้ยืน ต้น และไม้พุ่ ม รวมทัง้ รัก ษาไม้ยืน ต้น เดิม เพื่อ เพิ่ม ความร่ม รื่น ของพื้น ที่ ช่ วยลดความ
กระด้างของโครงสร้างอาคาร ต้นไม้จะช่วยลดทอนสัดส่วนของอาคาร และลดผลกระทบต่อทัศนียภาพของ
ผูส้ ญ
ั จรไปมาได้อกี ด้วย
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา เป็ นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม จานวน 95
ห้องพัก ประกอบด้วย อาคาร ค.ส.ล. สูง 7 ชัน้ จานวน 1 อาคาร ภาพเชิงซ้อนเปรียบเทียบก่อนและหลังมี
โครงการ แสดงดังรูปที่ 4-20 ถึงรูปที่ 4-23
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4-153

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนมีโครงการ

ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบหลังมีโครงการ
N


รูปที่ 4-20 ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ มุมมองด้านทิ ศเหนื อ
ทีม่ า : บริษทั อาณา เชิงทะเล จากัด
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บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนมีโครงการ

ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบหลังมีโครงการ
N


รูปที่ 4-21 ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ มุมมองด้านทิ ศตะวันออกเฉี ยงใต้
ทีม่ า : บริษทั อาณา เชิงทะเล จากัด
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บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนมีโครงการ

ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบหลังมีโครงการ
N


รูปที่ 4-22 ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ มุมมองด้านทิ ศตะวันตกเฉี ยง
เหนื อ
ทีม่ า : บริษทั อาณา เชิงทะเล จากัด
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บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนมีโครงการ

ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบหลังมีโครงการ
N


รูปที่ 4-23 ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ มุมมองด้านทิ ศตะวันตกเฉี ยงใต้
ทีม่ า : บริษทั อาณา เชิงทะเล จากัด
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บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ส าหรับ ภาพมุ ม มองเชิง ซ้ อ นจากพื้น ที่อ่ อ นไหวทางด้า นทัศ นี ย ภาพที่ส าคัญ ในรัศ มี 1
กิโลเมตร พบว่า มีพน้ื ทีอ่ ่อนไหว จานวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุ บาลลากูน่า ภูเก็ต ระยะห่างจาก
โครงการ ประมาณ 450 เมตร บ้านขจรเกียรติ เนิสเซอรี่ ป่ าสัก ระยะห่างจากโครงการ ประมาณ 760
เมตร สานักสงฆ์หลวงพ่อสมภารงอ ระยะห่างจากโครงการ ประมาณ 600 เมตร โรงเรียนเชิงทะเล
วิท ยาคม"จุ ติ - ก้อ ง อนุ ส รณ์ " ระยะห่ า งจากโครงการ ประมาณ 300 เมตร และศาลเจ้า ลิ่ม ไท้ซู้
ระยะห่างจากโครงการ ประมาณ 870 เมตร แสดงดังรูปที่ 4-24 ถึงรูปที่ 4-28
เมื่อพิจารณามุมมองจากพืน้ ทีอ่ ่อนไหว จานวน 5 แห่ง มายังพืน้ ทีโ่ ครงการ พบว่า โรงเรียน
อนุ บาลลากูน่า ภูเก็ต บ้านขจรเกียรติ เนิสเซอรี่ ป่ าสัก สานักสงฆ์หลวงพ่อสมภารงอ โรงเรียนเชิง
ทะเลวิทยาคม"จุติ - ก้อง อนุ สรณ์ " และศาลเจ้าลิม่ ไท้ซู้ มองไม่เห็นอาคารของโครงการแต่อย่างใด
ดังนัน้ การดาเนินโครงการจึงส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพอยู่ในระดับต่า ภาพเชิงซ้อนเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังมีโครงการ มุมมองพืน้ ทีอ่ ่อนไหว แสดงดังรูปที่ 4-24 ถึงรูปที่ 4-28
สาหรับจุดควบคุมการมอง (Visual Control Point) คือ จุดมองที่คาดว่าจะมีผลกระทบทาง
สายตาอย่างมีนัยสาคัญ และจุดควบคุมการมองวิกฤต (Critical Visual Control Point) คือ จุดมองที่
คาดว่าจะมีผลกระทบทางสายตาอย่างมีนยั สาคัญยิง่ โดยเครื่องมือทีช่ ่วยในการกาหนด คือ การนาค่า
D : H (ระยะห่างระหว่างอาคารกับผูส้ งั เกต : ความสูงอาคาร) โดยอาคารของโครงการสูง 22.80 เมตร
มีค่า D : H เท่ากับ 1 คือ 22.80 เมตร D : H เท่ากับ 2 คือ 45.60 เมตร D : H เท่ากับ 3 คือ 68.40
เมตร และ D : H เท่ากับ 1 คือ 91.20 เมตร แสดงดังรูปที่ 4-29 โดยพบว่า ไม่มพี น้ื ทีอ่ ่อนไหวในระยะ
จากการกาหนดจุดควบคุมการมองและจุดควบคุมการมองวิกฤตนี้
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4-158

บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนมีโครงการ

ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบหลังมีโครงการ

โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต

N


รูปที่ 4-24 ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ มุมมองจากโรงเรียนอนุบาลลากู
น่ า ภูเก็ตไปยังพืน้ ที่โครงการ
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บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนมีโครงการ

ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบหลังมีโครงการ

N


บ้านขจรเกียรติ เนิ สเซอรี่ ป่ าสัก

รูป ที่ 4-25 ภาพเชิ งซ้ อนเปรียบเที ย บก่ อ นและหลังมี โครงการ มุม มองจาก บ้านขจรเกี ยรติ
เนิ สเซอรี่ ป่ าสัก ไปยังพืน้ ที่โครงการ
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บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนมีโครงการ

ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบหลังมีโครงการ

N


สานักสงฆ์หลวงพ่อสมภารงอ

รูปที่ 4-26 ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ มุมมองจากสานักสงฆ์หลวงพ่อ
สมภารงอ ไปยังพืน้ ที่โครงการ
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บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนมีโครงการ

ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบหลังมีโครงการ

N


โรงเรียนเชิ งทะเลวิ ทยาคม"จุติ - ก้อง อนุสรณ์"

รูปที่ 4-27 ภาพเชิ งซ้ อนเปรียบเที ยบก่ อนและหลังมี โครงการ มุมมองจากโรงเรียนเชิ งทะเล
วิ ทยาคม"จุติ - ก้อง อนุสรณ์" ไปยังพืน้ ที่โครงการ
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บริ ษทั อาณา เชิ งทะเล จากัด

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนมีโครงการ

ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบหลังมีโครงการ

ศาลเจ้าลิ่ มไท้ซู้

รูปที่ 4-28 ภาพเชิ งซ้อนเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ มุมมองจากศาลเจ้าลิ่ มไท้ซู้ ไปยัง
พืน้ ที่โครงการ
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N

D:H =1 คือ 22.80 เมตร
D:H =2 คือ 45.60 เมตร
D:H =3 คือ 68.40 เมตร
D:H =4 คือ 91.20 เมตร
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รูปที่ 4-29 ภาพแสดงตาแหน่ งการกาหนดจุดควบคุมการมอง และจุดควบคุมการมองวิ กฤต
ทีม่ า : การสารวจภาคสนาม, มกราคม 2565

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร จากการสารวจภาคสนาม
พฤศจิกายน, 2564) พบว่า พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ใช้ประโยชน์เป็ นพืน้ ทีป่ ่ าละเมาะ/ไม้พมุ่ พืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย พืน้ ที่
พาณิ ชยกรรม และพื้น ที่ราชการ ศาสนสถาน สถานศึกษา เมื่อ พิจารณาอาคารใกล้เคียงกับ พื้น ที่
โครงการ เป็ น โรงแรม Cassia สูง 6-7 ชัน้ Zcape Condo สูง 7 ชัน้ Hitton Garden Inn สูง 7 ชัน้
ดาดฟ้ า และ Ocean Stone สู ง 7 ชัน้ ดัง นั ้น ในภาพรวมของอาคารจึง ไม่ ม ีค วามขัด แย้ ง กับ
สภาพแวดล้อมทัง้ ในด้านการใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ และทัศนี ยภาพ ดังนัน้ การดาเนินโครงการจึงส่งผล
กระทบต่อทัศนียภาพอยูใ่ นระดับตา่
4.3.4.6 การบดบังทิ ศทางลม และแสงแดด
การพิจารณาผลกระทบด้านการบดบังแสงและทิศทางลมของตัวอาคาร จะพิจารณาจากความ
สูงของอาคาร การวางผังอาคาร ทิศทางของดวงอาทิตย์ และทิศทางลมตามธรรมชาติ ซึง่ พิจารณาได้
ดังนี้
1) การบดบังทิ ศทางลม
จากข้อมูลสถิตภิ ูมอิ ากาศของสถานีตรวจอากาศสนามบินภูเก็ตในคาบ 30 ปี ระหว่างปี พ.ศ.
2534-2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2564) แสดงดังตารางที่ 4-59 พบว่า ทิศทางลมส่วนใหญ่พดั มาจาก
ทางทิศตะวันตก ส่วนลมทางทิศตะวันออก มีเพียงช่วงสัน้ ๆ ในช่ วงฤดูร้อน ซึ่งเป็ นไปตามฤดูกาล
ความเร็วลมเฉลีย่ มีไม่มากนัก
ตารางที่ 4-59 ข้อมูลสถิ ติทิศทาง และความเร็วลม ในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ของสถานี
สนามบินภูเก็ต
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
ทิศทางลม

3.1
E

3
E

2.7
E

2.3
W

2.9
W

3.6
W

4
W

4.4
W

3.6
W

2.4
W

2.1
E

2.9
E

หมายเหตุ: E คือ ทิศตะวันออก และ W คือ ทิศตะวันตก
ทีม่ า : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2564

จากข้อมูลความเร็วและทิศทางลม เมื่อพิจารณาร่วมกับตัวอาคารของโครงการ ดัง รูปที่ 4-30
สามารถประเมินผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมตามกระแสลมหลักได้ ดังนี้
(1) กรณี ลมพัดด้านทิศตะวัน ออก ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงมีนาคม ผลกระทบจะเกิด
ทางด้านทิศตะวันตก คือ ถนนส่วนบุคคล และอาคาร คสล. ชัน้ เดียว
(2) กรณี ลมพัดด้านทิศตะวัน ตก ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนตุ ลาคม ผลกระทบจะเกิด
ทางด้านทิศตะวันออก คือ อาคาร คสล. ชัน้ เดียว
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

N


(W)
เดือน เม.ย.- ต.ค.

(E)
เดือน พ.ย..- มี.ค.

รูปที่ 4-30 การบดบังทิ ศทางลม
จากข้อ มูล ข้างต้น พบว่ า มีผ ลกระทบด้านการบดบังทิศ ทางลมต่ อ อาคารข้างเคีย งเพีย ง
เล็กน้อย และเกิดเป็ นช่วงเวลาสัน้ ๆ ประกอบกับทิศทางลมจะมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา อีกทัง้ การ
ออกแบบการวางตัวอาคารของโครงการได้มกี ารเว้นระยะห่าง ระยะร่นเพียงพอ ไม่มกี ารก่อสร้างตัว
อาคารชิดแนวเขตทีด่ นิ ทาให้เกิดการไหลเวียนของลมได้ดี พร้อมกันนี้โครงการยังจัดให้มพี น้ื ทีส่ เี ขียว
(Buffer Zone) ซึ่งเป็ น ไม้ยืน ต้น ประมาณ 29 ต้น รอบโครงการ เพื่อ ช่ ว ยสร้างความร่ม รื่น อีก ด้ว ย
ดังนัน้ คาดว่าผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมจึงอยูใ่ นระดับตา่
2) การบดบังแสง
การจาลองการเกิดเงาของอาคารโครงการในช่วงเวลาต่างๆ ของโครงการต่ออาคารข้างเคียง
โดยเริม่ ประมวลผลในช่วงเวลา 7.00 น. ถึง 18.00 น. ในช่วง 3 เดือนของปี ได้แก่ เดือนมีนาคม (ดัง
รูปที่ 4-31) เดือนมิถุนายน (ดังรูปที่ 4-32) และเดือนธันวาคม (ดังรูปที่ 4-33) โดยมีรายละเอียดการ
ประเมินดังนี้
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Project:

Location:

Owner:
Architects :

Architects :

Structural Engineer :

4-167
Electrical Engineer :

Machanical Engineer :

Sanitary Engineer :

REVISION
DATE DESCRIPTION
DRAWING TITLE

Scale
CAD File
Date

รูปที่ 4-31 ภาพการบดบังแสงแดดเดือนมีนาคม

Drawing No.

Project:

Location:

Owner:
Architects :

Architects :

Structural Engineer :

4-168
Electrical Engineer :

Machanical Engineer :

Sanitary Engineer :

REVISION
DATE DESCRIPTION
DRAWING TITLE

Scale
CAD File
Date

รูปที่ 4-32 ภาพการบดบังแสงแดดเดือนมิถุนายน

Drawing No.

Project:

Location:

Owner:
Architects :

Architects :

Structural Engineer :

4-169
Electrical Engineer :

Machanical Engineer :

Sanitary Engineer :

REVISION
DATE DESCRIPTION
DRAWING TITLE

Scale
CAD File
Date

รูปที่ 4-33 ภาพการบดบังแสงแดดเดือนธันวาคม

Drawing No.

รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ตารางที่ 4-60 ผลกระทบการบดบังทิ ศทางแสงแดดในช่วงเดือนต่างๆ
เดือน

ช่วงเวลา

มีนาคม

07.00 น. - 11.00 น.

มิ ถนุ ายน

ธันวาคม

ผลกระทบ

ดวงอาทิตย์เริม่ เคลื่อนตัวขึน้ ทางด้านทิศตะวันออก โดยทามุมต่ากับท้องฟ้ า ทา
ให้เกิดเงาทีร่ ะยะทางยาวไปทางทิศตะวันตก ซึง่ เป็ นถนนส่วนบุคคล และอาคาร
ค.ส.ล. ชัน้ เดียว
12.00-13.00 น.
ดวงอาทิตย์ทามุมเกือบตัง้ ฉากกับแนวแกนโลก ดังนัน้ จึงทาให้เกิดเงาทีส่ นั ้ มาก
ในพืน้ ทีโ่ ครงการ ทาให้เกิดเงาซ้อนทับของตัวอาคารภายในโครงการ ไม่ส่งผล
กระทบต่อพืน้ ทีข่ า้ งเคียง
14.00 น. – 18.00 น. ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก และทามุมต่ากับท้องฟ้ ามากขึน้ ทาให้
เกิดเงาของอาคารทีร่ ะยะทางยาวไปทางทิศตะวันออก ซึง่ เป็ นอาคาร ค.ส.ล. ชัน้
เดียว
07.00 น. - 11.00 น. ดวงอาทิตย์เริม่ เคลื่อนตัวขึน้ ทางด้านทิศตะวันออก โดยทามุมต่ากับท้องฟ้ า ทา
ให้เกิดเงาทีร่ ะยะทางยาวไปทางทิศตะวันตก ซึง่ เป็ นถนนส่วนบุคคล และอาคาร
ค.ส.ล. ชัน้ เดียว
12.00-13.00 น.
ดวงอาทิตย์ทามุมเกือบตัง้ ฉากกับแนวแกนโลก ดังนัน้ จึงทาให้เกิดเงาทีส่ นั ้ มาก
ในพืน้ ทีโ่ ครงการ ทาให้เกิดเงาซ้อนทับของตัวอาคารภายในโครงการ ไม่ส่งผล
กระทบต่อพืน้ ทีข่ า้ งเคียง
14.00 น. – 18.00 น. ดวงอาทิตย์เคลือ่ นตัวไปทางทิศตะวันตก และทามุมต่ากับท้องฟ้ ามากขึน้ ทาให้
เกิดเงาของอาคารทีร่ ะยะทางยาวไปทางทิศตะวันออก ซึง่ เป็ นอาคาร ค.ส.ล. ชัน้
เดียว
07.00 น. - 11.00 น. ดวงอาทิตย์เริม่ เคลื่อนตัวขึน้ ทางด้านทิศตะวันออก โดยทามุมต่ากับท้องฟ้ า ทา
ให้เกิดเงาทีร่ ะยะทางยาวไปทางทิศตะวันตก ซึง่ เป็ นถนนส่วนบุคคล และอาคาร
ค.ส.ล. ชัน้ เดียว
12.00-13.00 น.
ดวงอาทิตย์ทามุมเกือบตัง้ ฉากกับแนวแกนโลก ดังนัน้ จึงทาให้เกิดเงาทีส่ นั ้ มาก
ในพืน้ ทีโ่ ครงการ ทาให้เกิดเงาซ้อนทับของตัวอาคารภายในโครงการ ไม่ส่งผล
กระทบต่อพืน้ ทีข่ า้ งเคียง
14.00 น. – 18.00 น. ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก และทามุมต่ากับท้องฟ้ ามากขึน้ ทาให้
เกิดเงาของอาคารทีร่ ะยะทางยาวไปทางทิศตะวันออก ซึง่ เป็ นอาคาร ค.ส.ล. ชัน้
เดียว

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 ถือ ว่ามีผ ลกระทบต่ อ พื้น ที่ข้างเคียงในระยะสัน้ ดังนัน้ การด าเนิ น โครงการจึง
ส่งผลด้านการบดบังแสงแดดอยูใ่ นระดับตา่
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

4.4

บทที่ 4
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

สรุประดับผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการ

สรุป ระดับ ของผลกระทบต่ อ ทรัพ ยากรสิ่ง แวดล้อ มทางกายภาพ ชีว ภาพ คุ ณ ค่ า การใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวติ แสดงดังตารางที่ 4-61
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ตารางที่ 4-61 สรุประดับผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ประเด็นสิ่ งแวดล้อม
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1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
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

ผลกระทบต่อทรัพยากรกายภาพ
สภาพภูมปิ ระเทศ
ทรัพยากรดิน
ธรณีวทิ ยา และการเกิดแผ่นดินไหว
สภาพภูมอิ ากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ
เสียงและความสันสะเทื
่
อน
ทรัพยากรน้ า
ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ
นิเวศวิทยาทางบก
นิเวศวิทยาทางน้ า
ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์
การใช้น้ า
การจัดการน้ าเสียและสิง่ ปฏิกูล
การระบายน้ าและการป้ องกันน้ าท่วม
การจัดการมูลฝอย
พลังงานและไฟฟ้ า
การจราจร
การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
การระบายอากาศ
ผลกระทบต่อคุณค่าคุณภาพชีวิต
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวติ
การสาธารณสุข
อาชีวนามัยและความปลอดภัย
การจัดการสระว่ายน้ าและร้านอาหาร
สุนทรียภาพ
การบดบังทิศทางลมและแสงแดด

ระยะก่อสร้าง
ผลกระทบด้านบวก
ผลกระทบด้านลบ
มาก
กลาง
ตา่
มาก
กลาง
ตา่

ไม่มี

ระยะดาเนิ นการ
ผลกระทบด้านบวก
ผลกระทบด้านลบ
มาก
กลาง
ตา่
มาก
กลาง
ตา่



















































ไม่มี







รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 5
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

บทที่ 5
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
5.1

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ง แวดล อ มที่ ค าดว า จะเกิด ขึ้ น จากโครงการ ในช วงระยะรื้ อ ถอน ระยะก อ สร า ง และระยะ
ดําเนินการ แสดงดังตารางที่ 5-2 ถึงตารางที่ 5-4 ตามลําดับ
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5-1

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 5-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทาของ บริษัท อาณา เชิงทะเล
จํากัด
องคประกอบดาน
สิ่งแวดลอม
1 มาตรการทั่วไป

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

สถานที่ดําเนินการ

5-2
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

โครงการจะต อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบ - พื้นที่โครงการ
สิ่ ง แวดล อ ม และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม
ตามที่เสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม
บลูมังกี้ บางเทาของบริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด ตั้งอยูที่ หมูที่ 1 ตําบลเชิง
ทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เปนโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม
มีหองพักรวมทั้งสิ้น จํานวน 95 หองพัก ภายในโครงการประกอบดวย อาคาร
ค.ส.ล. สูง 7 ชั้น จํานวน 1 อาคาร บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด ไดทําสัญญา
จะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัท เชิงทะเลพัฒนา จํากัด โดยจะซื้อที่ดินบางสวนของ
หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.3ก.) เลขที่ 1011 เลขที่ดิน 225 เปนขนาด
เนื้อที่ 1-3-55.76 ไร หรือคิดเปน 3,023.04 ตารางเมตร ทั้งนี้บริษัท อาณา เชิง
ทะเล จํ า กั ด จะนํ า พื้ น ที่ บ างส ว นที่ ไ ด ทํ า สั ญ ญาจะซื้ อ จะขาย มาพั ฒ นาเป น
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา คิดเปนขนาดพื้นที่ 1-0-56.0825 ไร หรือคิด
เปน 1,824.33 ตารางเมตร จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. โครงการจะต อ งยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป อ งกั น และแก ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตามที่เสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ โรงแรม
บลูมังกี้ บางเทา ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดอยางเครงครัด

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

- ตลอดระยะเวลาก อ สร า ง - บริ ษั ท อาณา เชิ ง ทะเล
และระยะดําเนินการ
จํากัด
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ตารางที่ 5-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทาของ บริษัท อาณา เชิงทะเล
จํากัด(ตอ)
องคประกอบดาน
สิ่งแวดลอม
1 มาตรการทั่วไป (ตอ)

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

สถานที่ดําเนินการ

5-3
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

2. โครงการจะตองบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดําเนินการหรือ - พื้นที่โครงการ
การปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่เสนอไวในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และสงผลการดําเนินการมายังหนวยงาน
ผู อ นุ ญ าต และสํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล อ ม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ
ป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
- พื้นที่โครงการ
3. ในกรณี ที่ โ ครงการมี ค วามจํ า เป น ต อ งเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ด
โครงการ หรื อ มาตรการป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่เสนอไวในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่ไดรับความเห็นชอบไวแลว ใหโครงการ
แจ ง ให ห น ว ยงานที่ มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการพิ จ ารณาอนุ มั ติ ห รื อ อนุ ญ าต
ดําเนินการดังนี้
1) หากหนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาตเห็นวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
เกิ ด ผลดี ต อ สิ่ ง แวดล อ มมากกว า หรื อ เที ย บเท า มาตรการที่ กํ า หนดไว
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบไวแลว ให
หน ว ยงานผู อ นุ มั ติ ห รื อ อนุ ญ าตรั บ จดแจ ง ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ และ
เงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมายนั้นๆ ตอไป พรอมกับใหจัดทําสําเนาการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนที่รับจดแจงไว แจงใหสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อทราบ

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

- ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า - บริ ษั ท อาณา เชิ ง ทะเล
ก อ ส ร า ง แ ล ะ ร ะ ย ะ จํากัด
ดําเนินการ

- ตลอดระยะเวลา ก อ ส ร า ง แ ล ะ ร ะ ย ะ
ดําเนินการ

บริษัท อาณา เชิงทะเล
จํากัด
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ตารางที่ 5-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทาของ บริษัท อาณา เชิงทะเล
จํากัด(ตอ)
องคประกอบดาน
สิ่งแวดลอม
1 มาตรการทั่วไป (ตอ)

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

สถานที่ดําเนินการ

5-4
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

2) หากหน ว ยงานผู อ นุ มั ติ ห รื อ อนุ ญ าต เห็ น ว า การเปลี่ ย นแปลง
ดั ง กล า ว อาจกระทบต อ สาระสํ า คั ญ ในรายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบไวแลว ใหหนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาต
จั ด ส ง รายงานการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล า ว ให สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเสนอใหคณะกรรมการผูชํานาญการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวของให
ความเห็นชอบประกอบกอนดําเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการไดรับ
อนุมัติหรืออนุญาตใหมีการเปลี่ยนแปลง ใหหนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาต
แจ ง ผลการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล า วให สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อทราบ
4. เมื่อเจาของโครงการดําเนินโครงการเสร็จสิ้น และกอนที่จะมีการ - พื้นที่โครงการ
โอนสิทธิใหกับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจาของโครงการมีหนาที่
ตองแจงนิติบุคคลผูรับโอนทราบถึงสิทธิและหนาที่ในการปฏิบัติตามมาตรการ
ป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
อยางเครงครัด หากเจาของโครงการไมมีหลักฐานการแจงสิทธิและหนาที่และ
หลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหนาที่ดังกลาวของนิติบุคคลใหถือวาเจาของ
โครงการยั ง ต อ งรั บ ผิ ด ชอบตามสิ ท ธิ แ ละหน า ที่ ที่ กํ า หนดไว ใ นมาตรการ
ป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ระบุไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
อยางเครงครัด

ระยะเวลา

- ตลอดระยะเวลาก อ สร า ง และระยะดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

บริ ษั ท อาณา เชิ ง
ทะเล จํากัด
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ตารางที่ 5-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทาของ บริษัท อาณา เชิงทะเล
จํากัด(ตอ)
องคประกอบดาน
สิ่งแวดลอม
1 มาตรการทั่วไป (ตอ)

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

สถานที่ดําเนินการ

5. หากได รั บ การร อ งเรี ย นจากประชาชนว า ได รั บ ความเดื อ ดร อ น - พื้นที่โครงการ
รํ า คาญจากกิ จ กรรมการดํ า เนิ น โครงการ หรื อ โครงการก อ ให เ สี ย หายแก
สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เจาของโครงการหรือ
นิติบุคคลผูรับโอนสิทธิ และหนาที่ในการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
แก ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม จะตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวโดยไมชักชา และแจง
หน ว ยงานอนุ ญ าต สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการใน
การแกไขปญหาตอไป

ระยะเวลา
- ตลอดระยะเวลากอสราง และระยะดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
บริ ษั ท อาณา เชิ ง
ทะเล จํากัด

5-5
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 5-2 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทาของ บริษัท อาณา เชิงทะเล
จํากัด ระยะรื้อถอน
องคประกอบดาน
สิ่งแวดลอม
1. ระยะรื้อถอน

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

5-6
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

เนื่องจากพื้นที่โครงการในปจจุบันมีอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จํานวน 4
หลัง และอาคาร ค.ส.ล.สูง 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง แสดงดังรูปที่ 4-1 โครงการ
จึงกําหนดใหผูรับเหมารื้อถอนอาคารดังกลาว โดยในการรื้อถอนอาคารจะใช
เวลาประมาณ 1 เดือน สําหรับชวงเวลารื้อถอนเฉพาะชวงเวลา 08.00-17.00
น. ในวันจันทรถึงวันเสาร หลังจากเวลา 17.00 น. เปนตนไป หากมีการรื้อ
ถอนเกินเวลาดังกลาวโครงการจะเลือกกิจกรรมที่ไมกอใหเกิดเสียงดัง เชน รื้อ
ถอนหลอดไฟ โคมไฟ วัสดุตกแตง ฝาเพดาน เปนตน และดําเนินการไดไม
เกิน 20.00 น. รวมทั้งโครงการจะแจงใหผูที่อาศัยอยูใกลเคียงทราบลวงหนา
อยางนอย 1 วัน และขออนุญาตไปยังเทศบาลตําบลเชิงทะเลโดยจะจัดใหมี
แสงสวางอย างเพียงพอ สําหรับวั นอาทิต ยและวัน หยุด นักขั ตฤกษจะหยุ ด
ดําเนินการรื้อถอน
ในการรื้อถอนอาคารเศษวัสดุและของเสียที่เกิดจากการรื้อถอนอาคาร
และสิ่งปลูกสรางตางๆ สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท
1. สวนที่นําไปใชซ้ําไดเปนวัสดุกอสรางใชแลว เชน ประตู หนาตาง
2. ส ว นที่ ส ามารถรี ไ ซเคิ ล ได เช น เศษเหล็ ก ที่ แ ยกออกมาจากเศษ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทองแดงที่แยกออกมาจากสายไฟ
3. สวนที่ไมสามารถนํากลับมาใชซ้ํา หรือรีไซเคิล เชน เศษคอนกรีต
กระเบื้องพื้น ฝา

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
(1) โครงการจะว า จ า งผู รั บ เหมา ที่ มี วิ ศ วกรควบคุ ม การ
ทํางานชวงการรื้อถอนอาคาร เพื่อปองกันผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นระหวางการรื้อถอนอาคาร
(2) ในระหวางการรื้อถอนอาคารโครงการจะติดตั้งปายเตือน
อันตรายและแสดงขอบเขตการรื้อถอนอาคารพรอมดวย
ไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอันตรายไวรอบบริเวณ
ที่ จ ะรื้ อ ถอน เพื่ อ เตื อ นไม ใ ห บุ ค คลซึ่ ง ไม มี ห น า ที่
เกี่ ย วข อ งเข า ไปในบริ เ วณนั้ น และจั ด ให มี พ นั ก งาน
สํ า หรั บ ห า มบุ ค คล ซึ่ ง ไม มี ห น า ที่ เ กี่ ย วข อ งเข า ไปใน
บริ เ วณดั ง กล า วรวมทั้ ง ดู แ ลความเรี ย บร อ ยของป า ย
เตือนอันตรายและไฟสัญญาณดวย
(3) ในการรื้อถอนจะทําเฉพาะในเวลาระหวางพระอาทิตย
ขึ้นถึงพระอาทิตยตก แตหากมีความจําเปนตองกระทํา
ในเวลาระหว า งพระอาทิ ต ย ต กถึ ง พระอาทิ ต ย ขึ้ น
โครงการจะขออนุญาตไปยังเจาพนักงานทองถิ่น โดยจะ
จัดใหมีแสงสวางอยางเพียงพอ
(4) ระหว า งการรื้ อ ถอนจะมี ก ารฉี ด น้ํ า ดั ก ฝุ น ตลอดเวลา
กอนการลําเลียงวัสดุลงชั้นลางตองฉีดน้ําใหชุม และมี
ผาใบกันฝุนดวย
(5) จํากัดความเร็วของรถบรรทุกใหไมเกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่ ว โมง โดยพนั ก งานขั บ รถจะต อ งขั บ ด ว ยความ
ระมัดระวังโดยเฉพาะในเขตชุมชนและทางแยก

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-2 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทาของ บริษัท อาณา เชิง
ทะเล จํากัด ระยะรื้อถอน (ตอ)
องคประกอบดาน
สิ่งแวดลอม
1. ระยะรื้อถอน (ตอ)

5-7
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

มาตรการปองกันและ
มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดังนั้น ทางโครงการจึงมีแนวทางการจัดการเศษวัสดุจากการรื้อถอน (6) งดขนส ง วั ส ดุ ที่ รื้ อ ถอนในช ว งเวลาเร ง ด ว นและเวลา
ดังนี้
กลางคืน
 วงกบประตู/หนาตาง คานไม เหล็ก กระเบื้องหลังคา (7) หามรถบรรทุกจอดหนาโครงการ รวมทั้งหามวางวัสดุ
ที่ รื้ อ ถอนหน า โครงการ เพื่ อ ป อ งกั น การกี ด ขวาง
กระจก ขายเปนวัสดุกอสรางใชแลว
การจราจร
 อลูมิเนียม สายไฟ ทอ PVC/เหล็ก และเศษเหล็กจาก
(8) เศษวัสดุกอสรางจากการรื้อถอนจะมีการปกคลุมดวย
เสา/ฐานราก ขายเปนวัสดุรีไซเคิล
ผาใบทุกดาน แลวจะนําไปไวในโรงเก็บวัสดุชั่วคราว
 กระเบื้องหลังคา กระเบื้องพื้น ฝา เศษคอนกรีตผนัง/
พื้ น ฐานราก โครงการนํ า ไปปรั บ ถมที่ ภายในพื้ น ที่ (9) บริ เ วณกองวั ส ดุ ที่ มี ฝุ น จะมี ก ารฉี ด พรมด ว ยน้ํ า
เพื่ อ ที่ จ ะให ผิ ว เป ย กอยู เ สมอ ป อ งกั น ไม ใ ห เ กิ ด ฝุ น
โครงการ
ละอองฟุงกระจาย
ดังนั้น ผลกระทบจึงอยูในระดับต่ํา
(10) รีบดําเนินการเก็บเศษวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนและ
ทําความสะอาดบริเวณสถานที่กอสรางและรอบสถานที่
กอสรางโดยเร็ว
(11) ตองทําการลางทอระบายน้ํา หรือทําความสะอาดทาง
ระบายน้ําสาธารณะใหปราศจากเศษวัสดุที่ตกหลนอัน
เนื่องมาจากการรื้อถอนใหเรียบรอย
(12) ไมวางกอง หรือเก็บวัสดุกอสราง ชิ้นสวนโครงสรางในที่
สาธารณะ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ทะเล จํากัด ระยะรื้อถอน (ตอ)
องคประกอบดาน
สิ่งแวดลอม
1. ระยะรื้อถอน (ตอ)

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

5-8

มาตรการปองกันและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
(13) แยกเศษวัสดุกอสรางโดย กระเบื้องพื้น ฝา เศษ
คอนกรี ต /พื้ น ฐานราก เสาปู น โครงการนํ า ไป
ปรับถมที่ภายในพื้นที่โครงการ สวนอลูมิเนียม
สายไฟ ทอ PVC/เหล็ก และเศษเหล็กจากเสา/
ฐานราก และวงกบประตู / หน า ต า ง กระเบื้ อ ง
หลังคา คานไม เหล็กจะขายใหกับคนรับซื้อของ
เกา
(14) หลังจากการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิมเรียบรอย
แลว ใหทําการขุดลอกหนาดินบริเวณที่จะเปน
พื้ น ที่ ป ลู ก ต น ไม ลึ ก ประมาณ 1.00 เมตร เป น
อยางนอย หลังจากนั้นใหทําการปรับปรุงสภาพ
ดิน โดยการใสปุยหมัก และปุยคอก ทดแทน
สวนที่ขุดออก เพื่อเปนการเพิ่มธาตุอาหารพืช
ให กั บ ดิ น และนํ า ดิ น สํ า หรั บ ปลู ก มาลงเพื่ อ
เตรียมการปลูกตอไป

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ทะเล จํากัด ระยะรื้อถอน (ตอ)
องคประกอบดาน
สิ่งแวดลอม
1. ระยะรื้อถอน (ตอ)

5-9
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้การรื้อถอนอาคารของโครงการอาจกอใหเกิดผลกระทบดานฝุนละออง เสียง
แรงสั่นสะเทือน และการจราจร ตอพื้นที่ใกลเคียงโครงการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ฝุนละอองจากการรื้อถอนอาคารภายในพื้นที่โครงการ
การรื้อถอนอาคาร อาจทําใหเกิดการฟุงกระจายของฝุนละออง สงผลกระทบใน
ด า นความเดื อ ดร อ นรํ า คาญต อ ชุ ม ชนข า งเคี ย ง บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาได พิ จ ารณา
ประเมินผลกระทบของฝุนละอองรวม (TSP) และฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เกิด
จากกิจกรรมการกอสราง ดังนี้
 ประเมินผลกระทบของฝุนละอองรวม (TSP)
จากการคํานวณ กิจกรรมการรื้อถอนอาคารของโครงการจะทําใหฝุนละออง
ฟุงกระจายในพื้นที่ประมาณ 0.02540770 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ซึ่งปริมาณฝุน
ละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นดังกลาวมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน (คามาตรฐานฝุน
ละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เทากับ 0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547)
 ประเมินผลกระทบของฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10)
จากการคํานวณ กิจกรรมการรื้อถอนอาคารของโครงการจะทําใหฝุนละออง
ขนาดเล็ก (PM10) ฟุงกระจายในพื้นที่ประมาณ 0.01519863 มิลลิกรัม/ลูกบาศก
เมตร ซึ่ งปริมาณฝุนละอองรวมที่เกิดขึ้น ดังกลาวมีคาอยู ใ นเกณฑมาตรฐาน (ค า
มาตรฐานฝุนละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เทากับ 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก
เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547)

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการเฉพาะดานฝุนละอองจากการรื้อถอนอาคาร - สอบถามจากประชาชนที่อยู
ใกล เ คี ย งโครงการในเรื่ อ ง
(1) ควรรื้อถอนภายในอาคารกอนรื้อผนังอาคารเพื่อ
ผลกระทบทางดานฝุน จาก
ใชประโยชนในการใชผนังเปนวัสดุปองกันฝุน
การก อ สร า ง ทุ ก สั ป ดาห
(2) เตรีย มน้ําไวใหเ พียงพอขณะทําการรื้อ เพื่อ ให
ตลอดระยะเวลากอสราง
สามารถฉีดพนเพื่อลดปริมาณฝุน
- ตรวจวัดตรวจวัด ฝุนละออง
(3) หลีกเลี่ยงการใชระเบิดในการรื้อถอน
ขนาดเล็ก (PM10) และกาซ
(4) ใหติดตั้งผาใบ (Mesh sheet) คลุมโดยอาคาร
คารบอนมอนอกไซด (CO)
ตั้งแตชั้นลางจนถึงชั้นสูงสุดของอาคารโดยรอบ
บริ เ วณพื้ น ที่ รื้ อ ถอนด า นที่
อาคาร
อยูใกลอาคารขางเคียงมาก
ที่สุด เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลารื้อถอนอาคาร
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สิ่งแวดลอม
1. ระยะรื้อถอน (ตอ)
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มาตรการปองกันและ
มาตรการปองกันและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
จากการประเมินผลกระทบฝุนละอองจากการรื้อถอนของโครงการตามแนว
- สอบถามจากประชาชนที่อยู
ทางการประเมิ น ความเสี่ ย งและการกํ า หนดมาตรการเพื่ อ ลดผลกระทบของฝุ น
ใกล เ คี ย งโครงการในเรื่ อ ง
ละอองที่เกิดจากการรื้อถอนอาคาร (กุมภาพันธ 2560) พบวา ระดับความเสี่ยงของ
ผลกระทบทางดานเสียงจาก
ฝุนละอองตอการออนไหวของพื้นที่โดยรอบ คือ ไมมีผลกระทบจากการตกสะสมฝุน
การก อ สร า ง ทุ ก สั ป ดาห
และไมมีผลกระทบตอระบบนิเวศ สําหรับผลกระทบตอสุขภาพอยูในระดับต่ํา
ตลอดระยะเวลารื้ อ ถอน
มาตรการเฉพาะดานเสียงจากการรื้อถอนอาคาร
อาคาร
2. เสียงจากการรื้อถอนอาคารภายในพื้นที่โครงการ
แหลงกําเนิดของเสียงในระหวางการรื้อถอนอาคาร ไดแก เสียงจากการเจาะ (1) โครงการจัดใหมีรั้วทึบเปนเมทัล ชีท ที่มีตัวดูด - ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24
ซับชนิดโพลีเอสเทอร หนา 50 มิลลิเมตร (หรือ
ชั่ ว โมง ระดั บ เสี ย งสู ง สุ ด
คอนกรีต เสียงจากรถบรรทุก เปนตน ซึ่งเปนแหลงกําเนิดแบบอยูกับที่และเคลื่อนที่
เที ย บเท า ) สู ง 2.40 เมตร ทางด า นทิ ศ
แ ล ะ ร ะ ดั บ เ สี ย ง ร บ ก ว น
ตามลํ า ดั บ แต ก ารดํ า เนิ น การรื้ อ ถอนไม ไ ด ทํ า งานพร อ มกั น หมดทั้ ง พื้ น ที่ และ
ตะวันออก และรั้วทึบเมทัลชีท สูง 2.40 เมตร
บริ เ วณพื้ น ที่ รื้ อ ถอนอาคาร
เครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ ไ ม ไ ด ทํ า งานพร อ มกั น ทุ ก เครื่ อ ง กิ จ กรรมการรื้ อ ถอนต า งๆ
ทางดานทิศใต และทิศตะวันตก
ด า น ที่ อ ยู ใ ก ล อ า ค า ร
ดังกลาวเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปนชวงๆ ไมตอเนื่อง รวมทั้งใชระยะเวลารื้อถอนชวง
(2) ในการรื้อถอนใหทําเฉพาะในชวงเวลา 08.00ขางเคียงมากที่สุด เดือนละ
สั้นๆ
17.00 น. ในวันจันทรถึงวันเสาร หลังจากเวลา
1 ครั้ ง ตลอดระยะเวลารื้ อ
เนื่องจากภายในพื้นที่โครงการปจจุบัน มีอาคารสวนเดิมที่จะรื้อถอน จํานวน 5
17.00 น. เปนตนไป หากมีการรื้อถอนเกินเวลา
ถอนอาคาร
อาคาร ไดแก อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว จํานวน 4 หลัง และอาคาร ค.ส.ล.สูง 2 ชั้น
ดังกลาวโครงการจะทํากิจกรรมที่ไมกอใหเกิด
จํานวน 1 หลัง ดังนั้น อาคารที่อยูใกลพื้นที่โครงการ ที่จะมีการรื้อถอน (วัดจาก
เสี ย ง และดํ า เนิ น การได ไ ม เ กิ น 20.00 น.
ระยะหางจากแนวอาคารโครงการที่จะรื้อถอนที่ใกลที่สุดกับแนวอาคารขางเคียง)
รวมทั้งโครงการจะแจงใหผูที่อาศัยอยูใกลเคียง
ดังนี้
ทราบลวงหนาอยางนอย 1 วัน และขออนุญาต
1. อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว จํานวน 5 ราน และอาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชั้น จํานวน 1
ไปยังเทศบาลตําบลเชิงทะเล โดยจะจัดใหมีแสง
หลัง ทางดานทิศใตของพื้นที่โครงการ โดยมีระยะหางจากแนวอาคารของโครงการ
สว า งอย า งเพี ย งพอ สํ า หรั บ วั น อาทิ ต ย แ ละ
ประมาณ 32.50 เมตร
วั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ จ ะหยุ ด ดํ า เนิ น การการรื้ อ
ถอน
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ตารางที่ 5-2 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทาของ บริษัท อาณา เชิง
ทะเล จํากัดด ระยะรื้อถอน (ตอ)
องคประกอบดาน
สิ่งแวดลอม
1. ระยะรื้อถอน (ตอ)

มาตรการปองกันและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
2. อาคาร ค.ส.ล.ชั้ น เดี ย ว ทางด า นทิ ศ ตะวั น ออกของพื้ น ที่ โ ครงการ โดยมี (3) ไมทํากิจกรรมตางๆ ที่กอใหเกิดเสียงดังพรอม
กันในเวลาเดียวกัน
ระยะหางจากแนวอาคารของโครงการ ประมาณ 2.50 เมตร
3. อาคาร ค.ส.ล.ชั้ น เดี ย ว ทางด า นทิ ศ ตะวั น ตกของพื้ น ที่ โ ครงการ โดยมี
ระยะหางจากแนวอาคารของโครงการ ประมาณ 21.00 เมตร
สําหรับพื้นที่รื้อถอนทางดานทิศเหนือ ติดกับพื้นที่วางเปลา ไมมีผูอยูอาศัย จึง
ไมไดรับผลกระทบแตอยางใด
จากการประเมินเสียงรบกวนกรณีเลวรายสุดจากการรื้อถอนอาคารของโครงการ
พบวา จะมีคาระดับเสียงรบกวน 9.2 dB(A) ดังนั้น จึงถือวาไมเปนเสียงรบกวน
นอกจากนี้ กิจกรรมดังกลาวจะเกิดขึ้นเปนชวงๆ ไมตอเนื่อง และการรื้อถอน
ไมไดใชเครื่องจักรขนาดใหญในการรื้อถอน รวมทั้งใชระยะเวลารื้อถอนเปนชวงเวลา
สั้นๆ ดังนั้น ผลกระทบดานเสียงในระยะรื้อถอนจึงอยูในระดับต่ํา
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
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3. ความสั่นสะเทือนจากการรื้อถอนอาคาร
การรื้อถอนอาคาร สามารถประเมินผลกระทบดานความสั่นสะเทือน โดยศึกษา
ถึงความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity : PPV) ของความสั่นสะเทือน
จากเครื่ อ งจั ก รกลแต ล ะประเภทที่ ใ ช ใ นกิ จ กรรมรื้ อ ถอนอาคารที่ ร ะยะห า งจาก
แหลงกําเนิด (เมตร)
จากสมการขางตน สามารถประเมินความสั่นสะเทือนจากการรื้อถอนอาคาร
โครงการต อ อาคาร ค.ส.ล.ชั้ น เดี ย ว จํ า นวน 5 ร า น และอาคาร ค.ส.ล.สู ง 2 ชั้ น
ทางดานทิศใตของอาคารที่รื้อถอน (วัดจากระยะหางจากแนวเสาของอาคารโครงการ
ที่ใกลที่สุดกับแนวอาคารขางเคียง) โดยมีระยะหางจากแนวอาคารของโครงการ
ประมาณ 32.50 เมตร, อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว ทางดานทิศตะวันออกของอาคารที่รื้อ
ถอน โดยมีระยะหางจากแนวอาคารของโครงการ ประมาณ 2.50 เมตร และอาคาร
ค.ส.ล.ชั้นเดียว ทางดานทิศตะวันตกของอาคารที่รื้อถอน โดยมีระยะหางจากแนว
อาคารของโครงการ ประมาณ 21.00 เมตร
จากตารางจะเห็ น ได ว า อาคาร ค.ส.ล.ชั้ น เดี ย ว จํ า นวน 5 ร าน และอาคาร
ค.ส.ล.สูง 2 ชั้น ทางดานทิศใตของพื้นที่รื้อถอน และอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว และทิศ
ตะวันตกของพื้นที่รื้อถอน โดยมีระยะหางจากแนวอาคารของโครงการ ประมาณ
32.50 เมตร และ 21.00 เมตร ไดรับแรงสั่นสะเทือนในขั้นตอนรื้อถอนอาคาร 0.18
มิลลิเมตร/วินาที และ 0.30 มิลลิเมตร/วินาที ตามลําดับ เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับ
ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่จุดรับคลื่นสั่นสะเทือนใกลเคียงพื้นที่โครงการ พบวา อยู
ในช ว ง 0.15-0.3 มิ ล ลิ เ มตร/วิ น าที นั่ น คื อ ไม ส ง ผลกระทบ/ความเสี ย หายต อ
โครงสรางทุกประเภท

มาตรการปองกันและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
มาตรการเฉพาะดานความสั่นสะเทือนจากการรื้อถอน
อาคาร
(1) จัดใหมีวิศวกรคอยดูแลอยางใกลชิด และควบคุม
งานรื้อถอนอาคารใหถูกตองตามหลักวิศวกรรม
เพื่อปองกันผลกระทบตอขางเคียงใหนอยที่สุด
(2) อุปกรณที่กอใหเกิดความสั่นสะเทือนใหกระทํา
เฉพาะเวลากลางวั น ของวั น ธรรมดา และงด
กระทําการดังกลาวในเวลากลางคืน
(3) ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชใน
การรื้อถอนใหอยูในสภาพดีและเหมาะสมกับการ
ใช ง านอยู เ สมอ รวมทั้ ง ควรมี ก ารหล อ ลื่ น ให
เครื่องจักรทํางานไดดี
(4) หลี ก เลี่ ย งการใช ง านเครื่ อ งจั ก รหรื อ อุ ป กรณ ที่
เป น แหล ง กํ า เนิ ด ความสั่ น สะเทื อ นในระดั บ สู ง
พรอมกัน
(5) ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ เ พื่ อ ลดความสั่ น สะเทื อ นตาม
คําแนะนําของผูผลิตเครื่องจักร
(6) จํ า กั ด ความเร็ ว ของรถบรรทุ ก ให ไ ม เ กิ น 30
กิโลเมตรตอชั่วโมง โดยติดปายหลังรถวา “หาก
พนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง
โปรดแจง (ระบุเบอรโทรศัพท) ”
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มาตรการปองกันและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
เมื่อเทียบกับมาตรฐาน DIN 4150 (1986) พบวา ไมเกิน 2 มิลลิเมตร/วินาที นั่นคือ (7) โครงการจะหลี ก เลี่ ย งการขนส ง ในช ว งชั่ ว โมง
ไมมีอันตรายแมแตสิ่งปลูกสรางที่เกาแก (Ancient Building) และเมื่อเทียบกับ
เรงดวน เชน ชวงเชา 07.00-09.00 น. และชวง
เย็ น 16.00-17.00 น. ในวั น จั น ทร ถึ ง วั น เสาร
มาตรฐานความสั่นสะเทือนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 37
ตามประกาศเจาพนักงานจราจรทางบกจังหวัด
(พ.ศ. 2533) พบวา ไมเกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที นั่นคือไมเกินมาตรฐาน
สําหรับอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียวทางดานทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ โดยมี
ภูเก็ต ฉบับที่ 11/2560 โดยโครงการจะไมขนสง
ระยะหางจากแนวอาคารของโครงการ ประมาณ 2.50 เมตร ไดรับแรงสั่นสะเทือนใน
ในชวงชั่วโมงเรงดวน เชน ชวงเชา 06.00-09.00
ขั้นตอนรื้อถอนอาคาร 4.79 มิลลิเมตร/วินาที เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับความเร็ว
น. และชวงเย็น 16.00-23.00 น. หลังจากเวลา
อนุ ภ าคสู ง สุ ด ที่ จุ ด รั บ คลื่ น สั่ น สะเทื อ นใกล เ คี ย งพื้ น ที่ โ ครงการ พบว า ไม เ กิ น 5
17.00 น. เปน ตนไป หากมีความจํ าเปนตอ งมี
มิลลิเมตร/วินาที นั่นคือ ไมถึงระดับที่สงผลทําใหเกิดความเสียหายกับอาคารทั่วไป
การขนส ง โครงการจะแจ ง ให ผู ที่ อ าศั ย อยู
หรื อ โครงสร า งทางสถาป ต ยกรรมบ า นเรื อ นทั่ ว ไปที่ มี ผ นั ง และเพดานเป น แบบ
ใกลเคียงทราบลวงหนาอยางนอย 1 วัน และขอ
Plaster (สวนผสมที่มีปูน ทราย น้ํา และใยตางๆ) ในกรณีที่เปนผนัง/ฝาเพดาน แบบ
อนุญาตไปยังเจาพนักงานจราจร โดยจะจัดใหมี
ยืดหยุนจะไดรับความเสียหายเพียงเล็กนอย เมื่อเทียบกับมาตรฐาน DIN 4150
แสงสวางอยางเพียงพอ สําหรับวันอาทิตยและ
(1986) พบวา ไมเกิน 5 นั่นคือไมถึงระดับที่เกิดความเสียหายทางสถาปตยกรรมที่
วันหยุดนักขัตฤกษจะหยุดดําเนินการขนสงวัสดุ
เกาแก และเมื่ อเที ย บกับ มาตรฐานความสั่น สะเทือ นตามประกาศคณะกรรมการ
รื้อถอน
สิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2533) พบวา ไมเกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที นั่นคือ (8) โครงการขอรับรองวา จะรับผิดชอบทุกๆ กรณี
ไมเกินมาตรฐาน
ถาการรื้อถอนอาคารทําใหอาคารขางเคียงไดรับ
ผลกระทบทางด า นแรงสั่ น สะเทื อ น ตลอดจน
4. การจราจรจากการรื้อถอนอาคาร
ความเสียหายของอาคารจะทําการซอมแซมให
โครงการนําเศษวัสดุจากการรื้อถอนบางสวนไปปรับถมภายในพื้นที่โครงการ
อ ยู ใ น ส ภ า พ ดี เ ห มื อ น เ ดิ ม แ ล ะ จ ะ ช ด ใ ช
และเศษวั สดุจ ากการรื้อ ถอนบางสวนนําไปขาย ดั งนั้ น จึงไมมี สง ผลกระทบดา น
คาเสียหาย
การจราจรในระยะรื้อถอน
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด ระยะกอสราง
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1 ทรัพยากรกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

5-14
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เนื่องจากสภาพพื้นที่ของโครงการเปนพื้นที่ราบ มีอาคารสวนเดิมที่จะรื้อ
ถอน ไดแก อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จํานวน 4 หลัง และอาคาร ค.ส.ล.สูง 2
ชั้น จํานวน 1 หลัง ในการกอสรางมีเพียงการขุดดินถมดินเพื่อปรับระดับพื้นที่
กอสรางอาคาร ถังเก็บน้ํา ถังบําบัดน้ําเสีย และบอหนวงน้ํา ทําใหสภาพภูมิ
ประเทศในภาพรวมไมมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้โครงการจะรักษาสภาพพื้นที่
เดิมที่ไมไดกอสรางไวใหมากที่สุด ดังนั้น การกอสรางโครงการจึงไมสงผล
กระทบตอสภาพภูมิประเทศแตอยางใด
1.2 ทรัพยากรดินและการเกิด 1. ทรัพยากรดิน
(1) โครงการจัดใหมีการตอกเข็มพืด (sheet pile) และ - ตรวจสอบการเปดหนาดิน
ดินถลม
ค้ํายั นเหล็ก (steel bracing) ที่อ อกแบบตามหลั ก
เฉพาะบริเวณที่จะกอสราง
เนื่องจากพื้นที่โครงการเปนพื้นที่ราบ มีอาคารสวนเดิมที่จะรื้อถอน ไดแก
วิศวกรรมเพื่อปองกันการพังทลายของดินในชวงที่
เทานั้น ทุกสัปดาห ตลอด
อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จํานวน 4 หลัง และอาคาร ค.ส.ล.สูง 2 ชั้น จํานวน 1
ทําฐานรากและกอสรางถังเก็บน้ํา ถังบําบัดน้ําเสีย
ระยะเวลาการปรับพื้นที่
หลัง ในชวงกอสร างจะมีการการขุ ดดิน ถมดินเพื่ อปรับระดับ พื้นที่ก อสรา ง
บอหนวงน้ํา และทอระบายน้ํา
- ตรวจสอบให มี ก ารปรั บ
อาคาร ถังเก็บน้ํา ถังบําบัดน้ําเสีย และบอหนวงน้ํา ทั้งนี้ไมมีการขุดดินในวง
(2) ดินที่ขุดออกจากการกอสรางฐานรากของอาคาร ถัง
พื้ น ที่ ที่ ไ ม ไ ด ก อ ส ร า ง
กวาง โดยจํากัดเฉพาะพื้นที่ที่จะดําเนินโครงการเทานั้น
เก็บน้ํา ถังบําบัดน้ําเสีย บอหนวงน้ํา และทอระบาย
อ า ค า ร ทั น ที ห ลั ง ก า ร
อยางไรก็ตาม บริเวณที่มีการขุดดินเพื่อวางระบบสาธารณูปโภค ถังเก็บ
น้ํา จะตองกองเก็บเปนสัดสวนไวในพื้นที่เฉพาะและ
ก อ ส ร า ง แ ล ว เ ส ร็ จ ทุ ก
น้ํา ถังบําบัดน้ําเสีย บอหนวงน้ํา และทอระบายน้ํา โครงการจะกําหนดใหมี
ตองปดปกคลุมหรือเก็บในพื้นที่ที่ปดลอม และจะถม
สัปดาห ตลอดระยะเวลา
การตอกเข็มพืด (Sheet Pile) และทําค้ํายันเหล็ก (steel bracing) เพื่อปองกัน
การปรับพื้นที่
กลั บ ในพื้ น ที่ โ ครงการ โดยอั ด ชั้ น ดิ น ให แ น น
ดินพัง โดยโครงสรางปองกันดินแบบ Steel Sheet Pile เปนระบบโครงสรางที่
ราบเรียบ และสม่ําเสมอ เพื่อปองกันการชะลางหนา
สามารถปองกันแรงดันน้ํา แรงดันดิน และแรงดันอื่นๆ ที่ทําใหเกิดการเคลื่อน
ดิน
ตัวของสิ่งกอสราง ซึ่งมีสวนประกอบของโครงสราง
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ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)

5-15

มาตรการปองกันและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1.2 ทรัพยากรดินและการเกิด
อยางไรก็ตาม โครงการจะวางแผนการขุดดินเปนขั้นตอนและเปนแตละ (3) โครงการจั ด ให มี ท อ ระบายน้ํ า ขนาดเส น ผ า น
ศูนยกลาง 12 นิ้ว เพื่อรวบรวมน้ําฝน จากนั้นผาน
ดินถลม (ตอ)
พื้ น ที่ ไ ป ไม ขุ ด ดิ น ที เ ดี ย วพร อ มกั น ทั้ ง หมด ทั้ ง นี้ จ ะมี วิ ศ วกรผู เ ชี่ ย วชาญ
บอดักตะกอน/ขยะ ขนาด 61.13 ลูกบาศกเมตร
ควบคุมงานตลอดชวงเวลาการกอสรางอาคาร ดังนั้น ผลกระทบตอทรัพยากร
ก อ นจะระบายออกสู ท อ ระบายน้ํ า ตามแนวถนน
ดินจึงอยูในระดับต่ํา
ภาระจํ า ยอม และระบายออกสู ท อ ระบายน้ํ า
สาธารณะตอไป
(4) ปลูกหญาคลุมดินทันทีที่การกอสรางแลวเสร็จ เพื่อ
ชวยดูดซับน้ําฝน ชะลอการไหลของน้ําฝนและลด
การกัดเซาะหนาดิน
(5) จั ด เตรี ย มป า ยหรื อ สั ญ ญาณเตื อ นอั น ตรายไว
ตลอดเวลาทํา งาน ห า มคนงานทํ า งานขุ ดถมดิ น
โดยเด็ดขาดในชวงที่ฝนตกหนัก หรือมีพายุ หรือ
แผนดินไหว

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)
องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1.2 ทรัพยากรดินและการเกิด 2. การเกิดดินถลม
ดินถลม (ตอ)
พื้นที่โครงการเปนพื้นที่ราบ มีอาคารสวนเดิมที่จะรื้อถอน ไดแก อาคาร
ค.ส.ล. ชั้นเดียว จํานวน 4 หลัง และอาคาร ค.ส.ล.สูง 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง
ในชวงกอสรางจะมีการปรับสภาพพื้นที่ เพื่อดําเนินการกอสรางฐานรากและ
สาธารณู ป โภค ซึ่ ง จํ า กั ด เฉพาะพื้ น ที่ ที่ จ ะดํ า เนิ น โครงการเท า นั้ น พื้ น ที่
บางสวนก็ยังคงสภาพเดิมไวใหมากที่สุด และจากรูปพื้นที่เสี่ยงตอการเกิด
แผนดินถลมในระดับตางๆ ของจังหวัดภูเก็ต พบวา บริเวณที่ตั้งโครงการไม
ตั้ ง อยู พื้ น ที่ เ สี่ ย งต อ การเกิ ด ดิ น ถล ม แต อ ย า งใด แต อ ย า งไรก็ ต าม ในการ
กอสรางโครงการจะจัดใหมีวิศวกรผูเชี่ยวชาญดูแล และควบคุมการกอสราง
ตลอดระยะเวลาการกอสรางโครงการ ดังนั้น จึงไมสงผลกระทบตอการเกิดดิน
ถลม

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

5-16
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1. 3 ธ ร ณี วิ ท ย า ก า ร เ กิ ด
แผนดินไหว และการเกิดสึนามิ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

5-17
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

1) ธรณีวิทยา และการเกิดแผนดินไหว
จากแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2556) พบวา
บริ เ วณพื้น ที่ โครงการมี ลั กษณะทางธรณี วิ ทยาเป น ตะกอนทางน้ํ าขึ้ น ถึง :
ทรายและกรวด ขนาด 800-1,500 ไมครอน การคัดขนาดไมดี พบซากเปลือก
หอย และซากพืชมาก; ยุคควอเทอรนารี
จากสถานการณแผนดินไหวในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 เมษายน
2555 ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการเกิดแผนดินไหวขนาด 8.6 และ 8.2 ริก
เตอร ทางตอนเหนื อ ของเกาะสุ ม าตรา ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย เมื่ อ วั น ที่ 11
เมษายน 2555 ทําใหเกิดการสงถายแรงสั่นสะเทือน และเปนตัวกระตุนให
แขนงของรอยเลื่อนคลองมะรุยเกิดการเคลื่อนตัวและเกิดแผนดินไหวขนาด
4.3 ริกเตอร ในจังหวัดภูเก็ต หลังจากนั้นมีแผนดินไหวตามหรือเกิดอาฟเตอร
ช็อก ในบริเวณใกลเคียงกันประมาณ 30 ครั้ง รูสึกไดประมาณ 4 ครั้ง และผล
จากการเกิดแผนดินไหวดังกลาว สงผลใหบานเรือนประชาชนในพื้นที่บานลิ
พอน-บางขาม หมูที่ 2 ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง เสียหายเล็กนอยกวา 200
หลังคาเรือน ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง เสียหาย 10 หลังคาเรือน อาคาร
สวนใหญเปนบานปูนกออิฐชั้นเดียว ขณะที่เขื่อนบางเหนียวดํา ซึ่งตั้งอยูใน
พื้นที่ หมูที่ 7 ตําบลศรีสุนทร จากการตรวจสอบไมไดรับความเสียหายแต
อยางใด (สํานักธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรธรณี, 2555) จากแผนที่
แสดงการประเมิ น ความรุ น แรงแผ น ดิ น ไหวในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต พบว า พื้ น ที่
โครงการมีระดับความรุนแรง V เมอรคัลลี คือ หากมีแผนดินไหวในเขตนี้ จะมี
ความรุนแรงที่ทําใหรูสึกไดเกือบทุกคน ของหนักในบานเริ่มเคลื่อนไหว(กรม
ทรัพยากรธรณี, 2555)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

มาตรการปองกันและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
จั ด เส น ทางหนี ภั ย โดยมี ป า ยบอกเป น ระยะไว ภ ายใน
บริเวณโครงการ เมื่อเกิดเหตุการณภัยพิบัติขึ้นคนงาน
ก อ สร า งในพื้ น ที่ โ ครงการก็ ส ามารถอพยพไปยั ง จุ ด ที่
ปลอดภัยไดอยางรวดเร็ว และไมเกิดการชุลมุน
เตรียมพรอมประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบหาก
เกิดธรณีพิบัติภัย ไดแก หนวยงานบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อใหความชวยเหลือเจาหนาที่ฝายตางๆ และคนงาน
กอสรางในการอพยพออกจากอาคารไดทันทวงที
ติดปายประชาสัมพันธเพื่อใหความรูดานการปฏิบัติตน
กรณีเกิดธรณีพิบัติภัยแกเจาหนาที่ฝายตางๆ และคนงาน
กอสราง
จั ด ให มี ก ารซ อ มแผนอพยพเพื่ อ ความปลอดภั ย ของ
เจาหนาที่ฝายตางๆ และคนงานกอสรางในโครงการดวย
หรือ หากจั งหวั ดมี การฝก ซอ มอพยพหนี ภัย เจ าหนา ที่
ฝายตางๆ และคนงานกอสรางของโครงการจะตองเขา
ร ว มการฝ ก ดั ง กล า วด ว ย เพื่ อ ให เ กิ ด ความเข า ใจและ
ปฏิบัติไดถูกตองเมื่อเกิดเหตุการณจริงขึ้น โดยกําหนดให
ใชแผนในการอพยพผูพักอาศัยภายในอาคารออกนอกตัว
อาคารเช น เดี ย วกั บ แผนอพยพหนี ไ ฟ และให มี ก าร
ซักซอมอยางนอยปละครั้ง
ออกแบบการกอสรางใหเปนไปตามมาตรฐานของกรม
โยธาธิการและผังเมืองและมาตรฐานการออกแบบอาคาร
ที่สภาวิศวกรรับรอง
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)

5-18

มาตรการปองกันและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1. 3 ธ ร ณี วิ ท ย า ก า ร เ กิ ด
สําหรับเขตรอยเลื่อนที่มีพลังของประเทศไทยมี 3 แนว ตามทิศทางการ (6) ตองจัดการกอสรางโดยปฏิบัติตามขอกําหนดของทองถิ่น
แผนดินไหว และการเกิดสึนามิ ว า ง ตั ว แ ล ะ ก าร เ ค ลื่ อ น ที่ คื อ ก ลุ ม ร อ ย เ ลื่ อ น ที่ ว าง ตั ว ใ น แ น ว ทิ ศ
อยางเครงครัด
(ตอ)
ตะวัน ออกเฉียงเหนือ -ตะวั นตกเฉียงใต กลุม รอยเลื่ อนที่วางตั วในแนวทิ ศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต และกลุมรอยเลื่อนที่วางตัวอยูในทิศ
เหนือ-ใต ซึ่งบริเวณโครงการไมไดอยูในบริเวณรอยเลื่อนแตอยางใด โดยอยู
หางจากแนวรอยเลื่อนที่ใกลที่สุด คือ รอยเลื่อนคลองมะรุย ซึ่งเปนรอยเลื่อนที่
วางตัวอยูในเขตจังหวัดสุราษฏรธานี กระบี่ และพังงา เปนระยะทางประมาณ
23.0 กิโลเมตร และอยูหางจากตําแหนงจุดศูนยกลางแผนดินไหวที่อําเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต ประมาณ 8.00 กิโลเมตร อยางไรก็ตาม เขตรอยเลื่อนที่
สําคัญเกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวและมีผลกระทบ ตอประเทศไทย ไดแก
กลุมรอยเลื่อนสะแกง และกลุมรอยเลื่อนพานหลวง รอยเลื่อนทั้งสองนี้มีแนว
แยกต อ เนื่ อ งมาทางตะวั น ตกของประเทศไทยไล จ ากทางตอนบนลงมา
ตอนลาง อันไดแก กลุมรอยเลื่อนเมย กลุมรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ และกลุมรอย
เลื่อนเจดียสามองค ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยมีกลุมรอยเลื่อยแมทา
กลุมรอยเลื่อนเถิน และกลุมรอยเลื่อนแมจัน ซึ่งยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู และ
กลุมรอยเลื่อนอุตรดิตถ เปนตน ดังนั้น ผลกระทบจึงอยูในระดับต่ํา

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

p:\2564\eia\blumonkey bangtao\เลมสมบูรณ\ch5.doc

ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)

5-19
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1. 4 ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่โครงการใน
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา และคุ ณ ภาพ ระยะก อ สร า งส ว นใหญ เ กิ ด จากการฟุ ง กระจายของฝุ น ละอองจาก
อากาศ
กิจ กรรมการกอ สรา ง และบางส ว นเกิด จากมลพิษ จากยานพาหนะที่
ขนสงวัสดุอุปกรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) มลพิษทางอากาศจากกิจกรรมการกอสรางอาคาร
การปรับแตงพื้นที่ และการกอสรางตัวอาคาร อาจทําใหเกิดการฟุง
กระจายของฝุนละออง สงผลกระทบในดานความเดือดรอนรําคาญตอ
ชุมชนขางเคียง บริษัทที่ปรึกษาไดพิจารณาประเมินผลกระทบของฝุน
ละอองรวม (TSP) และฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ประเมินผลกระทบของฝุนละอองรวม (TSP)
จากการคํานวณ กิจกรรมการกอสรางโครงการจะทําใหฝุนละออง
ฟุงกระจายในพื้นที่ประมาณ 0.024927 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ซึ่ง
ปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นดังกลาวมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐาน (คามาตรฐานฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เทากับ
0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547)
1.2 ประเมินผลกระทบของฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10)
จากการคํานวณ กิจกรรมการกอสรางอาคารของโครงการจะทําให
ฝุนละอองฟุงกระจายในพื้นที่ประมาณ 0.015159 มิลลิกรัม/ลูกบาศก
เมตร ซึ่งปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นดังกลาวมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐาน (คามาตรฐานฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
เท ากั บ 0.120 มิล ลิก รัม /ลู กบาศกเ มตร ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2538)

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
(1) จั ด ให มี รั้ ว ทึ บ กั น บริ เ วณพื้ น ที่ ก อ สร า งและใช ผ า ใบ
กอสราง (mesh sheet) ในการคลุมตัวอาคารที่กอสราง
เพื่อปองกันวัสดุสิ่งกอสรางตกลงมา รวมถึงปองกันการ
กระจายของฝุ น ละอองที่ อ าจส ง ผลกระทบต อ พื้ น ที่
ขางเคียงโครงการและผูที่สัญจรผานไปมา
(2) กําหนดใหผูรับเหมากอสรางจัดทําโรงเก็บวัสดุอุปกรณ
ปูนซีเมนตที่มิดชิด มีหลังคาคลุมทุกดาน เพื่อปองกันฝุน
ฟุงกระจาย
(3) จัดทําปลองสําหรับทิ้งวัสดุ จากชั้นบนลงมาชั้นลาง
(4) ฉีดพรมน้ําในพื้นที่กอสรางและเสนทางขนสงวัสดุภายใน
พื้นที่โครงการ รวมถึงบริเวณทางเขา-ออกโครงการ และ
บริเวณถนนที่รถบรรทุกแลนผาน เพื่อลดการฟุงกระจาย
ของฝุนละออง อยางนอยวันละ 3 ครั้ง
(5) ทําความสะอาดลอรถบรรทุกกอนออกสูถนนทุกครั้ง เชน
จัดใหลางลอเพื่อใหดินหลุดจากลอใหหมดโดยการฉีดลาง
ลอดวยสายยางฉีดน้ํา บริเวณตําแหนงจุดลางลอรถ
(6) ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะใหอยูใน
สภาพที่เหมาะสมเสมอ หากมีปญหาตองรีบแกไข เพื่อ
ลดเขมาหรือควันที่จะเกิดขึ้น
(7) ใชรถแทรกเตอรที่อยูในสภาพดี ทําการบํารุงรักษาอยาง
เหมาะสม เพื่อใหมีปริมาณควันไอเสียเกิดขึ้นนอยที่สุด
เพื่อลดเสียง ความสั่นสะเทือนและเพื่อความปลอดภัย
สําหรับการใชงานอยูเสมอ

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
ก อ สร า ง ด า นที่ อ ยู ใ กล
อาคารข า งเคี ย งมากที่ สุ ด
และทุ ก วั น ที่ มี ก ารทํ า ฐาน
ราก และรายงานผลทุ ก
สั ป ด า ห ห ลั ง จ า ก นั้ น
ตรวจวั ด เดื อ นละ 1 ครั้ ง
ตลอดระยะเวลากอสราง
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5-20
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1. 4 ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ
2) มลพิษทางอากาศจากยานพาหนะและการทํางานของ
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา และคุ ณ ภาพ เครื่องจักรกล
อากาศ (ตอ)
การทํางานของเครื่องจักร และยานพาหนะที่ใชในการขนสง
วั ส ดุ ทํ า ให เ กิ ด การระบายมลสารทางอากาศจากการเผาไหม
เชื้อเพลิง เชน ฝุนละออง และกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ทั้งนี้
การพิจารณาระดับของผลกระทบ ประเมินไดจากความเขมขนและ
ปริ ม าณฝุ น ละอองที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการก อ สร า ง โดยใช ข อ มู ล จาก
U.S.EPA.
(1) ฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10)
จากการคํานวณ ทอไอเสียรถขนสงของโครงการจะทําใหฝุน
ละอองฟุงกระจายในพื้นที่ประมาณ 0.0150025 มิลลิกรัม/ลูกบาศก
เมตร ซึ่งปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นดังกลาวมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐาน (คามาตรฐานฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง เทากับ 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2538)
(2) กาซคารบอนมอนอกไซด (CO)
จากการคํานวณทอไอเสียรถขนสงของโครงการจะทําใหกาซ
คาร บอนมอนอกไซด ฟุงกระจายในพื้ นที่ 0.5000162 มิ ลลิก รัม /
ลู ก บาศก เ มตร ซึ่ ง ปริ ม าณก า ซคาร บ อนมอนอกไซด ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ดั ง ก ล าวมี ค า อ ยู ใ น เ ก ณ ฑ ม าต ร ฐ า น ( ค า ม า ต ร ฐ า น ก าซ
คารบอนมอนอกไซด (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไมเกิน 34.2 มิลลิกรัม/
ลูกบาศกเมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล อมแห งชาติ
ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538)

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
(8) ใช ผ า ใบทึ บ ป ด คลุ ม รถบรรทุ ก ดิ น รวมทั้ ง ให ทํ า การล า งล อ
รถบรรทุ ก ก อ นออกจากพื้ น ที่ โ ครงการทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ลดการฟุ ง
กระจายของฝุนละอองจัดใหมีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทรายที่
ตกหล น บริเ วณปากทางเขา -ออกโครงการ และพื้น ที่ข างเคี ย ง
โดยรอบ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปยกตกหลนตองทําความสะอาด
โดยใชน้ําฉีด และกวาดพื้นใหสะอาดโดยทันที
(9) ผูรับเหมากอสรางตองจัดใหมีผาใบปดคลุมกระบะรถที่ขนสงวัสดุ
กอสรางใหมิดชิดตลอดเสนทางการขนสง เพื่อปองกันการรวง
หลนของวัสดุที่บรรทุก
(10) จํากัดความเร็วของยานพาหนะที่ใชขนสงวัสดุเขาสูพื้นที่โครงการ
โดยเฉพาะในเขตชุมชนและในพื้นที่กอสราง ใหมีความเร็วไมเกิน
30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยติดปายหลังรถวา “หากพนักงานขับรถ
เร็วเกิน 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง ในเขตชุมชน โปรดแจง (ระบุ
เบอรโทรศัพท) ” พรอมทั้งเบอรโทรศัพทสําหรับแจง
(11) หามไมใหเผาขยะหรือเศษวัสดุภายในพื้นที่กอสราง
(12) หากการกอสรางโครงการสงผลกระทบดานคุณภาพอากาศตอ
อาคารขางเคียง หรือพื้นที่ออนไหว ที่อยูบริเวณโดยรอบโครงการ
ในกรณี ที่ ทั้ ง 2 ฝ า ยหาข อ ตกลงกั น ไม ไ ด ใ ห ค ณะกรรมการ
ประสานงานเพื่อ การแกไ ขปญหาจากการพั ฒนาโครงการเพื่ อ
เจรจาหาขอตกลงกัน ประกอบดวย ผูไดรับผลกระทบ ผูกอใหเกิด
ผลกระทบ (บริ ษั ท อาณา เชิ ง ทะเล จํ า กั ด ) และคนกลาง คื อ
หนวยงานทองถิ่น (เทศบาลตําบลเชิงทะเล)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
- ต ร ว จ วั ด ก า ซ
ค า ร บ อ น ม อ น อ ก ไ ซ ด
(CO) บริเวณพื้นที่กอสราง
จํ า นวน 1 จุ ด ทุ ก เดื อ น
ตลอดระยะเวลากอสราง
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)

5-21
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1. 4 ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ
จากการคํานวณพบวา ความเขมขนของมลพิษจากกิจกรรมการ
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา และคุ ณ ภาพ กอสรางและจากเครื่องจักร และยานพาหนะที่ใชในชวงกอสรางมีคาต่ํา
อากาศ (ตอ)
กวามาตรฐานที่กําหนดคอนขางมาก นอกจากนี้ เครื่องจักรดังกลาวเมื่อ
ใชปฏิบัติงานจะจํากัดเฉพาะภายในพื้นที่กอสรางของโครงการเทานั้น
เกิดเพียงชวงเวลาสั้นๆ ซึ่งพื้นที่กอสรางจะเปนพื้นที่เปดโลง สามารถ
ถายเทอากาศอยางสะดวก และการทํางานของเครื่องจักรกลไมไดทํางาน
พรอมกันทั้งหมด ดังนั้น การกอสรางโครงการจึงสงผลกระทบตอคุณภาพ
อากาศอยูในระดับต่ํา
3) การประเมินผลกระทบของฝุนละอองที่เกิดจากการกอสราง
การประเมินผลกระทบของฝุนละอองที่เกิดจากการกอสราง อางอิง
จากแนวทางการประเมิ น ความเสี่ ย งและการกํ า หนดมาตรการลด
ผลกระทบของฝุ น ละอองที่ เ กิ ด จากการก อ สร า ง ซึ่ ง จั ด ทํ า โดย
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอ มดานอาคาร การจัดสรรที่ ดิน และบริ การชุมชน สํานั กงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กันยายน, 2560)
โดยจําแนกประเภทของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่กอสรางที่อาจกอใหเกิด
ฝุนละออง แบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. การรื้อถอนสิ่งปลูกสราง (Demolition)
2. การปรับเตรียมพื้นที่ (Earthworks)
3. การกอสราง (Construction)
4. การขนสงวัสดุกอสราง (Trackout)

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
มาตรการดานการประชาสัมพันธ
(1) ทํ า ป า ยขนาดไม น อ ยกว า 0.5 x 1.0 เมตร แสดง
ระยะเวลาที่ใชใ นการกอ สราง และเวลาเริ่มและหยุ ด
กิจกรรมกอสรางในแตละวัน พรอมระบุชื่อ และเบอร
โทรศัพทของผูรับผิดชอบในการควบคุมการกอสราง
เขตหรือองคการบริหารสวนทองถิ่นที่มีหนาที่ควบคุม
การก อ สร า ง และรหั ส บอกมาตรการควบคุ ม และลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยติดไวบริเวณที่มีการกอสราง
ใหเห็นอยางชัดเจน
มาตรการดานการจัดการพื้นที่กอสราง
(1) จั ด ทํ า ระบบบั น ทึ ก ข อ ร อ งเรี ย น เกี่ ย วกั บ ป ญ หาฝุ น
เสียง และสั่นสะเทือนจากการกอสราง และระบุผลการ
แกไข ที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกลาว เมื่อมี
การรองขอหรือ ตรวจสอบ ทั้งนี้ตองระบุชื่อ วัน และ
เวลาที่รองเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ไดดําเนินการตามขอ
รองเรียนดังกลาว
(2) จัดทําระบบบันทึก เมื่อมีเหตุการณผิดปกติ ที่ทําใหเกิด
ฝุนโดยระบุสาเหตุ และเวลา

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)

5-22
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1. 4 ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ
การจําแนกผลกระทบที่อาจเกิดปญหาจากฝุนละออง แบงออกได
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา และคุ ณ ภาพ ดังนี้
อากาศ (ตอ)
1. การรบกวนและความรําคาญที่เกิดจากการตกสะสมของฝุน
ละออง (Dust Soiling)
2. ความเสี่ยงตอสุขภาพเนื่องจากการหายใจฝุนละอองขนาดเล็ก
(PM10) (Human Health Impacts)
3. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับระบบนิเวศ (Ecological Impacts)
จากการประเมินผลกระทบฝุนละอองจากการกอสรางของโครงการ
ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงและการกําหนดมาตรการเพื่อลด
ผลกระทบของฝุนละอองที่เกิดจากการกอสรางอาคาร (กุมภาพันธ 2560)
พบวา ระดับความเสี่ยงของฝุนละอองตอการออนไหวของพื้นที่โดยรอบ
คือ ผลกระทบการตกสะสมฝุนจากการเตรียมพื้นที่อยูในระดับต่ํา สวน
การกอสรางและขนสงวัสดุกอสรางอยูในระดับปานกลาง ผลกระทบตอ
สุขภาพจากการปรับเตรียมพื้นที่ และการขนสงวัสดุกอสรางอยูในระดับ
ต่ํา สวนการกอสรางอยูในระดับปานกลาง และผลกระทบตอระบบนิเวศ
จากการปรับเตรียมพื้นที่และการขนสงวัสดุกอสรางไมมีผลกระทบ สวน
การกอสรางอยูในระดับต่ํา

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
มาตรการดานการติดตามตรวจสอบ
(1) ติ ด ตั้ ง ระบบตรวจวั ด และบั น ทึ ก ฝุ น เสี ย ง และ
สั่นสะเทือน ทุกวันที่มีการทําฐานราก และรายงานผล
ทุกสัปดาห หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลากอสราง พรอมบันทึกผลการตรวจสอบ และ
รายงานผลตอเทศบาลตําบลเชิงทะเล
มาตรการดานการเตรียมและดูแลพื้นที่กอสราง
(1) การกองวั ส ดุ ที่ มี ฝุ น หรื อ เศษวั ส ดุ ที่ เ หลื อ ใช ภ ายใน
โครงการ ตองปดหรือคลุมดวยผาใบใหมิดชิด
(2) ผงซีเมนตหรือเคมีภัณฑที่ใชในการกอสรางตองบรรจุ
ในภาชนะที่ปดมิดชิด หากมีผงซีเมนตมากกวา 20 ถุง
ตองคลุมดวยผาคลุมหรือเก็บในพื้นที่ปดลอม
(3) การผสมคอนกรี ต การใสไม หรื อ การกระทํ า ใดๆ ที่
ก อ ให เ กิ ด มลพิ ษ ต อ งจั ด ทํ า ในพื้ น ที่ ที่ ไ ด ค ลุ ม ด ว ยผ า
คลุมหรือในหองที่มีหลังคาและผนังปดดานขางอีก 3
ดาน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
(4) รณรงคใหคนงานกอสรางใชน้ําอยางประหยัด เพื่อลด
ปริมาณน้ําไหลและน้ําโคลนบนพื้นที่กอสราง
(5) จัดใหมีรถบรรทุกมารับกองวัสดุที่อาจกอใหเกิดฝุนใน
บริเวณพื้นที่กอสรางไปกําจัดเปนประจํา

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1. 4 ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา และคุ ณ ภาพ
อากาศ (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

5-23
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

มาตรการดานการเดินและใชเครื่องจักร
(1) ใช ผา ใบคลุม รถบรรทุ กที่ ใช ขนส งเศษวั สดุ ก อ สรา งหิน ทรายเพื่ อ
ปองกันการรวงหลนลงบนถนนที่ใชเปนเสนทางขนสง
(2) ตองดับเครื่องยนต เครื่องจักรทุกครั้ง กรณีหยุดใชงาน
(3) ใช เ ครื่ อ งจั ก ร ได แ ก เครื่ อ งตั ด /ดั ด เหล็ ก ที่ ใ ช ร ะบบไฟฟ า แทน
เครื่องจักรที่ใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง
(4) ตรวจสอบเครื่องยนตของรถที่ใชในการขนสงและเครื่องจักรกลอื่นๆ
ใหอยูในสภาพดีอยูเสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ
(5) ควบคุมการขนสงของรถบรรทุกเขา-ออกหนวยงาน โดยจะมีการ
วางแผนใหรถขนสงทยอยเขาสูพื้นที่โครงการ โดยไมใหรถบรรทุก
เขา-ออกพื้นที่โครงการพรอมๆกันหลายคันเพื่อปองกันไมใหเกิด
การจอดรถในขณะลําเลียงวัสดุและอุปกรณกอสราง
(6) มีการกวดขันเรื่องเวลาการขนยายเศษวัสดุ โดยจะใหมีการขนยาย
ในชวงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งเปนชวงที่มกี ารจราจรเบาบางเพื่อ
ลดผลกระทบตอการจราจรภายนอกโครงการ
(7) จัดใหมีรถรับสงคนงานกอสรางเขาสูพื้นที่กอสราง
มาตรการดานการใชเครื่องมือกอสราง
(1) ใชอุปกรณเครื่องจักรที่ไดรับการบํารุงรักษาอยางดีเทานั้น และตอง
ไดรับการดูแลอยางสม่ําเสมอในระหวางการกอสราง
(2) จัด เตรี ย มแหล ง น้ํ าสํ า รองสํ า หรั บ การฉี ด พรมบริ เ วณพื้ น ที่

กอสรางหรือบริเวณที่ทําใหเกิดฝุน
(3) เลือกใชรถขนสงปูนผสมสําเร็จ แทนการผสมปูนในที่

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1. 4 ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา และคุ ณ ภาพ
อากาศ (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
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(4) จั ด ให มี พ นั ก งานคอยกวาดเศษวั ส ดุ ที่ ต กหล น บริ เ วณด า นหน า
โครงการและบริเวณใกลเคียง โดยในกรณีที่มีเศษวัสดุตกหลนตองทํา
ความสะอาดโดยทันที
มาตรการดานการจัดการของเสีย
(1) กําชับผูรับเหมามิใหเผาทําลายวัสดุมูลฝอยในพื้นที่กอสรางพรอม
รณรงคและติดปาย “หามจุดไฟหามเผามูลฝอยวัสดุกอสรางภายใน
พื้นที่กอสราง"
มาตรการเฉพาะดานการเตรียมพื้นที่โดยการเปดหนาดิน
(1) เปดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเทาที่จําเปน สวนอื่นที่เปดแลวควรปด
ผาใบคลุมไว หากไมไดปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น
มาตรการเฉพาะดานการกอสราง
(1) หลีกเลี่ยงการขูดผิวคอนกรีต ถาตองทําตองทําใหผิวคอนกรีตเปยก
กอน
(2) การเก็บกองทรายในพื้นที่กอสรางตองเก็บในบัน (Bund) และฉีดพรม
น้ําใหเปยกชื้นเสมอ
(3) การนําปูนซีเมนตผงเขามาในพื้นที่กอสรางตองนําเขามาโดยบรรจุ
ภาชนะที่มิดชิด
(4) ในกรณีที่ตองใชปูนผงปริมาณนอยจากถุง หลังจากใชแลวตองเก็บใน
ถุงใหมิดชิด
(5) คลุมตัวอาคารกอสรางดวยผาใบกอสราง (Mesh Sheet) ตั้งแตชั้น
ลางจนถึงชั้นสูงสุดของอาคาร และรอบอาคาร

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1. 4 ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา และคุ ณ ภาพ
อากาศ (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
มาตรการเฉพาะดานการขนดิน
(1) ขนสงวัสดุกอสรางในชวงเวลากลางวัน โดยขนสงนอกเวลาเรงดวน
และใหสอดคลองกับประกาศเจาพนักงานจราจร หากมีการขนสงใน
เวลากลางคืนตองไมเกินเวลา 20.00 น ทั้งนี้ ตองไดรับอนุญาตจาก
เจาพนักงานจราจรในแตละกรณี
(2) ลางลอรถบรรทุกๆ ครั้งที่นํารถออกนอกพื้นที่กอสราง
(3) ปรับปรุงถนนในพื้นที่กอสรางใหอยูในสภาพใชงานไดดีเสมอ
(4) ใชน้ําฉีดพนถนนถามีการขนสงในหนาแลง หรือกรณีที่ถนนแหง
บริเวณปากทางเขา-ออก ตองปดทึบตลอดเวลา โดยเปดเฉพาะเมื่อมี
รถเขา -ออก และต อ งรั ก ษาพื้ น ผิ วให สะอาดปราศจากเศษหิน ดิ น
ทรายหรือฝนตกคางจนการกอสรางแลวเสร็จ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
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องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน 1) เสียง
แหลงกําเนิดของเสียงในระหวางกอสราง ไดแก เสียงจากการทํา
ฐานราก เครื่องจักรที่ใชในการปรับพื้นที่ เสียงรถบรรทุก รถยกของ
หนัก และรถแทรกเตอร เปนตน ซึ่งเปนแหลงกําเนิดแบบอยูกับที่และ
เคลื่อนที่ ตามลําดับ แตการดําเนินการกอสรางไมไดทํางานพรอมกัน
หมดทั้งพื้นที่ และเครื่องจักรอุปกรณไมไดทํางานพรอมกันทุกเครื่อง
กิจกรรมการกอสรางตางๆ ดังกลาวเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปนชวงๆ ไม
ตอเนื่อง รวมทั้งใชระยะเวลากอสรางชวงสั้นๆ
การก อ สร า งอาคารที่ อ ยู ใ กล พื้ น ที่ โ ครงการมากที่ สุ ด (วั ด จาก
ระยะหา งจากแนวเสาของอาคารโครงการที่ ใ กลที่ สุด กับ แนวอาคาร
ขางเคียง) คือ อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว ทางดานทิศตะวันออกของพื้นที่
โครงการ โดยมีระยะหางจากแนวอาคารของโครงการ ประมาณ 16.15
เมตร อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว ทางดานทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ
โดยมีระยะหางจากแนวอาคารของโครงการ ประมาณ 17.75 เมตร และ
อาคาร ค.ส.ล. สู ง 2 ชั้ น ทางด า นทิ ศ ใต ข องพื้ น ที่ โ ครงการ โดยมี
ระยะหางจากแนวอาคารของโครงการ ประมาณ 37.00 เมตร สําหรับ
ดานทิศเหนือติดกับที่ดินวางเปลาบุคคลอื่น ซึ่งไมมีผูอยูอาศัย จึงไมได
รับผลกระทบแตอยางใด

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
1) เสียง
(1) จั ด ให มี รั้ ว ทึ บ เมทั ล ชี ท หรื อ เที ย บเท า ความสู ง
2.4 เมตร รอบเขตที่ดินของโครงการ ชวงงาน
ฐานราก
(2) จัด ให มี กํ า แพงกั น เสี ย งชั่ ว คราวเป น รั้ ว ทึ บ เป น
เมทัลชีทหรือเทียบเทา โดยรอบอาคารโดยปด
ตลอดแนวแตละชั้น ความสูง 3.0 เมตร บริเวณ
อาคารทางด า นทิ ศ ใต ทิ ศ ตะวั น ออก และทิ ศ
ตะวันตก ชวงงานขึ้นโครงสราง
(3) ป ด อาคารที่ กํ า ลั ง ก อ สร า งด ว ยผ า ใบก อ สร า ง
(Mesh sheet) โดยรอบอาคารและตลอดแนว
ความสูงของอาคาร
(4) ใหก อสร างเฉพาะในชวงเวลา 08.00-17.00 น.
ในวันจันทรถึงวันเสาร ทั้งนี้ในเวลา 08.00 น.10.00 น.โครงการจะเลือกกิจกรรมที่ไมกอใหเกิด
เสียงดัง และหลังจากเวลา 17.00 น. เปนตนไป
หากมีการกอสรางเกินเวลาดังกลาวโครงการจะ
ทํ า เพี ย งการเทคอนกรี ต ฐานรากเท า นั้ น และ
ดํ า เนิ น การได ไ ม เ กิ น 20.00 น. โดยจะจั ด ให มี
แสงสวางอยางเพียงพอ รวมทั้งโครงการจะแจง
ใหผูที่อาศัยอยูใกลเคียงทราบลวงหนาอยางนอย
1 วั น และขออนุ ญ าตไปยั ง เทศบาลตํ า บลเชิ ง
ทะเล สําหรับวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
1) เสียง
- สอบถามจากประชาชนที่อยู
ใกล เ คี ย งโครงการในเรื่ อ ง
ผลกระทบทางดานเสียงจาก
การก อ สร า ง ทุ ก สั ป ดาห
ตลอดระยะเวลากอสราง
- ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24
ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุดและ
ระดั บ เสี ย งรบกวน บริ เ วณ
พื้ น ที่ ก อ สร า ง ด า นที่ ใ กล
อาคารขางเคียงมากที่สุด ทุก
วั น ที่ มี ก ารทํ า ฐานรากและ
ร า ย ง า น ผ ล ทุ ก สั ป ด า ห
หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ
1 ค รั้ ง ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
กอสราง
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องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน 2) การประเมินเสียงที่เกิดขึ้นจากการกอสรางอาคาร
(ตอ)
(1) กรณีไมมีกําแพงกันเสียง
การประเมินระดับเสียงจากการกอสรางโครงการ พบวา เสียงที่
เกิดขึ้นจะสงผลกระทบตออาคาร ค.ส.ล.สูง 2 ชั้น ทางดานทิศใตของ
พื้นที่โครงการ และอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว ทางดานทิศตะวันออก และ
ทิ ศ ตะวั น ตกของพื้ น ที่ โ ครงการ มี ค า ระดั บ เสี ย งในช ว ง 58.5-79.8
dB(A) (รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-22) เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานระดับ เสียงทั่ วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ง แวดลอ ม
แหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 ในราชกิจจานุเบกษา เลม
114 ตอนที่ 27 ง ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 กําหนดใหมีคาระดับ
เสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง 70 dB(A) นั้น พบวา เสียงที่เกิดจากการ
กอสรางอยูในระดับที่เกินมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง
(2) กรณีมีกําแพงกันเสียง
โครงการมีมาตรการในการลดผลกระทบทางเสียงที่เกิดขึ้น โดยจัด
ให มี วั ส ดุ กั น เสี ย ง ซึ่ ง สามารถลดเสี ย งจากการก อ สร า งได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อไมใหเกินคามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(ไมเกิน 70 dB(A) ซึ่งเปนระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได) ทั้งนี้ แบง
กิ จ กรรมที่ ก อ ให เ กิ ด เสี ย งจากการก อ สร า งโครงการ เป น 3 ช ว ง มี
รายละเอียดดังนี้

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
(5) เลือกใชวัสดุที่ประกอบสําเร็จรูป เพื่อลดกิจกรรมการตัด เจาะ
เจีย หรือไส ที่ทําใหเกิดเสียงดังรบกวน
(6) อุปกรณและเครื่องจักรกลที่มีการใชงานครั้งคราว จะตองใหมี
การดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหวางการพัก
(7) ไมใชเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีอัตราเร็วเกินไป
(8) ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการกอสรางให
อยูในสภาพดีและเหมาะสมกับการใชงานอยูเสมอ รวมทั้งควรมี
การหลอลื่นใหเครื่องจักรทํางานไดดี
(9) ติดตั้งอุปกรณลดเสียงตามคําแนะนําของผูผลิตเครื่องจักร
(10) ไม ทํ า กิ จ กรรมต า งๆ ที่ ก อ ให เ กิ ด เสี ย งดั ง พร อ มกั น ในเวลา
เดียวกัน
(11) กําหนดแผนงานกอสรางและวิธีการกอสรางที่เหมาะสม เชน
จัดใหเครื่องจักรกลที่มีเสียงดังทํางานในเวลากลางวัน
(12) จัดหาอุปกรณกันเสียง เชน Ear Plug หรือ Ear Muffs ใหแก
คนงานกอสรางที่อยูในบริเวณที่กอใหเกิดเสียงดัง และจํากัด
ระยะเวลาทํ า งานที่ สั ม ผั ส กั บ ระดั บ เสี ย งตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ฉบั บ ที่ 2 เรื่ อ งความปลอดภั ย ในการ
ทํางานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2549
(13) จํากัดความเร็วของรถบรรทุกใหไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
โดยติ ด ป า ยหลั ง รถว า “หากพนั ก งานขั บ รถเร็ ว เกิ น 30
กิโลเมตรตอชั่วโมง โปรดแจง (ระบุเบอรโทรศัพท) ”
(14) จัดใหมีวิศวกรคอยตรวจสอบ และควบคุมงานกอสรางอยาง
ใกลชิด เพื่อใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน
(ตอ)

5-29
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

มาตรการปองกันและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
(15) ติ ด ป า ยประชาสั ม พั น ธ แ สดงรายละเอี ย ดการ
1) ชวงฐานรากอาคาร
กอสรางโครงการ เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชน
เสียงที่เกิดขึ้นชวงงานฐานรากแบบเสาเข็มกดจะสงผลกระทบตออาคาร
ค.ส.ล.สูง 2 ชั้น ทางดานทิศใตของพื้นที่โครงการ และอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว
โดยรอบทราบ พร อ มระบุ ส ถานที่ แ ละหมายเลข
ทางดานทิศตะวันออก และทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ มีคาระดับเสียง
โทรศัพท สําหรับรับเรื่องรองเรียนและขอคิดเห็น
58.5-65.6 dB(A) โครงการจะจัดใหมีรั้วเมทัลชีท โดยรอบเขตที่ดินโครงการ
เกี่ยวกับการกอสราง พรอมทั้งจัดใหมีการสอบถาม
ความสูงประมาณ 2.40 เมตร รอบเขตที่ดินของโครงการ สามารถลดระดับ
เพื่อคนหาขอเท็จจริง และสาเหตุเพื่อกําหนดแนว
เสียงลงได 23 dB(A) และเมื่อนําไปรวมกับเสียงที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน จะได
ทางแกไขปญหา
คาเพิ่มขึ้นในอนาคตในชวงกอสรางโครงการ โดยเสียงที่ตรวจวัดบริเวณพื้นที่
โครงการ ในวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2564 มีคาเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq
24 hr.) 61.6 dB(A) ซึ่งทําใหระดับเสียงตอหนวยรับเสียงตอพื้นที่ขางเคียง
โครงการ มีคาระดับเสียงจากการกอสรางสูงสุดเทากับ 61.6-66.7 dB(A) ซึ่ง
ไมเกินคามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 70 dB(A) อยูในระดับ
เสียงที่ชุมชนยอมรับได สําหรับคาระดับเสียงรบกวน เทากับ -1.2 dB(A) ถึง
9.4 dB(A) มีคาไมเกินระดับเสียงรบกวน 10 dB(A) ของระดับเสียงพื้นฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)
2) ชวงโครงสรางอาคาร
เสียงที่เกิดขึ้นชวงงานโครงสรางจะสงผลกระทบตออาคาร ค.ส.ล.สูง 2
ชั้น ทางดานทิศใตของพื้นที่โครงการ และอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว ทางดาน
ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ มีคาระดับเสียงสูงสุด 67.775.8 dB(A) โครงการจะจัดใหมีกําแพงกันเสียงชั่วคราวเปนรั้วทึบเปนเมทัล
ชีท โดยรอบอาคารโดยปดตลอดแนวแตละชั้น ความสูง 3 เมตร สามารถลด
ระดับเสียงลงได 23 dB(A) และเมื่อนําไปรวมกับเสียงที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน
จะไดคาเพิ่มขึ้นในอนาคตในชวงกอสรางโครงการ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)

5-30
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน โดยเสียงที่ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ ในวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2564 มีคาเสียง
(ตอ)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) 61.6 dB(A) ซึ่งทําใหระดับเสียงตอหนวยรับเสียงตอ
พื้นที่ ขางเคีย งโครงการ มีค าระดับ เสีย งจากการก อสร างสู งสุด เท ากับ 61.7-62.5
dB(A) ซึ่งไมเกินคามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 70 dB(A) อยูใน
ระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได สําหรับคาระดับเสียงรบกวนสูงสุด เทากับ -1.1 ถึง -0.3
dB(A) มีคาไมเกินระดับเสียงรบกวน 10 dB(A) ของระดับเสียงพื้นฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)
3) ชวงงานตกแตงภายในอาคาร
เสียงที่เกิดขึ้นชวงงานตกแตงจะสงผลกระทบตออาคาร ค.ส.ล.สูง 2 ชั้น ทางดาน
ทิศใตของพื้นที่โครงการ และอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว ทางดานทิศตะวันออก และทิศ
ตะวันตกของพื้นที่โครงการ มีคาระดับเสียงสูงสุด 71.7-79.8 dB(A) ชวงงานตกแตง
เป น กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง จากที่ ง านโครงสร า งและตั ว อาคารเสร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว
กิจกรรมดังกลาวจึงอยูภายในอาคาร โดยอาคารของโครงการผนังเปนคอนกรีต หนา
4 นิ้ว ซึ่งถือวาเปน Noise Barriers ชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการลดระดับเสียงที่
ทะลุผานของวัสดุไดประมาณ 40 dB(A) (ที่มา : Guidelines on Design of Noise
Barriers. Environmental Protection Department Highways Department
Government of the Hong Kong SAR., 2003)

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)

5-31

องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน
และเมื่ อ นํ า ไปรวมกั บ เสี ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในป จ จุ บั น จะได ค า เพิ่ ม ขึ้ น ใน
(ตอ)
อนาคตในชวงกอสรางโครงการ โดยเสียงที่ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ ใน
วันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2564 มีคาเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) 61.6
dB(A) ซึ่งทําใหระดับเสียงตอพื้นที่ขางเคียงโครงการ มีคาระดับเสียงจากการ
กอสรางสูงสุด เทากับ 61.6 dB(A) ซึ่งไมเกินคามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24
ชั่วโมง ไมเกิน 70 dB(A) อยูในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได สําหรับคาระดับ
เสียงรบกวนสูงสุด เทากับ -1.2 dB(A) มีคาไมเกินระดับเสียงรบกวน 10 dB(A)
ของระดับเสียงพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 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
ก อ สร า งไม ไ ด ใ ช เ ครื่ อ งจั ก รขนาดใหญ ใ นการก อ สร า ง รวมทั้ ง ใช ร ะยะเวลา
กอสรางเปนชวงเวลาสั้นๆ ดังนั้น ผลกระทบดานเสียงในระยะกอสรางจึงอยูใน
ระดับต่ํา

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)

5-32
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน 2) ความสั่นสะเทือน
(ตอ)
แรงสั่ น สะเทื อ นจากกิ จ กรรมการก อ สร า งต า งๆ ในช ว งก อ สร า งของ
โครงการ คือ การตอกเสาเข็ม ทั้งนี้ การตอกเสาเข็มของโครงการอาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียง เพื่อเปนการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น วิธีการ
ติดตั้งเสาเข็มของโครงการใชระบบ Jack-in Pile เปนการกดเข็มโดยใชเครื่อง
กดเข็ม Hydraulic Static Pile Driver ซึ่งเครื่องจักรดังกลาว สามารถกดเข็มจน
ไดคาการรับแรงตามที่กําหนดและไมมีเรื่องรบกวนและไมเกิดแรงสั่นสะเทือน
ในขณะทํางาน โดยใชขอมูลอางอิงจาก : Proceedings of the International
Deep Foundations Congress. Orlando, USA. ASCE Special Publication
116 pp 363-371
ระบบ Jack In Pile (เปนระบบที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม, สะอาด,
ปราศจากมลภาวะและไรแรงสั่นสะเทือน) เทคโนโลยีการติดตั้งเสาเข็มแบบไฮ
ดรอลิค โดยที่ใชเครื่อง Jack in Pile ซึ่งสามารถกดเสาเข็มลงไดอยางแมนยํา
สํ า หรั บ การกดเสาโดยไม ส ง ผลกระทบใดๆ เหมาะสํ า หรั บ การติ ด ตั้ ง ใกล
โครงสรางที่มีอยู นอกจากนี้ยังไมมีความจําเปนสําหรับการทดสอบโหลดหลัง
การติดตั้ง เนื่องจากความสามารถในการตรวจไดโดยตรงระหวางกระบวนการ
ติดตั้งโดยใชมาตรวัดกําลังไฮโดรลิกและน้ําหนักที่กดเสาเข็มในตัว สามารถใช
กับเสาเข็ม PC Square และ PC Spun

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
สิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
2) ความสั่นสะเทือน
2) ความสั่นสะเทือน
(1) ใชฐานรากแบบเสาเข็มกด (Hydraulic press) - สอบถามจากประชาชนที่อยู
เพื่ อ ลดแรงสั่ น สะเทื อ นที่ จ ะเป น อั น ตรายต อ
ใกล เ คี ย งโครงการในเรื่ อ ง
อาคารขางเคียง
ผลกระทบทางด า นความ
(2) ใช เ สาเข็ ม พื ด (Sheet pile) เพื่ อ แก ป ญ หา
สั่นสะเทือนจากการกอสราง
เสถียรภาพของผนังดานขาง
ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลา
(3) จัดใหมีเจาหนาที่จากบริษัทผูรับเหมาเขาพบผู
กอสราง
ที่อยูติดกับโครงการ โดยตองแจงกําหนดการ - ต ร ว จ วั ด ร ะ ดั บ ค ว า ม
ทําฐานราก ระบุวัน เวลาใหชัดเจน รวมทั้งให
สั่ น สะเทื อ นตามมาตรฐาน
หมายเลขโทรศัพทของเจาหนาที่ควบคุมงาน
บริเวณพื้นที่กอสราง ดานที่
กอสราง เพื่อใหสามารถติดตอโครงการได
ใกลอาคารขางเคียงมากที่สุด
(4) จั ด ให มี วิ ศ วกรคอยดู แ ลอย า งใกล ชิ ด และ
จํานวน 1 จุด ทุกวันที่มีการ
ทํ า ฐานรากและรายงานผล
ควบคุ ม งานก อ สร า งให ถู ก ต อ งตามหลั ก
วิศวกรรม เพื่อปองกันผลกระทบตอขางเคียง
ทุ ก สั ปดาห หลั ง จ า ก นั้ น
ใหนอยที่สุด
ตรวจวั ด เดื อ นละ 1 ครั้ ง
(5) อุปกรณที่กอใหเกิดความสั่นสะเทือนใหกระทํา
ตลอดระยะเวลากอสราง
เฉพาะเวลากลางวั น ของวั น ธรรมดา และงด
กระทําการดังกลาวในเวลากลางคืน
(6) ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชใน
การกอสรางใหอยูในสภาพดีและเหมาะสมกับ
การใชงานอยูเสมอ รวมทั้งควรมีการหลอลื่น
ใหเครื่องจักรทํางานไดดี
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน
โครงการได ป ระเมิ น ระดั บ ความสั่ น สะเทื อ นพื้ น ที่ ข า งเคี ย งที่ ใ กล ที่ สุ ด
(ตอ)
ไดแก อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว ทางดานทิศตะวันออก โดยมีระยะหางจากแนว
อาคารของโครงการ 16.15 เมตร อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว ทางดานทิศตะวันตก
โดยมีระยะหางจากแนวอาคารของโครงการ 17.75 เมตร และอาคาร ค.ส.ล.สูง
2 ชั้น โดยมีระยะหางจากแนวอาคารของโครงการ 37.00 เมตร จะใชความเร็ว
อนุภาคสูงสุดประมาณ 0.29 มิลลิเมตร/วินาที, 0.28 มิลลิเมตร/วินาที และ 0.20
มิลลิเมตร/วินาที ตามลําดับ ซึ่งระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นมีคานอยกวา 4
มิลลิเมตร/วินาที มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตาม Eurocode 3 และเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่ อ ง
กํา หนดมาตรฐานความสั่ น สะเทื อ นเพื่อ ป อ งกั น ผลกระทบต อ อาคาร พบว า
อาคารโครงการเขาขายเปนอาคารประเภทที่ 2 กําหนดใหมีคาความเร็วอนุภาค
สูงสุดจากการทําฐานรากหรือชั้นลางของอาคารไมเกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที เมื่อ
นําไปเปรียบเทียบกับความเร็วอนุภาคสูงสุดที่จุดรับคลื่นสั่นสะเทือนใกลเคียง
พื้นที่โครงการ พบวา อยูในชวง 0.15-3.00 มิลลิเมตร/วินาที นั่นคือ ไมสงผล
กระทบ/ความเสียหายตอโครงสรางทุกประเภท เมื่อเทียบกับมาตรฐาน DIN
4150 (1986) พบวา ไมเกิน 2 มิลลิเมตร/วินาที นั่นคือ ไมมีอันตรายแมแตสิ่ง
ปลูกสรางที่เกาแก (Ancient Building) และเมื่อเทียบกับมาตรฐานความ
สั่นสะเทือนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ.
2533) พบวา มีคาไมเกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที นั่นคือ ไมเกินมาตรฐาน

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
(7) หลีกเลี่ยงการใชงานเครื่องจักรหรืออุปกรณ
ที่ เ ป น แหล ง กํ า เนิ ด ความสั่ น สะเทื อ นใน
ระดับสูงพรอมกัน
(8) ติดตั้งอุปกรณเพื่อลดความสั่นสะเทือนตาม
คําแนะนําของผูผลิตเครื่องจักร
(9) จํากัดความเร็วของรถบรรทุกใหไมเกิน 30
กิ โ ลเมตรต อ ชั่ ว โมง โดยติ ด ป า ยหลั ง รถว า
“หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง โปรดแจง (ระบุเบอรโทรศัพท) ”
(10) หลีกเลี่ยงการขนสงวัสดุกอสรางในชวงเวลา
เรงดวนและเวลากลางคืน
(11) จั ด ให มี ก ล อ งรั บ ความคิ ด เห็ น เพื่ อ รั บ เรื่ อ ง
รองเรียนที่เกิดขึ้น
(12) จั ด ให มี ก ารชดใช ค า เสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
โครงการ และโครงการจะทําการซอมแซมให
อยู ใ นสภาพเดิ ม กรณี มี บุ ค คลใดได รั บ
ผลกระทบจากการกอสรางโครงการตองเขา
ไปแกไข และใหความชวยเหลือทันที

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)
องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน
กิจกรรมในระหวางการกอสรางอาคารที่กอใหเกิดความสั่นสะเทือน สวน
(ตอ)
ใหญจะเกิดขึ้นจากการทําฐานราก การขนสงวัสดุกอสรางและอุปกรณตางๆ เขา
สูพื้นที่โครงการ ซึ่งเปนแหลงกําเนิดแบบอยูกับที่และเคลื่อนที่ ตามลําดับ โดย
ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ความรุ น แรงของการสั่ น สะเทื อ นได แ ก อุ ป กรณ ก ดเสาเข็ ม
เสาเข็ม คุณสมบัติของดินและชั้นดิน ระยะหาง และคุณสมบัติของอาคาร โดย
ขั้นตอนทั้งหมดจะกระทําภายใตการควบคุมของวิศวกรใหเปนไปตามมาตรฐาน
การกอสราง ดังนั้น ผลกระทบดานความสั่นสะเทือนจึงจัดอยูในระดับต่ํา

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

5-34
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1.6 ทรัพยากรน้ํา

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

5-35

น้ําใชหลักของโครงการจะใชน้ําซื้อจากเอกชน ปริมาณน้ําใชของโครงการ
ในชวงกอสรางประมาณ 17.50 ลูกบาศกเมตร/วัน โครงการจัดใหมีถังเก็บน้ํา
สํา รอง ขนาด 20 ลูกบาศก เมตร จํ านวน 2 ถัง ซึ่ งสามารถสํ ารองน้ําไว ใช ไ ด
ประมาณ 2 วัน ดังนั้น การใชน้ําของโครงการในชวงกอสรางจึงไมสงผลกระทบ
ตอทรัพยากรน้ําใตดินบริเวณใกลเคียงโครงการ
น้ํ า เสี ย ที่ เ กิ ด จากคนงานก อ สร า ง มี ป ระมาณ 7.50 ลู ก บาศก เ มตร/วั น
แบงเปนน้ําเสียจากการอุปโภคทั่วไปและน้ําเสียจากหองสวม โดยจะไมมีน้ําเสีย
จากการอาบ เนื่องจากคนงานพักอาศัยอยูภายนอกพื้นที่โครงการ
- น้ําเสียจากการอุปโภคทั่วไป ไดแก การลางทําความสะอาด มีประมาณ
5.085 ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งน้ําเสียดังกลาวมีปริมาณไมมากและจะปลอยซึมลง
ดิน
- น้ําเสียจากหองสวม มีประมาณ 2.415 ลูกบาศกเมตร/วัน จะบําบัด
โดยถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดไมเติมอากาศ จํานวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ํา
เสี ย ได 3.0 ลู ก บาศก เ มตร/วั น สามารถบํ า บั ด ให มี ค า BODออก ไม เ กิ น 30
มิลลิกรัม/ลิตร น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวจะปลอยลงสูทอระบายน้ําตามแนว
ถนนภาระจํายอม และไหลตอไปตามแนวถนนลากูน กอนออกสูทอระบายน้ํา
สาธารณะตอไป

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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น้ํ า เสี ย ที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมก อ สร า งในแต ล ะวั น จะมี ป ริ ม าณไม ม ากนั ก
เนื่องจากปริมาณน้ําใชในกิจกรรมการกอสราง (10 ลูกบาศกเมตร/วัน) สวนหนึ่ง
จะรวมเปนสวนของผลิตภัณฑ เชน น้ําที่ใชในการผสมคอนกรีต เปนตน อีกสวน
หนึ่งจะระเหยหรือซึมลงดิน เชน น้ําที่ใชในการบมคอนกรีต หรือน้ําที่ฉีดพรมพื้น
และถนนชั่วคราวเพื่อลดฝุนละออง เปนตน สําหรับน้ําที่ใชในกิจกรรมการกอสราง
สวนนอยที่เปนน้ําเสีย ไดแก น้ําที่ใชในการชําระลางเครื่องมือและอุปกรณที่ใชใน
การกอสรางแตละวัน จะปลอยไหลซึมลงดิน ดังนั้น การระบายน้ําทิ้งที่ผานการ
บําบัดแลวของโครงการในชวงกอสรางจึงไมสงผลกระทบตอทรัพยากรน้ําผิวดิน
ในกรณีที่เกิดฝนตกในชวงการกอสราง ซึ่งอาจกอใหเกิดการชะลางของ
ตะกอนดินภายในพื้นที่โครงการออกสูบริเวณขางเคียง โครงการจะรวบรวมน้ําฝน
ลงทอระบายน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 นิ้ว โดยอาศัยแรงโนมถวงของโลก
(Gravity) เพื่อรวบรวมน้ําฝน จากนั้นผานบอดักตะกอน/ขยะ ขนาด 61.13
ลูกบาศกเมตร กอนจะระบายลงสูทอระบายน้ําตามแนวถนนภาระจํายอม และ
ไหลต อ ไปตามแนวถนนลากู น ก อ นออกสู ท อ ระบายน้ํ า สาธารณะต อ ไป และ
โครงการจัดใหมีการขุดลอกบอพัก และทอระบายน้ําเปนประจําทุกเดือน ตลอด
ระยะเวลากอสราง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับไดอยางเพียงพอ ดังนั้น
การดํ า เนิ น โครงการในระยะก อ สร า งไม ส ง ผลกระทบต อ ทรั พ ยากรน้ํ า ผิ ว ดิ น
บริเวณใกลเคียงโครงการแตอยางใด

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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2 ทรัพยากรชีวภาพ
2.1 นิเวศวิทยาทางบก

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
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เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ก อ สร า งโครงการ ตั้ ง อยู ใ นเขตเทศบาลตํ า บลเชิ ง ทะเล
สภาพแวดลอมทั่วไปบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบสวนใหญเปนพื้นที่
ปาละเมาะ/ไมพุม พื้นที่อยูอาศัย พื้นที่พาณิชยกรรม และพื้นที่ราชการ ศาสน
สถาน สถานศึกษา ดังนั้น การดําเนินโครงการในระยะกอสรางจึงไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอระบบนิเวศบนบก สําหรับรายละเอียดตางๆ มีดังนี้
1) ทรัพยากรปาไม
พื้นที่กอสรางโครงการมีลักษณะเปนพื้นที่ราบ มีอาคารสวนเดิมที่จะรื้อถอน
ไดแก อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จํานวน 4 หลัง และอาคาร ค.ส.ล.สูง 2 ชั้น จํานวน
1 หลัง จากผลการสํารวจไมพบพรรณไมที่จัดเปนพืชอนุรักษตามพระราชบัญญัติ
พันธุพืช พ.ศ. 2518 รวมทั้งไมจัดอยูในสถานภาพ สูญพันธุ (extinct) สูญพันธุ
ในธรรมชาติ (extinct in the wild) ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง (critically endangered)
ใกลสูญพันธุ (endangered) มีแนวโนมสูญพันธุ (vulnerable) และใกลถูกคุกคาม
(near threatened) ตามบัญชีรายชื่อชนิดพืชปา แนบทายอนุสัญญาไซเตส
(CITES) และของประเทศไทย แตอยางใด ดังนั้น การดําเนินโครงการในระยะ
กอสรางจึงไมกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรปาไม
2) ทรัพยากรสัตวบก
สิ่งมีชีวิตบนบกที่พบบริเวณพื้นที่กอสรางและบริเวณโดยรอบพื้นที่กอสราง
โครงการมีนอยมาก เนื่องจากพื้นที่โดยรอบมีการพัฒนาเปนแหลงที่อยูอาศัยทํา
ใหไมพบสิ่งมีชีวิตประเภทสัตวปาที่มีคุณคาแกการอนุรักษหรือสัตวปาที่หายาก
สัตวบกที่พบก็เปนชนิดที่พบไดทั่วไปในพื้นที่ตางๆ ของประเทศไทย โดยแบง
ออกเปน 4 กลุม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

-

-
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องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
2.1 นิเวศวิทยาทางบก (ตอ)
คือสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก (Amphibians) ไดแก คางคกบาน สัตวเลื้อยคลาน
(Reptiles) ไดแก กิ้งกา นก (Birds) ไดแก นกกระจิบ และนกเอี้ยงสาริกา และ
แมลง (Insects) ไดแก มดดํา และมดแดง สัตวบกที่พบทั้งหมดไมจัดเปนสัตวปา
สงวน สัตวปาคุมครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
แตอยางใด รวมทั้ งไมจัดอยูในสถานภาพ สู ญพันธุ (Extinct)
สูญ พันธุใ น
ธรรมชาติ (Extinct in the wild) ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง (Critically endangered)
ใกลสูญพันธุ (Endangered) มีแนวโนมสูญพันธุ (Vulnerable) และใกลถูกคุกคาม
(Near threatened) ตามบัญชีรายชื่อชนิดสัตวปา แนบทายอนุสัญญา ไซเตส
(Cites) และของประเทศไทย ทั้งนี้ เนื่องจากสัตวดังกลาวที่พบเปนชนิดที่มีการ
แพรกระจายทั่วไปตามพื้นที่ตางๆ ของประเทศไทย ดังนั้น การดําเนินโครงการ
ในระยะกอสรางจึงไมกอใหเกิดผลกระทบตอสัตวบก
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ํา
บริเวณพื้นที่โครงการไมมีเสนทางน้ําตามธรรมชาติ หรือมีแหลงน้ําธรรมชาติ
ซึ่ ง เป น ที่ อ ยู อ าศั ย ของสั ต ว น้ํ า อยู ใ นพื้ น ที่ โ ครงการแต อ ย า งใด ทั้ ง นี้ ในระยะ
กอสรางไมมีการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ ซึ่งเปนแหลงที่อยูอาศัยของ
สั ต ว น้ํ า และชะลอการก อ สร า งช ว งฤดู ฝ น และบํ า บั ด น้ํ า เสี ย จากส ว มคนงาน
กอสรางดวยถังบําบัดสําเร็จรูป ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตอทรัพยากรชีวภาพใน
น้ําในระยะกอสราง ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันผลกระทบในระยะกอสราง โครงการ
จะตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานการจัดการน้ําเสีย
อยางเครงครัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
-

-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

-
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3. คุ ณ ค า การใช ป ระโยชน
ของมนุษย
3.1 การใชน้ํา

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ในชวงการกอสราง น้ําใชของโครงการจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ น้ํา (1) รณรงคใหคนงานมีการใชน้ําอยางประหยัด
- ตรวจสอบการรั่ ว ไหลของ
ใชเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานและน้ําใชเพื่อการกอสราง น้ําใชทั้งหมด (2) โครงการจัดใหมีถังเก็บน้ําสํารอง ขนาด 20
น้ําประปาในเสนทอ ทุกเดือน
ผูรับเหมากอสรางจะใชน้ําประปา ซึ่งการใชน้ําแตละประเภทในระหวางการ
ลู ก บาศก เ มตร จํ า นวน 2 ถั ง สํ า หรั บ พื้ น ที่
ตลอดระยะเวลากอสราง
กอสราง มีรายละเอียดดังนี้
กอสราง และโครงการจัดใหมีถังเก็บน้ําใช มี - ตรวจสอบความสะอาดของถัง
ปริ ม าตร 30 ลู ก บาศก เ มตร จํ า นวน 2 ถั ง
สํ า รองน้ํ าใ ช บริ เวณพื้ น ที่
1) การใชน้ําสําหรับพื้นที่กอสราง
สําหรับบานพักคนงาน
ก อ สร า งและบ า นพั ก คนงาน
 การใชน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานกอสราง พิจารณาจาก
ทุ ก เดื อ น ตลอดระยะเวลา
จํานวนคนงานสูงสุด 150 คน และมีอัตราการใชน้ําสําหรับคนงานที่พักนอก (3) จัดเตรียมกระบะสําหรับลางอุปกรณกอสราง
กอสราง
เพื่อใหสามารถลางอุปกรณไดในปริมาณมาก
พื้นที่โครงการเทากับ 50 ลิตร/คน/วัน (Metcalf & Eddy, 1991) ดังนั้น จะใชน้ํา
โดยไมปลอยน้ําทิ้งอยางเปลาประโยชน
ประมาณ 7.50 ลูกบาศกเมตร/วัน สวนน้ําดื่มผูรับเหมากอสรางจะจัดหาน้ําดื่ม
บรรจุขวดหรือถังไวใหคนงาน
 กิ จ กรรมการใช น้ํ า เพื่ อ การก อ สร า งของโครงการ เช น ผสม
ปูนซีเมนตและบมคอนกรีต ทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใชตางๆ และการ
ฉีด พรมพื้ นที่ เป น ตน ซึ่ง คาดว าจะมีอั ต ราการใชน้ํ า ประมาณ 10 ลู ก บาศก
เมตร/วัน (ขอมูลจากโครงการ)
ดัง นั้ น โครงการมี ค วามต อ งการใชน้ํ า ทั้ ง หมด ในช ว งก อ สร า งประมาณ
17.50 ลูกบาศกเมตร/วัน โครงการจัดใหมีถังเก็บน้ําสํารอง ขนาด 20 ลูกบาศก
เมตร จํานวน 2 ถัง ซึ่งสามารถสํารองน้ําไวใชไดประมาณ 2 วัน
2) การใชน้ําเพื่อการกอสราง
ปริมาณน้ําใชจากคนงานกอสรางรวม 30 ลูกบาศกเมตร/วัน และโครงการ
จะจัดใหมีถังเก็บน้ําใช ปริมาตร 30 ลูกบาศกเมตร จํานวน 2 ถัง ซึ่งสํารองน้ํา
ไวใ ชไ ดประมาณ 2 วัน ดัง นั้น ผลกระทบดานการใชน้ํ าในระยะกอ สรางต อ
ชุมชนที่อยูใกลเคียงจึงอยูในระดับต่ํา
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3.2 การจั ด การน้ํ า เสี ย และสิ่ ง
ปฏิกูล

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
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น้ําเสียที่จะเกิดขึ้นในระหวางการกอสรางโครงการ มาจาก 2 สวน คือ
1) น้ําเสียจากพื้นที่กอสราง
น้ําเสียที่เกิดจากคนงานกอสราง มีประมาณ 7.50 ลูกบาศกเมตร/วัน
(คิดจากรอยละ 100 ของปริมาณน้ําใชเพื่อการอุปโภคของคนงาน) แบงเปน
น้ําเสียจากการอุปโภคทั่วไปและน้ําเสียจากหองสวม โดยจะไมมีน้ําเสียจาก
การอาบ เนื่องจากคนงานพักอาศัยอยูภายนอกพื้นที่โครงการ
- น้ํ า เสี ย จากการอุ ป โภคทั่ ว ไป ได แ ก การล า งทํ า ความสะอาด มี
ประมาณ 5.085 ลูกบาศกเมตร/วัน (น้ําจากการชําระลาง 33.90 ลิตร/คน/วัน
(บุญสง ไขเกษ, 2537)) ซึ่งน้ําเสียดังกลาวมีปริมาณไมมากและจะปลอยซึม
ลงดิน
- น้ําเสียจากหองสวม มีประมาณ 2.415 ลูกบาศกเมตร/วัน (น้ําจาก
การราดสวม 16.10 ลิตร/คน/วัน) จะบําบัดโดยถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปชนิด
ไมเติมอากาศ จํานวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ําเสียได 3.0 ลูกบาศกเมตร/
วัน สามารถบําบัดใหมีคา BODออก ไมเกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร น้ําเสียที่ผาน
การบําบัดแลวจะปลอยลงสูทอระบายน้ําตามแนวถนนภาระจํายอม และไหล
ตอไปตามแนวถนนลากูน กอนออกสูทอ ระบายน้ําสาธารณะตอ ไป ทั้ง นี้
โครงการจัดใหมีหองสวม จํานวน 10 หอง คิดเปนจํานวนหองสวม 1 หอง/
คนงานกอสรางประมาณ 15 คน

(1)

(2)

(3)

(4)

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
จั ด ให มี ห อ งส ว มที่ ถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าลให เ พี ย งพอ
จํานวน 10 หอง ในพื้นที่กอสราง และ บริเวณ
บานพักคนงาน
จัดใหมีถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดไมเติมอากาศ
จํานวน 1 ชุด ในพื้นที่กอสราง สามารถรองรับน้ํา
เสียได 3.00 ลูกบาศกเมตร/ชุด น้ําเสียที่ผานการ
บําบัดแลวจะปลอยลงสูทอระบายน้ําตามแนวถนน
ภาระจํ า ยอม และไหลต อ ไปตามแนวถนนลากู น
กอนออกสูทอระบายน้ําสาธารณะตอไป
จัดใหมีถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเติมอากาศ
จํ า นวน 1 ชุ ด บริ เ วณบ า นพั ก คนงาน สามารถ
รองรับน้ําเสียได 30.00 ลูกบาศกเมตร/วัน น้ําเสียที่
ผ า นการบํ า บั ด แล ว จะปล อ ยลงสู ท อ ระบายน้ํ า
สาธารณะตอไป
จั ด ให มี ค นงานตรวจสอบระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย เป น
ประจํา หากน้ําโสโครกในถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป
เต็ ม จะต อ งติ ด ต อ รถสู บ สิ่ ง ปฏิ กู ล มาสู บ ไปกํ า จั ด
ตอไป

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
- ตรวจสอบและจดบั น ทึ ก การ
ทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
ของโครงการ ทุกเดือน ตลอด
ระยะเวลากอสราง
- ตรวจสอบปริมาณตะกอนของ
ส ว น เ ก ร อ ะ ห า ก ป ริ ม า ณ
ตะกอนเต็ ม ให ป ระสานรถสู บ
สิ่ ง ป ฏิ กู ล ม า สู บ กํ า จั ด ทุ ก
สัปดาห
ตลอดระยะเวลา
กอสราง
- ตรวจวั ด ค า บี โ อดี และสาร
แขวนลอย บริ เ วณบ อ พั ก น้ํ า
จํ า นวน 1 จุ ด ทุ ก 3 เดื อ น
ตลอดระยะเวลากอสราง
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มาตรการปองกันและ
องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
3.2 การจั ด การน้ํ า เสี ย และสิ่ ง
น้ํา เสี ย ที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมกอ สร า งในแตล ะวั น จะมี ป ริม าณไม ม ากนั ก (5) จั ด ให มี ค นงานคอยดู แ ลทํ า ความสะอาดห อ งส ว ม
ปฏิกูล (ตอ)
เนื่องจากปริมาณน้ําใชในกิจกรรมการกอสราง (10 ลูกบาศกเมตร/วัน) สวน
เปนประจํา และกําชับใหคนงานรักษาความสะอาด
หนึ่งจะรวมเปนสวนของผลิตภัณฑ เชน น้ําที่ใชในการผสมคอนกรีต เปนตน
บริเวณหองสวม เพื่อปองกันไมใหสงกลิ่นรบกวนผู
อีกสวนหนึ่งจะระเหยหรือซึมลงดิน เชน น้ําที่ใชในการบมคอนกรีต หรือน้ําที่
อยูอาศัยขางเคียง
ฉีดพรมพื้นและถนนชั่วคราวเพื่อลดฝุนละออง เปนตน สําหรับน้ําที่ใชใน (6) เ มื่ อ ก า ร ก อ ส ร า ง แ ล ว เ ส ร็ จ กํ า ชั บ ใ ห
กิจกรรมการกอสรางสวนนอยที่เปนน้ําเสีย ไดแก น้ําที่ใชในการชําระลาง
ผูรับเหมากอสรางจะตองใหรถสูบสิ่งปฏิกูลมาสูบสิ่ง
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการกอสรางแตละวัน จะปลอยไหลซึมลงดิน
ปฏิกูลออกจากถังบําบัดน้ําเสียใหหมด และปรับปรุง
พื้นที่ใหเรียบรอย
2) น้ําเสียจากบานพักคนงาน
สําหรับบานพักคนงานจะมีปริมาณน้ําเสียจากคนงานกอสรางแบงเปนน้ํา
เสียจากสวม และน้ําเสียจากการอาบหรือซักลาง (คิดจากรอยละ 100 ของ
ปริมาณน้ําใช) จํานวนคนงานในชวงสูงสุด 150 คน
- ปริมาณน้ําเสียจากสวม มีปริมาณ 3 ลูกบาศกเมตร/วัน อัตรา
การใชน้ํา 20 ลิตร/คน/วัน (ธงชัย พรรณสวัสดิ์ และคณะ,
2530) โครงการจัดใหมีหองสวม จํานวน 10 หอง (หองสวม
1 หอง/จํานวนคนงาน 15 คน)
- ปริมาณน้ํ าเสียจากการอาบหรือซั กลาง
มีปริ มาณ 27
ลูกบาศกเมตร/วัน อัตราการใชน้ํา 180 ลิตร/คน/วัน
ดังนั้น ปริมาณน้ําเสียทั้งหมด 30.00 ลูกบาศกเมตร/วัน โครงการจัดใหมี
การบําบัดโดยใชถั งบําบัดน้ํ าเสียสําเร็จรูปชนิ ดเติมอากาศ จํานวน 1 ชุ ด
สามารถรองรับน้ําเสียได 30.00 ลูกบาศกเมตร/วัน สามารถบําบัดใหมีคา
BODออก ไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวจะปลอยลงสู
ทอระบายน้ําสาธารณะตอไป ดังนั้น ผลกระทบจึงอยูในระดับต่ํา

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
- ตรวจวัดคาความเปนกรดดาง
ค า บี โ อ ดี ป ริ ม า ณ ส า ร
แขวนลอย คาซัลไฟด ปริมาณ
ส า ร ที่ ล ะ ล า ย ไ ด ทั้ ง ห ม ด
ปริ ม าณตะกอนหนั ก น้ํ า มั น
และไขมัน คาทีเคเอ็น และคา
โคลิ ฟ อร ม แบคที เ รี ย ทั้ ง หมด
บริ เ วณบ อ ตรวจคุ ณ ภาพน้ํ า
ภายหลังออกจากระบบบําบัด
น้ํ า เ สี ย ทุ ก เ ดื อ น ต ล อ ด
ระยะเวลากอสราง
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
3.3 การระบายน้ําและปองกัน
การระบายน้ําและปองกันน้ําทวมบริเวณพื้นที่กอสรางโครงการ ในกรณีที่
น้ําทวม
เกิ ด ฝนตกในช วงการก อ สรา ง ซึ่ ง อาจก อ ให เ กิด การชะล างของตะกอนดิ น
ภายในพื้นที่โครงการออกสูบริเวณขางเคียง โครงการจะรวบรวมน้ําฝนลงทอ
ระบายน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 นิ้ว โดยอาศัยแรงโนมถวงของโลก
(Gravity) เพื่อรวบรวมน้ําฝน จากนั้นผานบอดักตะกอน/ขยะ ขนาด 61.13
ลูกบาศกเมตร กอนจะระบายลงสูทอระบายน้ําตามแนวถนนภาระจํายอม และ
ไหลตอไปตามแนวถนนลากูน กอนออกสูทอระบายน้ําสาธารณะตอไป และ
โครงการจั ด ให มี ก ารขุ ด ลอกบ อ พั ก และท อ ระบายน้ํ า เป น ประจํ า ทุ ก เดื อ น
ตลอดระยะเวลากอสราง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับไดอยางเพียงพอ
ดังนั้น ผลกระทบดานการระบายน้ําในระยะกอสรางจึงอยูในระดับต่ํา

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
(1) จัดใหมีทอระบายน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 12
นิ้ว โดยอาศัยแรงโนมถวงของโลก (Gravity) เพื่อ
รวบรวมน้ํ า ฝน จากนั้ น ผ า นบ อ ดั ก ตะกอน/ขยะ
ขนาด 61.13 ลบ.ม. กอนจะระบายออกสูทอระบาย
น้ําตามแนวถนนภาระจํายอม และระบายออกสูทอ
ระบายน้ําสาธารณะตอไป
(2) ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบอพักเปนประจําทุก
สัปดาห
(3) จัด ให มี ค นงานคอยทํ า ความสะอาดบริ เ วณพื้ น ที่
ก อ สร า ง เพื่ อ ป อ งกั น มิ ใ ห เ ศษดิ น เศษขยะ หรื อ
เศษวัสดุกอสราง อุดตันหรือกีดขวางทางไหลของ
น้ํา

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
- ตรวจสอบว า มี ต ะกอนดิ น
ไหลลงพื้ น ที่ ข า งเคี ย งและ
ไหลลงทอระบายน้ําหรือไม
ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลา
กอสราง
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สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
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จํานวนคนงานกอสรางโครงการจะแตกตางกันไปในแตละชวงของกิจกรรมการ
กอสราง โดยชวงที่มีงานโครงสรางอาคารและสถาปตยกรรมจะเปนชวงที่มีคนงาน
สู ง สุ ด ประมาณ 150 คน ประกอบด ว ย วิ ศ วกร ช า งเทคนิ ค ช า งปู น ช า งเชื่ อ ม
ชางเหล็ก และกรรมกร เปนตน คนงานทั้งหมดพักนอกพื้นที่โครงการ ทํางานแบบเชา
ไป-เย็นกลับ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชวงการกอสราง เกิดจากกิจกรรมการกอสรางและ
เกิดจากคนงานกอสราง โดยขยะมูลฝอยในชวงกอสรางมาจาก 2 แหลง ไดแก
1) ขยะจากพื้นที่กอสราง
 ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมการกอสราง
มูลฝอยจากการกอสรางสวนใหญเปนมูลฝอยจากการปรับพื้นที่และงาน
กอสราง ไดแก เศษวัสดุกอสรางจําพวกเศษไม เศษหิน เศษปูน เศษเหล็ก เศษทอ
และเศษผา ทางโครงการจัดการโดยเศษไมและเศษผาขนาดใหญจะถูกรวบรวมเพื่อ
นําไปใชในโครงการอื่นตอไป เศษหินและเศษปูนจะใชในการถมพื้นที่ในโครงการ
สวนเศษเหล็กและเศษทอจะขายใหกับคนรับซื้อของเกา
สําหรับอัตราการเกิดขยะจากการคํานวณวัสดุที่ใชในการกอสรางอาคาร
ไดอัตราการผลิตของเสียจากการกอสรางมีคาอยูในชวง 45.28-67.18 กิโลกรัม/ตาราง
เมตร มีคาเฉลี่ย 56.23 กิโลกรัม/ตารางเมตร (ที่มา : รายงานการศึกษาแนวทางการ
จัดการเศษสิ่งกอสรางสําหรับประเทศไทย.กรมควบคุมมลพิษ) โครงการมีพื้นที่อาคาร
รวม 5,283.20 ตารางเมตร ดังนั้น มีปริมาณมูลฝอยจากการกอสรางรวม ประมาณ
297.07 ตัน (5,283.20 x 56.23 = 297,074.34 กิโลกรัม) และมีองคประกอบหลัก คือ
คอนกรีต 227.86 ตัน อิฐ 40.79 ตัน เหล็ก 14.68 ตัน กระเบื้องเซรามิก 8.08 ตัน
กระเบื้องหลังคา 4.55 ตัน ยิบซั่มบอรด 0.98 ตัน และไม 0.15 ตัน

(1)
(2)

(3)

(4)

มาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ใหความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะมูลฝอย กับคนงานกอสราง
กํ า หนดให ผู รั บ เหมาเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบใน
การจัดการเศษวัสดุจากการกอสราง โดย
เศษไม และกระเบื้ อ งหลั ง คา จะถู ก
รวบรวมเพื่อนําไปใชในโครงการอื่นตอไป
สําหรับเศษคอนกรีต เศษอิฐเศษกระเบื้อง
เซรามิ ก และยิ ป ซั่ ม บอร ด โครงการจะ
กําหนดใหผูรับเหมาเปนผูดําเนินการขน
ยายไปใชปรับพื้นที่ภายนอกโครงการ สวน
เศษเหล็กจะขายใหกับคนรับซื้อของเกา
จัดใหมีที่พักขยะรวมภายในมีถังขยะขนาด
240 ลิตร จํานวน 12 ถัง โดยแบงเปนถัง
ขยะอินทรีย ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล
และถังขยะอันตราย อยางละ 3 ถัง บริเวณ
พื้นที่กอสราง และถังขยะขนาด 240 ลิตร
จํานวน 10 ถัง แยกเปนถังขยะอินทรีย ถัง
ขยะรี ไ ซเคิ ล อย า งละ 3 ถั ง และถั ง ขยะ
ทั่ ว ไป ถั ง ขยะอั น ตราย อย า งละ 2 ถั ง
บริเวณบานพักคนงานกอสราง
ผู รั บ เหมาโครงการจะประสานงานให
เทศบาลตําบลเชิงทะเลเขามาดําเนินการ
เก็บขนมูลฝอยและนําไปกําจัดตอไป

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
- ตรวจสอบความสามารถของ
ถังขยะในการรองรับ ปริมาณ
ขยะและการรั่วซึมของถังขยะ
ทุ ก 3 วั น ตลอดระยะเวลา
กอสราง
- ตรวจสอบภาชนะรองรั บ มู ล
ฝอยใหอยูในสภาพดีเสมอ ทุก
1 เดือน ตลอดระยะเวลา
กอสราง
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
3.4 การจั ด การขยะมู ล ฝอย
(ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
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 มูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน
คนงานกอสรางของโครงการสูงสุด 150 คน คาดวาจะเกิดปริมาณขยะมูล
ฝอยสูงสุด 75กิโลกรัม/วัน (อัตราการเกิดขยะ 1 กิโลกรัม/คน/วัน แตเนื่องจาก
คนงานกอสรางไมไดพักในโครงการ ดังนั้น อัตราการเกิดขยะในชวงเวลาทํางาน
คาดวาประมาณ 0.5 กิโลกรัม/คน/วัน)
ผูรับเหมาจะจัดใหมีที่พักขยะรวม ซึ่งภายในมีถังขยะขนาด 240 ลิตร จํานวน
12 ถั ง โดยแบ งเป นถั ง ขยะอิน ทรีย ถัง ขยะทั่ ว ไป ถัง ขยะรี ไ ซเคิล และถัง ขยะ
อันตราย อยางละ 3 ถัง ปริมาตรกักเก็บของถังขยะรวม 2,880 ลิตร ซึ่งสามารถ
รองรับขยะมูลฝอยไดประมาณ 4 วัน 9 วัน 10 วัน และ 7,200 วัน ตามลําดับ
สําหรับถังขยะของโครงการจะมีฝาปดมิดชิดปองกันน้ําฝนและการสงกลิ่น โดย
ผูรับเหมาโครงการจะประสานงานใหรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชิงทะเล
เขามาดําเนินการเก็บขนมูลฝอยและนําไปกําจัดตอไป
มูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมกอสราง ไดแก กระปองสเปรย และ
กระป อ งสี เป น ต น โครงการจะทํ า การรวบรวมแยกไว ใ นส ว นสํ า นั ก งาน โดย
ภายในถังจะรองดวยถุงพลาสติกสีแดง ซึ่งเปนถุงสําหรับใสมูลฝอยอันตราย และ
ระบุขางถังวาเปน “มูลฝอยอันตราย” เมื่อมีปริมาณมากพอแลวจะสงไปใหศูนย
กํ า จั ด ขยะเพื่ อ นํ า ไปกํ า จั ด ต อ ไป ป จ จุ บั น ทางเทศบาลนครภู เ ก็ ต มี ก ารจั ด ตั้ ง
“โครงการขนสงของเสียออกจากเกาะภูเก็ต” เพื่อสงไปกําจัดอยางถูกวิธี โดย
โรงงานกําจัดกากอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียน

(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

มาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ขยะอันตรายโครงการจะทําการรวบรวมแยก
ไวในสวนสํานักงาน โดยภายในถังจะรองดวย
ถุ ง พลาสติ ก สี แ ดง ซึ่ ง เป น ถุ ง สํ า หรั บ ใส มู ล
ฝอยอันตราย และระบุขางถังวาเปน “มูลฝอย
อันตราย” เมื่อมีปริมาณมากพอแลวจะสงไป
ให ศู น ย กํ า จั ด ขยะเพื่ อ นํ า ไปกํ า จั ด ต อ ไป
ป จ จุ บั น ทางเทศบาลนครภู เ ก็ ต มี ก ารจั ด ตั้ ง
“โครงการขนสงของเสียออกจากเกาะภูเก็ต”
เพื่อสงไปกําจัดอยางถูกวิธี โดยโรงงานกําจัด
กากอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียน
ตรวจสอบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยใหอยูใน
สภาพดีอยูเสมอ
กํ า ชั บ คนงานก อ สร า งให ทิ้ ง ขยะมู ล ฝอยลง
ภาชนะรองรับที่ไดจัดเตรียมไวอยางเครงครัด
คั ด แยกขยะที่ ส ามารถนํ า มาขาย เพื่ อ ลด
ปริมาณมูลฝอยที่ตองนําไปกําจัด
สงเสริมใหมีการคัดแยกขยะ โดยติดตั้งปาย
แยกประเภทของขยะไวที่ถังขยะใหชัดเจน
รวบรวมมูลฝอยหรือเศษวัสดุกอสราง เพื่อนํา
กลับไปใชใหม
สํารวจปริมาณมูลฝอย เมื่อพบวามีปริมาณ
มากขึ้นตองเพิ่มจํานวนถังรองรับมูลฝอย

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
3.4 การจั ด การขยะมู ล ฝอย
(ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
2) มูลฝอยจากบานพักคนงาน
คนงานกอสรางของโครงการสูงสุด 150 เกิดปริมาณขยะมูลฝอยสูงสุด 150
กิโลกรัม/วัน (อัตราการเกิดขยะ 1 กิโลกรัม/คน/วัน)
ผูรับเหมาจะจัดใหมีถังขยะขนาด 240 ลิตร จํานวน 10 ถัง แยกเปนถังขยะ
อินทรีย ถังขยะรีไซเคิล อยางละ 3 ถัง และถังขยะทั่วไป ถังขยะอันตราย อยางละ
2 ถัง ปริมาตรกักเก็บของถังขยะรวม 2,400 ลิตร ซึ่งสามารถรองรับขยะมูลฝอย
ไดประมาณ 2 วัน 4 วัน 3 วัน และ 2,400 วัน ตามลําดับ สําหรับถังขยะของ
โครงการจะมีฝาปดมิดชิดปองกันน้ําฝนและการสงกลิ่น โดยผูรับเหมาโครงการจะ
ประสานงานใหเทศบาลตําบลเชิงทะเลเขามาดําเนินการเก็บขนและนําไปกําจัด
ตอไป
ดังนั้น ผลกระทบจึงอยูในระดับต่ํา

มาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
3.4 พลังงานและไฟฟา

มาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผูรับเหมากอสรางจะดําเนินการขอใชไฟฟา จากการไฟฟาสวนภูมิภาค (1) เลื อ กใชไ ฟฟ า สอ งสว า งและอุ ปกรณ ไ ฟฟ า ต า งๆ
แบบประหยัดพลังงาน
สาขาปาตอง เพื่อใชในกิจกรรมการกอสราง ซึ่งประกอบดวย
- การใช ไ ฟฟ า สํ าหรั บ กิ จ กรรมการก อ สร า ง ได แก การต อ เชื่ อ ม (2) การติดตั้งอุปกรณและการจายไฟฟาตองถูกตอง
ตามมาตรฐาน
สําหรับเครื่องจักรกลและอุปกรณกอสรางตางๆ และไฟฟาแสงสวาง เปนตน
- การใชไฟฟาสําหรับคนงานกอสราง ไดแก ไฟฟาแสงสวาง และ (3) กําชับใหคนงานใชไฟฟาอยางประหยัด
เครื่องใชไฟฟาตางๆ
การใชไฟฟาของโครงการจะมีผลกระทบในระดับต่ําตอการใชไฟฟา
ของชุมชนขางเคียงหรือระบบไฟฟาของอาคารพักอาศัยใกลเคียง เนื่องจาก
ปริ ม าณไฟฟ า ที่ ต อ งการใช น อ ยเกิ น กว า จะก อ ให เ กิ ด ผลกระทบและการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาถลาง มีความสามารถใหบริการไดอยางเพียงพอ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

5-46
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

p:\2564\eia\blumonkey bangtao\เลมสมบูรณ\ch5.doc

ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
3.5 การจราจร

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
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การขนสงวัสดุในชวงกอสรางเขาสูโครงการจะใชถนนลากูนและถนน
ภาระจํายอมซึ่งเปนเสนทางหลักเขาสูโครงการ ซึ่งการขนสงจะมีจํานวน
เฉลี่ยสูงสุดประมาณวันละ 10 เที่ยว โครงการจะกําหนดเวลาใหรถขนสง
วัส ดุทุ กขนาด ขนส งในชว งเวลา 09.00-16.00 น. ทั้ งในวั น หยุ ดและวั น
ธรรมดา โดยโครงการจะหลีกเลี่ยงการขนสงในชวงชั่วโมงเรงดวน เชน ชวง
เชา 07.00-09.00 น. และชวงเย็น 16.00-18.00 น.หลังจากเวลา 17.00 น.
เปน ตนไป หากมีค วามจําเปน ตอ งมีการขนส ง ไดแก รถขนสงคอนกรี ต
ผสมเสร็จ โครงการจะแจงใหผูที่อาศัยอยูใกลเคียงทราบลวงหนาอยางนอย
1 วัน และขออนุญาตไปยังเจาพนักงานจราจร โดยจะจัดใหมีแสงสวางอยาง
เพียงพอ สําหรับวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษจะหยุดดําเนินการขนสง
วัสดุกอสราง เชนกัน
จากการประเมินผลกระทบการจราจรของถนนลากูน ทั้งในวันหยุด
และ วันธรรมดา พบวา สภาพการจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่
ทางแยกมีนอย
ทั้งนี้ เสนทางการขนสงวัสดุโครงการจะหลีกเลี่ยงการใชเสนทางในเขต
เมื อ งที่ มี ส ภาพการจราจรคั บ คั่ ง พร อ มทั้ ง ได จั ด ให มี ที่ สํ า หรั บ ล า งล อ รถ
บริเวณทางเขา-ออกพื้นที่กอสราง เพื่อปองกันฝุนละอองและโคลนที่ติดมา
กับลอรถ และจัดคนงานไวคอยอํานวยความสะดวกในการจราจรเขา-ออก
โครงการ ดังนั้น ผลกระทบดานการคมนาคมในระยะกอสรางจึงอยูในระดับ
ต่ํา

(1)

(2)

(3)

(4)

มาตรการปองกัน
มาตรการติดตามตรวจสอบ
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการจะขนสงในชวงเวลา 09.00-16.00 น. ใน - ตรวจสอบความเร็วของรถ
วันจันทรถึงวันเสาร หากมีความจําเปนตองมีการ
แ ล ะ ก า ร กี ด ข ว า ง
ขนส ง ได แ ก รถขนส ง คอนกรี ต ผสมเสร็ จ จะ
การจราจร ทุกวัน ตลอด
ดําเนินการไดไมเกิน 20.00 น. โดยจะจัดใหมีแสง
ระยะเวลากอสราง
สวางอยางเพียงพอ รวมทั้งโครงการจะแจงใหผูที่ - ตรวจสอบสภาพถนนและ
อาศัยอยูใกลเคียงทราบลวงหนาอยางนอย 1 วัน
ก า ร ชํ า รุ ด ทุ ก สั ป ด า ห
และขออนุญาตไปยังเจาพนักงานจราจร สําหรับวัน
ตลอดระยะเวลากอสราง
อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษจะหยุดดําเนินการ
ขนสงวัสดุกอสรางเชนกัน
ในเขตกอสรางและเขตชุม ชน จะจํ ากัดความเร็ ว
ของรถบรรทุกไมใหเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดย
ติดปายหลังรถวา “หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30
กิโลเมตรตอชั่วโมง โปรดแจง (ระบุเบอรโทรศัพท)
” พรอมทั้งเบอรโทรศัพทสําหรับแจง และกําชับให
พนักงานขับรถจะตองขับดวยความระมัดระวัง
จัดใหมีการติดตั้งเครื่องหมาย และสัญญาณจราจร
ตามรู ป แบบและแนวทางการติ ด ตั้ ง เครื่ อ งหมาย
และสัญญาณสําหรับการกอสรางโครงการ ทั้งใน
เวลากลางวันและกลางคืน
ติดตั้งไฟเตือน สัญญาณไฟกระพริบและปายจราจร
ชั่วคราว บริเวณทางเขา-ออกโครงการในระหวาง
การกอสราง
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
3.5 การจราจร (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
(5)

(6)

(7)
5-48

(8)
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

(9)

(10)

มาตรการปองกัน
มาตรการติดตามตรวจสอบ
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
รถบรรทุกวัสดุอุปกรณจะใชผาใบปกคลุมกระบะรถ
ใหมิดชิด เพื่อปองกันการรวงหลนของวัสดุกอสราง
และอุปกรณตางๆ อันอาจจะกอใหเกิดอุบัติเหตุแก
ผูใชถนน
ควบคุ ม มิ ใ ห มี ก ารบรรทุ ก เกิ น พิ กั ด น้ํ า หนั ก ที่
กํ า หนดไว สํ า หรั บ รถบรรทุ ก นั้ น ๆ และเมื่ อ
ดํ า เนิ น การก อ สร า งแล ว เสร็ จ หากพบว า ถนน
ทางเข า โครงการชํ า รุ ด เนื่ อ งจากการขนส ง วั ส ดุ
ตางๆ เขาสูโครงการใหดําเนินการซอมแซมใหอยู
ในสภาพเรียบรอย
ห า มมิ ใ ห มี ก ารจอดรถบรรทุ ก หรื อ รถที่ ใ ช ใ นการ
ขนส ง วั ส ดุ ก อ สร า งตลอดแนวด า นหน า พื้ น ที่
โครงการ บริ เ วณทางเข า -ออก ทางแยกและ
บริ เวณไหล ทาง เ พื่ อป องกั นการกี ดขวาง
การจราจร
จัดใหมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกกรณีมี
รถเขา-ออกจากพื้นที่กอสรางของโครงการ
จั ด ให มี ป า ยชื่ อ โครงการ และลู ก ศรแสดงทิ ศ
ทางการเขา-ออกโครงการใหสามารถมองเห็นได
อยางชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวเขา
สูพื้นที่โครงการไดอยางปลอดภัย
จั ด ให มี ที่ สํ า หรั บ ล า งล อ รถบริ เ วณทางเข า -ออก
พื้นที่กอสราง
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
3.6 การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ตาม
จากการตรวจสอบพื้นที่ตามขอกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
เขตพื้นที่และมาตรการคุมครอง คุมครองสิ่งแวดลอม พบวา พื้นที่โครงการจัดอยูในบริเวณที่ 8 ตาม
สิ่งแวดลอม
แผนที่ แ นบท า ยประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล อ ม เรื่ อ ง กํ 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 พ.ศ. 2560 ซึ่ ง เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บการดํ า เนิ น โครงการกั บ ข อ กํ า หนดตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต พบวา
การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น โครงการสอดคล อ งกั บ ข อ กํ า หนด
ดังกลาว

มาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
- ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม สู ง ก า ร
กอสรางอาคารเพื่อมิใหความ
สูงของอาคารเกินเกณฑตาม
ประกาศกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล อ ม เรื่ อ ง กํ า หนด
เ ข ต พื้ น ที่ แ ล ะ ม า ต ร ก า ร
คุ ม ครองสิ่ ง แวดล อ ม ใน
บริ เ วณพื้ น ที่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
พ.ศ. 2560 ตลอดระยะเวลา
กอสราง
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
3.7 การระบายอากาศ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
ปจจุบันพื้นที่โครงการเปนพื้นที่ราบ ทิศเหนือ ติดกับที่ดินวางเปลา
บุคคลอื่น ทิศใต ติดกับพื้นที่เจาของเดียวกัน (รอการพัฒนา) และถนนภาระ
จํายอมกวาง ประมาณ 8.00 เมตร สภาพปจจุบันเปนสวนหนึ่งของถนนลา
กูน ทิศตะวันออก ติดกับ อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว และทิศตะวันตก ติดกับ
ถนนสวนบุคคล และอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ดังนั้น สภาพโดยรอบพื้นที่
โครงการโดยรวมจึงยังคงสามารถระบายอากาศไดดี
ในชวงกอสรางจะไมมีผลกระทบดานระบายอากาศและระบายความ
รอน เนื่องจากชวงการกอสรางจะไมมีกิจกรรมที่เปนแหลงกําเนิดความรอน
ที่สําคัญ รวมถึงพื้นที่โครงการมีการเวนระยะหางจากพื้นที่ขางเคียงอยาง
พอเพียง ซึ่งสามารถทําใหเกิดการระบายอากาศจากตัวอาคารไดสะดวกโดย
ไมสงผลกระทบตอบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการแตอยางใด

มาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-
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ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)

5-51
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
4. ผลกระทบต อ คุ ณ ภาพ
ชีวิต
(1) การสรุปลักษณะโครงการ
4.1 ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา เปนโครงการประกอบกิจการประเภท
จากการมี โ ครงการต อ
โรงแรม จํานวน 95 หองพัก ประกอบดวย อาคาร ค.ส.ล. สูง 7 ชั้น จํานวน 1
คุณภาพชีวิต
อาคาร โดยอาคารมีขนาดพื้นที่ใชสอยรวมกัน 5,283.20 ตารางเมตร ตั้งอยูบน
พื้นที่ 1-0-56.0825 ไร หรือคิด เปน 1,824.33 ตารางเมตร โดยจะขออนุญาต
กอสรางตอเทศบาลตําบลเชิงทะเล ซึ่งคาดวาจะใชระยะเวลาการกอสรางโครงการ
ประมาณ 15 เดือน
(2) การสํารวจทางสังคมเบื้องตน
โครงการอยูในเทศบาลตําบลเชิงทะเล ซึ่งจัดเปนเขตพื้นที่ธุรกิจที่สําคัญของ
จังหวัดภูเก็ตสภาพโดยรวมของเขตเทศบาลตําบลเชิงทะเล สวนใหญเปนชุมชน
เมืองที่มีความหลากหลายของกิจกรรม ดังนั้น แมวาผูพักอาศัยบางสวนที่ดําเนิน
ชีวิตเปนแบบตางคนตางอยู ตองเรงรีบในการดําเนินชีวิตประจําวัน แตก็ไมมี
ความขัดแยงซึ่งกันและกัน สําหรับดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและ
สวัสดิการของประชาชน โครงการตั้งอยูในเขตความรับผิดชอบของสถานี
ตํารวจภูธรเชิงทะเล หนาที่ความรับผิดชอบในดานการรักษาความสงบและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยหนวยงาน
หลักที่รับผิดชอบบริเวณพื้นที่โครงการ คือ เทศบาลตําบลเชิงทะเล ตั้งอยูหางจาก
โครงการประมาณ 2.00 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทางมายังโครงการประมาณ
2 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกับสภาพการจราจรและชวงเวลาที่เกิดเหตุ)

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

-

- สอบถามเรื่ อ งร อ งเรี ย นจาก
ประชาชนที่อยูใกลเคียงโครงการ
โดยการค น หาข อ เท็ จ จริ ง และ
สาเหตุเพื่อกําหนดแนวทางแกไข
ป ญ หา ทุ ก สั ป ดาห
ตลอด
ระยะเวลากอสราง
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
4.1 ผลกระทบที่อาจขึ้นจากการ
(3) ผลกระทบทางสังคมที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ
มีโครงการตอคุณภาพชีวิต
จากการประเมินของบริษัทที่ปรึกษาในชวงกอสราง คาดวาโครงการอาจ
(ตอ)
กอใหเกิดผลกระทบตอผูอยูใกลเคียงและผูใชถนนสายตางๆ โดยรอบพื้นที่
โครงการ ในระยะกอสราง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ
ภาวะเศรษฐกิจการคาของจังหวัดภูเก็ต ในป 2560 ขยายตัว หากพิจารณา
จากเศรษฐกิจ ดานอุปทาน เปนผลมาจากการขยายตัวของภาคการบริการและ
การทองเที่ยว เนื่องจากการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวของภาครัฐและ
เอกชนเปนแรงขับเคลื่อนใหนักทองเที่ยวสนใจเขามาทองเที่ยว ประกอบกับ
โครงสรางพื้นฐานทางคมนาคมบางโครงการกอสรางแลวเสร็จ พรอมที่จะ
อํานวยความสะดวกในการเดินทางของนักทองเที่ยว สวนภาคเกษตร ยังตองรอ
ดูสถานการณเศรษฐกิจและการคาของโลกอยาง ตอเนื่องจากราคายางพาราที่
ยังมีความผันผวนมาก ในขณะที่ปริมาณสัตวน้ําหดตัว ดานอุปสงคขยายตัว ผล
จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยว ประกอบกับนโยบายจากโครงการ
สวัสดิการแหงรัฐที่ภาครัฐชวยลดคาใชจายครัวเรือนผานบัตรสวัสดิการฯ ชวย
กระตุนใหมีการใชจายเพิ่มขึ้น สงผลตออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สําหรับ
รายได เ กษตรกรยัง ตอ งจับ ตามองระดับราคายางพารา
สวนการลงทุ น
ภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)

5-53

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
4.1 ผลกระทบที่อาจขึ้นจากการ
ดั ง นั้ น สภาพเศรษฐกิ จ ในช ว งก อ สร า งของโครงการจะมี ก ารรั บ คนงาน
มีโครงการตอคุณภาพชีวิต ทองถิ่นเพิ่มบางสวนทําใหคนในชุมชนมีรายไดจากการทํางาน และเปนการ
(ตอ)
กระตุนเศรษฐกิจทองถิ่นของรานคาและบริการรายยอยใกลเคียงพื้นที่กอสราง
เพิ่มขึ้น เชน รานขายสินคาอุปโภค-บริโภค กิจการคาวัสดุกอสราง เปนตน ซึ่ง
กอใหเกิดการกระจายรายไดสูชุมชนมากขึ้นกอใหเกิดผลกระทบดานบวก
2. ผลกระทบทางดานจํานวนประชากร
ในเขตพื้นที่ตําบลเชิงทะเล ป พ.ศ.2563 มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 6,870
คน เปนชาย 3,064 คน หญิง 3,806 คน จํานวนครัวเรือน 3,661 ครัวเรือน
การดําเนินการในชวงระยะกอสรางของโครงการจะมีจํานวนคนงานกอสราง
ประมาณ 150 คน โดยคนงานสวนใหญเปนคนงานของบริษัทผูรับเหมา ซึ่งยาย
มาจากพื้ น ที่ ก อ สร า งอื่ น และจะมี ก ารรั บ คนงานท อ งถิ่ น เพิ่ ม บางส ว น ทั้ ง นี้
คนงานทํางานแบบเชาไปเย็นกลับ และเมื่อการกอสรางของโครงการแลวเสร็จ
คนงานจะย า ยไปยั ง พื้ น ที่ ก อ สร า งอื่ น ดั ง นั้ น จึ ง ไม ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ
ประชากรและการโยกยาย

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)

5-54
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
4.1 ผลกระทบที่ อ าจขึ้ น จาก
3. ผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน
การมีโครงการตอคุณภาพ
ในเขตเทศบาลตําบลเชิงทะเลเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดภูเก็ต และ
ชีวิต (ตอ)
ขณะเดียวกันก็เปนที่นิยมและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ดวยเหตุนี้จึงมีผูเขามาอาศัยและมา
ประกอบอาชีพที่ไมใชนักทองเที่ยว การดํารงชีวิตสวนใหญเปนชุมชนเมืองที่มีความ
หลากหลายของกิจกรรม ดังนั้น แมวาผูพักอาศัยบางสวนที่ดําเนินชีวิตเปนแบบตาง
คนตางอยู ตองเรงรีบในการดําเนินชีวิตประจําวัน แตก็ไมมีความขัดแยงซึ่งกันและกัน
สํ า หรั บ ด า นความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น และสวั ส ดิ ก ารของประชาชน
โครงการตั้งอยูในเขตความรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเชิงทะเล หนาที่ความ
รับผิดชอบในดานการรักษาความสงบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
ดังนั้นเมื่อการดําเนินการของโครงการในระยะกอสรางที่มีคนงานกอสรางเขามา
ในพื้ น ที่ ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ของประชาชนในพื้ น ที่ โ ดยรอบพื้ น ที่ โ ครงการอาจได รั บ
ผลกระทบเนื่องจากมีแรงงานตางถิ่นเขามา แมวาผูรับเหมากอสรางจะกําหนดให
คนงานกอสรางพักนอกพื้นที่โครงการ แตในชวงที่คนงานกอสรางตองมาทํางานใน
พื้นที่โครงการอาจกอใหเกิดความรําคาญจากกิจกรรมตางๆ ในชวงกอสรางโครงการ
รวมทั้งประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการอาจเกิดความกังวลที่อาจเกิดขึ้นจากคนงาน
กอสราง เชน กอมลพิษทางดานสิ่งแวดลอม การมั่วสุมยาเสพติด การดื่มสุรา การเลน
การพนัน การลักขโมย และการกออาชญากรรม อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการคลายขอ
วิตกกังวลของประชาชน โครงการไดกําหนดใหผูรับเหมากอสรางตองควบคุมดูแล
คนงานให ป ฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บอย า งเคร ง ครั ด ตามมาตรการที่ กํ า หนดไว อ ย า ง
เขมงวดและจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่โครงการ อีกทั้งมีการ
ประสานงานกับผูนําชุมชน และสถานีตํารวจที่ดูแลรับผิดชอบบริเวณพื้นที่โครงการ
ดังนั้นการดําเนินการของโครงการระยะกอสรางกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนิน
ชีวิตและปญหาสังคมในระดับต่ํา

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
มาตรการปองกันและแกไข
(1) กํ า ชั บ ผู รั บ เหมาก อ สร า งต อ งกํ า หนด
กฎเกณฑและคอยสอดสองดูแลพฤติกรรม
ของคนงานกอสรางใหอยูในระเบียบ มิให
กอความเดือดรอนรําคาญ และปญหาตางๆ
ให กั บ ผู ที่ พั ก อาศั ย ในชุ ม ชนและพื้ น ที่
ใกลเคียง หากคนงานประพฤติผิดตองมีการ
วากลาวตักเตือน ลงโทษหรือถึงขั้นไลออก
โดยพิ จ ารณาจากความเหมาะสมของ
เหตุการณที่เกิดขึ้น
(2) จัดใหมีหัวหนาคนงานสําหรับควบคุมงาน
ก อ สร า งไม ใ ห ส ร า งความเดื อ ดร อ นกั บ
ประชาชนโดยรอบ
(3) จัด ให มี เ จ า หนา ที่ ข องโครงการและบริ ษั ท
ผูรับเหมาเขาพบผูพักอาศัยที่อยูขางเคียง
ก อ น ดํ า เ นิ น ก า ร ก อ ส ร าง แ ล ะ ต ล อ ด
ระยะเวลาการก อ สร า ง ทุ ก ระยะ 1 ครั้ ง /
สั ป ดาห และให ห มายเลขโทรศั พ ท ที่
สาม า ร ถ ติ ดต อ ไ ด ทั น ที ที่ ไ ด รั บ ค ว า ม
เดือดรอน
(4) หากเกิ ด ความเสี ย หายแก สิ่ ง ปลู ก สร า ง
บริเวณขางเคียงจากการกอสราง โครงการ/
ผู รั บ เหมาก อ สร า งต อ งรั บ ผิ ด ชอบในการ
แกไข

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
4.1 ผลกระทบที่อาจขึ้นจากการ
มีโครงการตอคุณภาพชีวิต
(ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
(5) ปฏิ บั ติ ต า ม ม า ต ร ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ แ ก ไ ข
ผลกระทบดานกายภาพ ชีวภาพ และคุณคา
การใชประโยชนของมนุษยอยางเครงครัด และ
จั ด ให มี เ จ า หน า ที่ ป ระสานผู อ ยู ข า งเคี ย ง
โครงการตลอดชวงเวลากอสราง เพื่อปองกัน
ความขัดแยง

4.

5-55
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

ผลกระทบทางดานเชื้อชาติ
มาตรการปองกันและแกไข
ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลเชิงทะเลมีความหลากหลาย
(1) พิจารณาเลือกคนในทองถิ่นที่มีคุณสมบัติตรง
เชื้อชาติเนื่องจากเปนเมืองทองเที่ยว ในการดําเนินการกอสรางของโครงการ
ตามทีต่ องการเขามาทํางานในโครงการ เพื่อให
จะมีคนงานกอสรางประมาณ 150 คน ซึ่งจะเปนแรงงานจากตางถิ่นเขามา
เกิดการจางงานในชุมชน และปองกันปญหา
ทํางานสวนหนึ่ง เชน แรงงานพมา ซึ่งจะมีความแตกตางกันทางเชื้อชาติกับ
ความขัดแยงระหวางโครงการกับชุมชน
ชุมชนขางเคียงโดยรอบพื้นที่โครงการ
(2) กรณีที่มีแรงงานตางดาว เลือกคนงานที่ไดรับ
อนุญาตอยางถูกตองตามกฎหมายแรงงานตาง
ด า ว และมี ก ารขึ้ น ทะเบี ย นแรงงานต า งด า ว
เพื่อใหตรวจสอบประวัติคนงานได
(3) ควบคุ ม คนงานก อ สร า งให อ ยู ภ ายในพื้ น ที่
ก อ สร า ง และกํ า หนดรู ป แบบสี เ สื้ อ ผ า ชุ ด
ปฏิบัติงานกอสรางของคนงานใหอยูในรูปแบบ
เดี ย วกั น พร อ มทั้ งระบุ ป ายชื่ อ นามสกุ ล รหั ส
ของคนงานกอสราง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)

5-56
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
4.1 ผลกระทบที่อาจขึ้นจากการ
5. ผลกระทบดานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และแหลงโบราณสถาน
มีโครงการตอคุณภาพชีวิต
ในป 2555 จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนศาสนิกชน ที่นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด คือ มี
(ตอ)
จํานวน 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 : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565))
ประชาชนสวนใหญยังคงรักษาวัฒนธรรมของคนไทยในชนบทอยู แตเนื่องจากการ
เปนเมืองทองเที่ยวทําใหสภาพทางสังคมเปลี่ยนไปเปนสังคมเมือง โดยบางสวนเปน
สังคมแบบตะวันตก โดยเฉพาะบริเวณที่เปนแหลงบันเทิงเพื่อตอบสนองความตองการ
ของนักทองเที่ยวตางชาติ ดานประเพณีทองถิ่นที่สําคัญ ไดแก ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีวันสงกรานต ประเพณีวันเขาพรรษา และประเพณีทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม
เปนตน
สําหรับประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นที่สําคัญในเขตเทศบาลตําบลเชิงทะเล ไดแก
เทศกาลถือศีลกินผัก ลอยกระทง วันสงกรานต ตรุษจีน ไหวเทวดา สมโภชนหลวงพอ
พลับวัดเชิงทะเล วันสารทไทย (เดือนสิบ) วันเขาพรรษา วันวิสาขบูชา และวันมาฆบูชา
สําหรับแหลงโบราณสถานในจังหวัดภูเก็ตที่ไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
โดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีทั้งหมด 10 แหง และจากการตรวจสอบแหลง
โบราณสถานที่ทางกรมศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียนแหลงโบราณสถานแหงประเทศ
ไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในรัศมี 1 กิโลเมตร ไมพบแหลงโบราณคดี แหลง
โบราณสถาน หรือสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรแตอยางใด สําหรับคนงาน
ก อ สร า งประมาณ 150 คน จะเป น แรงงานจากต า งถิ่ น เข า มาทํ า งานส ว นหนึ่ ง เช น
แรงงานพมา ซึ่งนับถือศาสนาพุทธและยังคงมีวัฒนธรรมประเพณีที่เขารวมกิจกรรมกัน
ไดกับประเพณีของทองถิ่น ดังนั้นจึงไมสงผลกระทบแตอยางใด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
4.1 ผลกระทบที่อาจขึ้นจากการ
6. สุขภาพอนามัยและการบริการดานสาธารณสุข
มีโครงการตอคุณภาพชีวิต
เขตพื้นที่เทศบาลตําบลเชิงทะเล มีโรงพยาบาล จํานวน 1 แหง ไดแก
(ตอ)
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเชิงทะเล มีระยะหางจากพื้นที่โครงการ
ประมาณ 1.50 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3-55 ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.00
นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกับสภาพการจราจร และชวงเวลาที่เกิดเหตุ)
จากสถิติสาเหตุการปวย 21 กลุมโรค ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลเชิงทะเล ระหวาง ป 2559-2563 พบวา 5 อันดับแรก อาการหรืออาการ
แสดงและสิ่งผิดปกติที่พบไดจากการตรวจทางคลินิกและทางหองปฏิบัติการที่
ไม ส ามารถจํ า แนกโรคในกลุม อื่ น ได เป น โรคที่ มี ก ารป วยสู ง สุ ด รองลงไป
ไดแก อาการหรือโรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก โรคระบบหายใจ
โรคระบบไหลเวียนเลือด และโรคที่เกิดอาการหลายระบบ ตามลําดับ
จากขอมูลสถิติขอมูลโรคและความเจ็บปวยระหวาง ป พ.ศ. 2559-2563
จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเชิงทะเล และขอมูลจากการสํารวจ
ภาคสนามประชาชนในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ จะเห็นไดวาโรค
ระบบทางเดิ น หายใจ เป น โรคที่ มี ก ารเจ็ บ ป ว ยเป น ลํ า ดั บ ต น ๆ ทั้ ง นี้ อ าจมี
สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ฝุนละอองและมลพิษทาง
อากาศจากการจราจร และการกอสราง ประกอบกับบริเวณโดยรอบพื้นที่
โครงการในเขตเทศบาลตําบลเชิงทะเลมีสถานที่กอสรางเพื่อพัฒนาเปนที่อยู
อาศัย สถานที่บริการทองเที่ยว หรือโครงการตางๆ ดวยสาเหตุดังกลาวจึง
สงผลใหประชาชนสวนใหญเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจมากกวาโรค
อื่นๆ

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
สิ่งแวดลอมที่ระบุไวในหัวขอ 4.2 การสาธารณสุข
อยางเครงครัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
และคุณคาตางๆ
4.1 ผลกระทบที่อาจขึ้นจากการ
ในชวงที่มีการกอสรางโครงการ กลุมคนสวนใหญที่ไดรับผลกระทบดาน
มีโครงการตอคุณภาพชีวิต สุขภาพ ไดแก คนงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่กอสรางและผูที่อยูอาศัย
(ตอ)
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 นั้น การอยูอ าศั ย ของคนงานที่ไ ม ถูก สุข ลั กษณะก็ อ าจเป น พาหะนํ าไปสู
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
7. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
มาตรการปองกันและแกไข
การดําเนินการของโครงการในระยะกอสรางอาจกอใหเกิดเหตุเดือดรอน
(1) ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
รําคาญปญหาจากคนงานกอสรางตอชุมชนใกลเคียง เชน การมั่วสุมยาเสพ
สิ่งแวดลอมที่ระบุไวในหัวขอ 4.3.1 การปองกัน
ติด การดื่ ม สุร า การเล น การพนั น การลั ก ขโมย และการก อ อาชญากรรม
อัคคีภัย
รวมถึงกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินตออาคารและผูอยูอาศัย
(2) ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ใกลเคียง จากการรวงหลนของเศษวัสดุกอสราง และอาจกอใหเกิดโรคติดตอ
สิ่ ง แวดล อ มที่ ร ะบุ ไ ว ใ นหั ว ข อ 4.3.2 ความ
จากคนงานก อ สร า งได อย า งไรก็ ตามในช ว งระยะก อ สร า งโครงการได ทํ า
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย (มาตรการดานความ
หนังสือแจงพัฒนาโครงการไปยังสถานีตํารวจภูธรปาตอง หนวยงานปองกัน
ปลอดภัยจากคนงานกอสรางตอชุมชนใกลเคียง)
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลเชิงทะเล เพื่อใหหนวยงานดังกลาว
รับทราบวามีการจัดทําโครงการและเตรียมความพรอมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ดังนั้นผลกระทบจึงอยูในระดับต่ํา
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
4.2 การสาธารณสุข

5-59
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

การประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพจะประเมิ น ตามแนวทางการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ของประเทศไทยเป น แนวทางในการศึ ก ษา (สํ า นั ก วิ เ คราะห ผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,
กั น ยายน 2550) ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนต า งๆ ได แ ก การกลั่ น กรองในโครงการ
(Screening) การกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) และการประเมินผล
กระทบ (Assessment)
1) การกลั่นกรองในโครงการ (Screening)
(ก) ขอมูลรายละเอียดโครงการ
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา เปนโครงการประกอบกิจการประเภท
โรงแรม จํานวน 95 หองพัก ประกอบดวย อาคาร ค.ส.ล. สูง 7 ชั้น จํานวน 1
อาคาร โดยอาคารมีขนาดพื้นที่ใชสอยรวมกัน 5,283.20 ตารางเมตร ตั้งอยู
บนพื้ นที่ 1-0-56.0825 ไร หรื อ คิด เป น 1,824.33 ตารางเมตร โดยจะขอ
อนุญาตกอสรางตอเทศบาลตําบลเชิงทะเล ซึ่งคาดวาจะใชระยะเวลาการ
กอสรางโครงการประมาณ 15 เดือน และจากการศึกษา พบวา กลุมคนที่มี
ความเสี่ ย งด า นสุ ข ภาพจากการดํ า เนิ น โครงการ ได แ ก คนงานก อ สร า ง
โครงการ ผูพักอาศัยในโครงการ พนักงานของโครงการ และประชาชนที่
อาศัยอยูโดยรอบพื้นที่โครงการ

-

-
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะกอสราง (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
4.2 การสาธารณสุข (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

5-60

(ข) ขอมูลการสัมผัสของมนุษย
กลุมคนสวนใหญที่ไดรับผลกระทบดานสุขภาพ มีดังนี้
- คนงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่กอสราง ซึ่งจะตองสัมผัสกับมลพิษ
ที่อาจเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาการทํางานในแตละวัน (ประมาณ 8 ชั่วโมง)
- ผูพักอาศัยในโครงการ พนักงานของโครงการ และประชาชนที่อาศัย
อยูในบริเวณพื้นที่ใกลเคียง และโดยรอบโครงการ โดยกลุมคนที่มีความเสี่ยง
ที่จะสัมผัสมลพิษ ไดแก เด็ก สตรีมีครรภ หรือผูที่ไวตอการไดรับอันตราย
2) การกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)
ในการกําหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบทางสุภาพจากกิจกรรมตาง ๆ
ของโครงการได พิ จ ารณาจากข อ มู ล รายละเอี ย ดโครงการ ข อ มู ล
สภาพแวดลอมในปจจุบันของพื้นที่โครงการ (ขอ 3.4.3 ในบทที่ 3) ขอมูล
สุ ข ภาพป จ จุ บั น โดยพิ จ ารณาจากสิ่ ง คุ ก คามสุ ข ภาพ ได แ ก เสี ย ง ความ
สั่นสะเทือน ฝุน เขมาควัน และสิ่งคุกคามตอจิตใจ ไดแก ความกังวล เปนตน
นอกจากนี้ จะพิ จ ารณาด านสิ่ ง แวดลอ ม ป จ จัย ต อการสั ม ผัส และลัก ษณะ
ผลกระทบตอสุขภาพ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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3) การประเมินผลกระทบ (Assessment)
การสาธารณสุขเขตพื้นที่เทศบาลตําบลเชิงทะเล มีโรงพยาบาล จํานวน 2
แหง ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบางเทา และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลเชิงทะเล โดยสถานพยาบาลที่ตั้งอยูใกลพื้นที่โครงการ
มากที่สุด คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเชิงทะเล มีระยะหางจากพื้นที่
โครงการประมาณ 2.00 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 นาที จะถึง
พื้นที่โครงการ (ขึ้นกับสภาพการจราจร และชวงเวลาที่เกิดเหตุ)
จากสถิติสาเหตุการปวย 21 กลุมโรค ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลเชิงทะเล ระหวาง ป 2559-2563 พบวา 5 อันดับแรก อาการหรืออาการ
แสดงและสิ่งผิดปกติที่พบไดจากการตรวจทางคลินิกและทางหองปฏิบัติการที่
ไม ส ามารถจํ า แนกโรคในกลุ ม อื่ น ได เป น โรคที่ มี ก ารป ว ยสู ง สุ ด รองลงไป
ไดแก อาการหรือโรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก โรคระบบหายใจ
โรคระบบไหลเวียนเลือด และโรคที่เกิดอาการหลายระบบ ตามลําดับ
การประเมินผลกระทบจากการดําเนินโครงการในระยะกอสรางที่อาจ
สงผลกระทบตอสุขภาพ ในดานคุณภาพอากาศ การบําบัดน้ําเสีย การจัดการ
ขยะมู ล ฝอย สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
พิจารณาถึงปจจัยที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพ คือ
- สิ่งคุกคามทางกายภาพ ไดแก คุณภาพอากาศ การบําบัดน้ําเสีย และ
การจัดการขยะมูลฝอย เปนตน
- สิ่งคุกคามทางชีวภาพ ไดแก แมลงวัน แบคทีเรีย และปรสิต เปนตน
- สิ่งคุกคามตอจิตใจ ไดแก ความเครียด ความกังวล และความรําคาญ
เปนตน

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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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
ดั ง นั้ น การอยู อ าศั ย ของคนงานที่ ไ ม ถู ก 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
(1) ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป อ งกั น และแก ไ ข
1. โรคระบบทางเดินหายใจ เชน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ระบุในหัวขอ 1.4
 โรคภูมิแพ
เรื่องคุณภาพอากาศอยางเครงครัด
 โรคหอบหืด
สาเหตุจากการเกิดโรค
เกิดจากการหายใจเอาสารกอภูมิแพ เชน ฝุนละออง ควันบุหรี่ ควันของ
รถยนต เปนตน ที่ฟุงกระจายอยูในอากาศเขาสูระบบทางเดินหายใจ จนระบบ
เกิดปฏิกิริย าตอบสนองตอสารภู มิแพซึ่งเป นสาเหตุของการเกิ ดโรคระบบ
ทางเดินหายใจ นอกจากนี้สารกอภูมิแพยังกระตุนใหอาการของโรคกําเริบ
รุนแรงมากขึ้น

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

-
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องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
4.2 การสาธารณสุข (ตอ)
2. โรคที่สัตวและแมลงเปนพาหะนําโรค ไดแก
 แมลงสาบ เชน โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบลําไส
โรคทองเสียโรคผิวหนัง โรคตับอักเสบ
 ยุง เชน โรคไขเลือดออก โรคไขสมองอักเสบโรคเทาชาง
โรคไขสมองอักเสบ
 แมลงวัน เชน อหิวาตกโรค
สาเหตุจากการเกิดโรค
- เกิ ด จากการสั ม ผั ส หรื อ รั บ ประทานเชื้ อ แบคที เ รี ย
หนอนพยาธิ เชื้ อ ไวรั ส เชื้ อ โปรโตชั ว และเชื้ อ รา ที่ ติ ด มากั บ
แมลงสาบเนื่องจากแมลงสาบชอบอยูตามขยะ ของเสีย
- เกิดจากยุงลาย ยุงกนปลอง ยุงลายเสือ และยุงรําคาญที่
เปนพาหะนําโรคกัด
- เกิ ดโรคเกิ ดจากการรั บประทานอาหารและน้ํ าดื่ มที่ ไ ม
สะอาด มีแมลงวันตอม โดยแมลงวันจะตอมอุจจาระหรืออาเจียน
ของผูปวย และนําเชื้อแพรกระจายอยูในอาหารและน้ําดื่ม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตรวจสอบสุขภาพคนงานกอนรับเขาทํางาน
- ตรวจสอบความสะอาดของถัง
จัดหาน้ําดื่มน้ําใช ระบบรวบรวมและกําจัดขยะ น้ําเสีย สิ่ง
สํ า ร อ ง น้ํ า ใ ช บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่
ปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะไวอยางเพียงพอ เพื่อปองกันไมให
ก อ สร า งและบ า นพั ก คนงาน
เกิดแหลงเพาะพันธุโรค
ทุ ก 3 เดื อ น ตลอดระยะเวลา
ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณที่พัก หองสวม และหอง
กอสราง
อาบน้ําอยางสม่ําเสมอ
- ตรวจสอบปริมาณตะกอนของ
ดูแ ลไมใ ห มีแ หล ง น้ํา ทว มขัง ในบริเ วณพื้ นที่ กอ สรา งและ
สวนเกรอะ หากปริมาณตะกอน
บานพักคนงาน เพื่อปองกันการเกิดแหลงเพาะพันธุยุงหรือ
เต็มใหประสานรถสูบสิ่งปฏิกูล
แหลงเชื้อโรคตางๆ
มาสูบกําจัด ทุกสัปดาห ตลอด
ฉีดพนยากําจัดยุง แมลงสาบ แมลงวัน และแหลงเพาะพันธุ
ระยะเวลากอสราง
กอนและหลังรื้อถอนบานพักคนงาน หองน้ํา หองสวม
- ตรวจสอบความสะอาดของหอง
ส ว มบริ เ วณพื้ น ที่ ก อ สร า งและ
บานพักคนงาน ทุกสัปดาห
ตลอดระยะเวลากอสราง

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
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3. โรคเครียด ซึ่งจะนําไปสูโรคนอนไมหลับ โรค (1) จัดหาที่พักอาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย และสะอาดใหคนงาน
(2) แบงเวลาการทํางานและการพักผอนใหมีความเหมาะสม
แผลในกระเพาะอาหาร และโรคประสาท
(3) วางมาตรการกั บดู แ ลและควบคุ ม คนงานรบกวนหรื อ บุ ก รุ กพื้ น ที่ น อก
สาเหตุจากการเกิดโรค
โครงการ เชน
- เกิดจากความวิตกกังวลดานความปลอดภัยใน
- ดูแลควบคุมคนงานอยางเขมงวด เพื่อปองกันปญหาการลักขโมยกับ
ชีวิตและทรัพยสิน
ทํารายรางกาย และการทะเลาะวิวาทระหวางคนงานดวยกันเองหรือ
- ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมการกอสราง เชน
ระหวางคนงานกับคนในชุมชนใกลเคียง
ฝุนละออง เสียงดัง แรงสั่นสะเทือน และกลิ่นจาก
ขยะหรือน้ําเสีย เปนตน
- กําหนดเวลาเขา-ออก บานพักคนงานไวไมเกิน 22.00 น. และตองมี
การเซ็นชื่อเขา-ออกบานพัก
- บริษัทฯ จะไมอนุญาตใหคนงานพักอาศัยที่บริเวณโครงการ
- มีผูจัดการแคมปดูแลรับผิดชอบโดยตรง ตรวจสอบผูพักอาศัยอยาง
นอยสัปดาหละครั้ง
- หามเลนการพนัน ดื่มสุรา พกอาวุธผิดกฎหมายและมียาเสพติดใน
บริเวณบานพักคนงาน
- ติดตั้งอุปกรณรักษาความปลอดภัย
(4) หากคนงานฝาฝนกฎระเบียบหรือทําผิดกฎหมาย บริษัทผูรับเหมาจะตอง
ลงโทษตามกฎระเบียบอยางเครงครัด
(1) ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ระบุใน
4. อุบัติเหตุ
หัวขอ 4.3 เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางเครงครัด
สาเหตุจากการเกิดโรค
- การเกิดอัคคีภัย
- เครื่องมือหรือเครื่องจักรในการกอสรางชํารุ ด
เสียหาย
- การปฏิ บั ติ ง านโดยความประมาทขาดความ
ระมัดระวัง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-
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5-65
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

5. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
สาเหตุจากการเกิดโรค
- เกิดจากการสัมผัสน้ํามูก น้ําลาย ของผูปวยที่ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และแพรกระจายผานทางละอองเขาทางระบบ
ทางเดินหายใจ ซึ่งเชื้อไวรัสดังกลาว สามารถลอยตัวอยูใน
อากาศไดราว 3 ชม. และเกาะติดอยูกับขาวของเครื่องใชซึ่ง
หากมีใครสัมผัสในระยะเวลาดังกลาวแลว อาจจะติดเชื้อไวรัส
ดังกลาวได
- ประชาชนอาศัยอยูหนาแนน
- ระบบระบายอากาศบริเวณที่พักอาศัยไมดี มีความชื้น ไม
มีแสงแดดสองถึง

(1) พิจารณารับคนงานในทองถิ่นเปนอันดับแรก กรณีรับคนงานตางดาว
เข า ทํางาน ตอ งรับ คนงานตา งดา วที่มี ใ บอนุ ญ าตเขา ทํ างานอย า ง
ถูกตองตามกฎหมาย
(2) ตรวจสอบสุขภาพคนงานกอนเขารับทํางาน
(3) ใหคนงานสวมใสหนากากอนามัยในขณะทีกําลังทํางานกอสราง หรือ
อยูในสถานที่แออัด
(4) ประชาสัมพันธใหคนงาน ลางมือบอยๆ ดวยสบูและน้ําหรือเจลลาง
มือที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล
(5) ประชาสัมพันธใหคนงานใชกระดาษทิชชูหรือขอพับตรงขอศอกดาน
ในปดปากและจมูกขณะไอหรือจาม
(6) ประชาสัมพันธใหคนงานหลีกเลี่ยงการพบปะใกลชิด (ระยะ 1 เมตร
หรือ 3 ฟุต) กับคนที่ไมสบาย
(7) จัด ให มี เ จลล า งมื อ ทีมี ส ว นผสมของแอลกอฮอล 70% ถึ ง 80% ไว
บริเวณตางๆ ทั่วพื้นที่โครงการ
(8) ออกจากแคมปคนงานเมื่อจําเปน
(9) ผูเปนกลุมเสี่ยง หลีกเลี่ยงการออกนอกแคมปคนงาน
(10) อยาใชมือสัมผัสหนากาก รวมทั้งใบหนา ตา จมูก ปาก
(11) ทําความสะอาดและฆาเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบอยๆ
(12) แยกของใชสวนตัวทุกชนิด ไมใชรวมกับผูอื่น
(13) กินอาหารปรุงสุกใหม แยกสํารับ ใชชอนกลางสวนตัว
(14) หากสงสัยวาตนเองเสี่ยงตรวจดวย ATK บอยๆ เพื่อยืนยันวาติดเชื้อ
หรือไม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-
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4.3 อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัย
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1) การปองกันอัคคีภัย
สําหรับกิจกรรมในการกอสรางที่มีความเสี่ยงตอการเกิด
อัคคีภัยในชวงการกอสรางโครงการนั้น อาจเกิดจากลูกไฟจาก
งานเชื่อม กระแสไฟฟาลัดวงจรจากเครื่องมือที่เกี่ยวของกับ
กระแสไฟฟาและการตกแตงภายใน รวมทั้งการสูบบุหรี่ของ
คนงาน ดั ง นั้ น โครงการจะร ว มกั บ บริ ษั ท ผู รั บ เหมาก อ สร า ง
คอยควบคุ ม ในการปฏิ บั ติ ง านของคนงานก อ สร า งให มี
ประสิทธิภาพและลดการเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน รวมทั้งเพื่อ
ความปลอดภัยของผูพักอาศัยรอบโครงการ คาดวาผลกระทบ
จะอยูในระดับต่ํา

(1) หามสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่กอสรางโดยเด็ดขาด
(2) หามเผาขยะในพื้นที่กอสรางอยางเด็ดขาด
(3) ติ ด ตั้ ง ป า ยสั ญ ลั ก ษณ ป า ยเตื อ นในบริ เ วณที่ อ าจจะเกิ ด
อันตราย เชน “เขตกอสราง” “หามเขากอนไดรับอนุญาต”
“หามสูบบุหรี่” เปนตน ซึ่งขนาดของปายเตือนตองมีขนาด
ที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน
(4) หามนําวัตถุไวไฟเขาใกลอุปกรณเครื่องมือที่มีประกายไฟ
โดยเด็ดขาด
(5) ใชอุปกรณตัดไฟฟาอัตโนมัติ เมื่อเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจร
(6) ตรวจเช็คอุปกรณ/เครื่องมือใหอยูในสภาพปกติกอนและ
หลังใชงานอยางสม่ําเสมอ
(7) การเดินสายไฟบริเวณพื้นที่กอสรางทุกขั้นตอนตองกระทํา
อยางถูกหลักวิชาการ
(8) อบรมคนงานให มี ค วามรู ใ นเรื่ อ งสาเหตุ แ ห ง อั ค คี ภั ย อยู
เสมอ และตองไมประมาทในการทํางาน
(9) กําชับใหผูรับเหมาจะจัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือชนิด
ผงเคมีแหง ขนาด 4 กิโลกรัม ติดตั้งไวตามจุดที่คาดวาจะ
เกิดเพลิงไหมไดงาย และอยูในตําแหนงที่สามารถมองเห็น
ไดงาย
(10) จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง
เตรี ย มความพร อ มประสานงานกั บ หน ว ยป อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลเชิงทะเล

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
- ตรวจสอบสภาพการใช ง าน
ของถั ง ดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ
ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
ก อ สร า งหรื อ ตามคํ า แนะนํ า
ของผูผลิต
- ตรวจสอบตามสาเหตุ ที่อ าจ
ก อ ใ ห เ กิ ด อั ค คี ภั ย ทุ ก
สั ป ดาห ตลอดระยะเวลา
กอสราง
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4. 3 ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
อาชีวอนามัย (ตอ)
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2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผลกระทบดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของคนงานกอสรางและ
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กอสราง ไดแก อุบัติเหตุตางๆ อันอาจเกิด
จากการทํางานที่ขาดความระมัดระวัง หรือประมาทในการใชเครื่องจักร
การใชเครื่องมือหรืออุปกรณที่ไมสมบูรณ การขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางที่
อาจกอใหเกิดการกีดขวางการจราจร เสียงและความสั่นสะเทือนที่เกิดจาก
กิจกรรมการกอสรางอันจะมีผลตอสุขภาพทางกายและยังมีผลตอสุขภาพจิต
ของคนงานก อ สร า ง นอกจากนี้ การดํ า เนิ น การของโครงการในระยะ
กอสรางอาจกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญปญหาจากคนงานกอสรางตอ
ชุมชนใกลเคียง และโรคติดตอ
ดังนั้น โครงการจึงกําหนดใหผูรับเหมามีมาตรการเพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 วาดวยหมวดที่
1 การก อ สร า ง สํ า หรั บ ผลกระทบด า นความปลอดภั ย ดู แ ลให ค นงาน
กอสรางปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง จัดหนากากกันฝุน หมวกนิรภัย
รองเท ากั น กระแทก ที่ ค รอบหู ใหกั บคนงานกอ สรา ง รวมทั้ ง กํา หนดให
ผูรับเหมาปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยใน
การทํ า งาน นอกจากนี้ จ ะกํ า หนดให ผู รั บ เหมาก อ สร า งรั ก ษาดู แ ลพื้ น ที่
กอสรางใหเปนระเบียบและทําความสะอาดพื้นที่กอสรางอยูเสมอ เพื่อลด
โอกาสการเกิดอุบัติเหตุ จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องตน พรอมทั้ง
เตรียมพรอมประสานงานกับโรงพยาบาลใกลเคียงเพื่อนําผูไดรับบาดเจ็บสง
โรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง นอกจากนี้ ผูรับเหมาตองแบงเวลา
การทํางานและการพักผอนของคนงานใหเหมาะสม

มาตรการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากงาน
กอสรางตอคนงานกอสรางและชุมชนขางเคียง
(1) กํ า หนดให บ ริ ษั ท รั บ เหมาก อ สร า งในโครงการ
ต อ ง มี ก า ร พิ จ า ร ณ า ก า ร จั ด ก า ร ด า น
ความปลอดภั ย ประกอบด ว ย สั ญ ญาว า จ า ง
ระหว า งเจ า ของโครงการ และบริ ษั ท รั บ เหมา
กอสรางจะตองระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุมครอง
ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของคนงานที่
ปฏิ บั ติ ง านในโครงการ โดยควรมี ร ายละเอี ย ด
เกี่ยวกับ
- กฎเกณฑ แ ละข อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความ
ปลอดภัยในการทํางาน
- การจั ด ให มี แ ละควบคุ ม ดู แ ลการใช
อุ ป กรณ ป อ งกั น อั น ตรายส ว นบุ ค คล
ตางๆ
- การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ
ทุ ก ชนิ ด เพื่ อ ความปลอดภั ย ในการ
ทํางาน
(2) จั ด ให มี อุ ป กรณ ป อ งกั น อั น ตรายส ว นบุ ค คลที่
เหมาะสมกั บ สภาพการทํ า งานให เ พี ย งพอกั บ
จํานวนผูปฏิบัติงานที่ตองใช

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
- ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ส ว ม ใ ส
อุ ป กรณ ป อ งกั น อั น ตราย
ส ว น บุ ค ค ล ข อ ง ค น ง า น
ก อ สร า งทุ ก วั น
ตลอด
ระยะเวลากอสราง
- ตรวจสอบความเปนระเบียบ
และการทํ า ความสะอาด
บริเวณพื้นที่กอสราง ทุกวัน
ตลอดระยะเวลากอสราง
- ตรวจสอบสภาพของ
เครื่องมือปฐมพยาบาล ทุก
วัน ตลอดระยะเวลากอสราง
- สอบถามจากประชาชนที่อยู
ใกล เ คี ย งโครงการในเรื่ อ ง
ผ ล ก ร ะ ท บ ด า น ค ว า ม
ปลอดภัยและทรัพยสิน ทุ ก
สัปดาห ตลอดระยะเวลา
กอสราง
- ตรวจสภาพรั้วโดยรอบ ทุก
สัปดาห ตลอดระยะเวลา
กอสราง
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
4. 3 อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ ค ว า ม รวมทั้งกําหนดใหมีการตรวจประวัติและตรวจสุขภาพคนงานและกําหนด (3) ให ก อ สร า งทํ า เฉพาะในช ว งเวลา เวลา 8.00- - ตรวจสภาพ Chain Link
ปลอดภัย (ตอ)
กฎระเบียบใหคนงานกอสรางปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อปองกันเหตุเดือน
แ ล ะ แ ผ ง ต า ข า ย ที่ กั้ น
17.00 น. ในวันจันทรถึงวันเสาร หากมีการ
รอนรําคาญปญหาและโรคติดตอ
โดยรอบอาคาร ทุกวันตลอด
ก อ สร า งเกิ น เวลาดั ง กล า วโครงการจะทํ า
โครงการจัดใหมีแผนชดเชยในกรณีเกิดความเสียหายจากกิจกรรม
ระยะเวลากอสราง
เพียงเทคอนกรีตระบบฐานราก เทานั้น และ
ของโครงการ โครงการจะเรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขปญหาโดยไม
ดําเนินการไดไมเกิน 20.00 น. โดยจะจัดให
ชักชา เพื่อแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในกรณีดังกลาว นอกจากนี้ โครงการ
มีแสงสวางอยางเพียงพอ รวมทั้งโครงการ
จั ด ให มี ก ารประกั น ภั ย เพื่ อ ชดเชยหรื อ เยี ย วยาที่ เ กิ ด จากการก อ สร า ง
จะแจ ง ให ผู ที่ อ าศั ย อยู ใ กล เ คี ย งทราบ
อาคารตอพื้นที่โดยรอบ โดยบริษัทผูรับประกันจะชดใชผูเอาประกันภัย
ลวงหนาอยางนอย 1 วัน และขออนุญาตไป
ตามวงเงินซึ่งผูเอาประกันตองตกเปนฝายรับผิดชอบตามกฎหมาย ในอัน
ยั ง เทศบาลตํ า บลเชิ ง ทะเล สํ า หรั บ วั น
ที่จะตองจายคาชดเชยเพื่อการตอไปนี้ คือ
อาทิ ต ย แ ละวั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ จ ะหยุ ด
1. การบาดเจ็บทางรางกาย หรือการปวยเจ็บ อันเนื่องจากอุบัติเหตุ
2. การสูญเสีย หรือเสียหายแหงทรัพยสิน อันเนื่องจากอุบัติเหตุ
ดําเนินการการกอสราง
ถ า การอั น เนื่ อ งจากอุ บั ติ เ หตุ นั้ น ได เ กิ ด ขึ้ น โดยตรงเพราะการ (4) ตรวจสอบและควบคุ ม ดู แ ลให มี ก ารใช อุ ป กรณ
ดํ า เนิ น การตามสั ญ ญาจ า งเหมาอั น ได เ อาประกั น ไว โดยกรมธรรม
ป อ งกั น อั น ตรายส ว นบุ ค คลอย า งถู ก ต อ งและ
ประกันภัยฉบับนี้และการนั้นไดเกิดขึ้นภายใน หรือ ณ บริเวณที่ติดกับ
เหมาะสมกับประเภทของงาน
สถานที่กอสราง ในระหวางระยะเวลาประกันภัย
(5) กํ า หนดขอบเขตและจั ด ทํ า แนวรั้ ว ของบริ เ วณ
พื้ น ที่ ก อ สร า งโครงการให ชั ด เจน พร อ มทั้ ง
กําหนดจุดเขา-ออก ของโครงการ
(6) ป อ งกั น เศษวั ส ดุ ร ว งหล น โดยตั้ ง นั่ ง ร า นเหล็ ก
โดยรอบอาคาร ขึงดวยผาใบหรือตาขายกันฝุน
โดยรอบอาคาร สวนทางเดินภายนอกใชไมเนื้อ
แข็ ง ขนาด 1"x8" และ 1"x10" ปู เ ป น ทางเดิ น
และกันวัสดุรวงหลน
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(7) ทํา Chain Link ยื่นจากอาคารขณะทําโครงสรางอาคาร
เพื่อปองกันเศษวัสดุรวงหลน และจะยายตามไปทุก 2-3 ชั้น
(8) ทําแผงตาขายกั้นรอบอาคาร เมื่อยาย Chain Link ไปแลว
โดยใชโครงเหล็กขึงดวยตาขายถี่ทุกชั้น
(9) Tower Crane ที่ใชในการกอสราง ควบคุมใหอยูเฉพาะใน
พื้นที่กอสรางโครงการ เพื่อปองกันความเสียหายจากชีวิต
และทรัพยสินของ ผูพักอาศัยที่อยูขางเคียงโครงการ
(10) ติ ด ป า ยแนะนํ า การทํ า งาน ป า ยเตื อ น เพื่ อ ให ค นงาน
กอสรางปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
(11) จัดเตรียมอุปกรณปองกันอุบัติเหตุในระหวางการทํางาน
ใหกับคนงาน เชน หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย เปนตน
(12) ติดปายเตือน หรือโปสเตอรเพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
ในบริ เ วณที่ จํ า เป น เช น “เขตก อ สร า ง” “ลดความเร็ ว
รถยนต” และ “เขตสวมหมวกนิรภัย” เปนตน
(13) จัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน สภาพของ
เครื่ อ งจัก รอุ ปกรณ รวมทั้งสภาพแวดลอ มในการทํางาน
เพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย
(14) กําหนดใหผูรับเหมากอสรางตองมีการจัดเก็บอุปกรณอยาง
เปนระเบียบเรียบรอย
(15) จั ด เวรยามรั ก ษาความปลอดภั ย ของโครงการ เพื่ อ มิ ใ ห
บุคคลภายนอกผานเขา-ออก กอนไดรับอนุญาตและดูแล
ความปลอดภัยในพื้นที่
(16) ผูรับเหมากอสรางรักษาดูแลพื้นที่กอสรางใหเปนระเบียบ
และทําความสะอาดพื้นที่กอสรางอยูเสมอ
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มาตรการดานความปลอดภัยจากคนงานกอสรางตอชุมชนใกลเคียง
(1) ติดปายประชาสัมพันธแสดงรายละเอียดการกอสรางโครงการ
เพื่ อ ประชาสัม พั นธ ให ป ระชาชนโดยรอบทราบ พร อ มระบุ
สถานที่และหมายเลขโทรศัพท สําหรับรับเรื่องรองเรียนและ
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการกอสราง พรอมทั้งจัดใหมีการสอบถาม
เพื่อคนหาขอเท็จจริง และสาเหตุเพื่อกําหนดแนวทางแกไข
ปญหา เพื่อสรางความเขาใจอันดีกับผูอยูอาศัยขางเคียงเปน
ระยะๆ ตามความเหมาะสม
(2) ติดตั้ง ปายประชาสั มพัน ธบริ เวณหนา พื้นที่ บานพักคนงาน
โดยระบุ ชื่ อ บริ ษั ท ผู รั บ เหมา ชื่ อ ผู รั บ เหมา/ผู ค วบคุ ม งาน
พรอมเบอรโทรศัพทติดตอ เพื่อใหผูพักอาศัยที่อยูใกลเคียง
พื้นที่บานพักคนงานกอสรางไดรับทราบขอมูล และสามารถ
ติดตอกับผูรับเหมา/ผูควบคุมไดโดยตรง ในกรณีไดรับความ
เดือดรอนจากบานพักคนงาน
(3) พิจารณาเลือกคนในทองถิ่นที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
เขามาทํางานในโครงการ เพื่อใหเกิดการจางงานในชุมชน
และปองกันปญหาความขัดแยงระหวางโครงการกับชุมชน
(4) ผูรั บ เหมาก อ สร า งต อ งกํ า หนดกฎเกณฑ แ ละคอยสอดส อ ง
ดูแลพฤติกรรมของคนงานกอสรางใหอยูในระเบียบ มิใหกอ
ความเดือดรอนรําคาญ และปญหาตางๆ ใหกับผูที่พักอาศัย
ในชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง หากคนงานประพฤติผิดตองมี
การวากลาวตักเตือน ลงโทษหรือถึงขั้นไลออก โดยพิจารณา
จากความเหมาะสมของเหตุการณที่เกิดขึ้น

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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(5) จัดใหมีรั้วทึบเมทัลชีท (หรือเทียบเทา) สูง 2.40 เมตร รอบแนว
เขตที่ดินโครงการ
(6) จัดใหมีระบบโทรทัศนวงจรปด (Closed Circuit Television
System : CCTV) ไว บ ริ เ วณโดยรอบพื้ น ที่ โ ครงการ เพื่ อ
ตรวจสอบความเรียบรอยและปลอดภัย
(7) จัดใหมีไฟฟาสองสวางไวบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ
(8) จัดใหมีหัวหนาคนงานคอยควบคุมดูแลคนงานกอสรางไมให
ประพฤติตนไมเหมาะสม อันจะกอใหเกิดความเดือดรอนตอผูที่
อยูใกลเคียง
(9) จัดใหมีเจาหนาที่ของโครงการและบริษัทผูรับเหมาเขาพบผูพัก
อาศัยที่อยูขางเคียง ตลอดระยะเวลาการกอสราง ทุกระยะ 1
ครั้ง/สัปดาห และใหหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดทันที
ที่ไดรับความเดือดรอน
(10) หากเกิดความเสียหายแกสิ่งปลูกสรางบริเวณขางเคียงจากการ
ก อ สร า ง โครงการ/ผู รั บ เหมาก อ สร า งต อ งรั บ ผิ ด ชอบในการ
แกไข
(11) จัดให มีย ามรักษาการณบริเ วณบ านพักคนงานกอ สราง เพื่ อ
ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
(12) ไมอนุญาตใหคนงานกอสรางพักในพื้นที่กอสราง
(13) จั ด บ า นพั ก คนงานให เ ป น สั ด ส ว น
เพื่ อ สะดวกต อ การ
ควบคุมดูแล
(14) ออกกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในบานพักคนงาน
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(15) ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานกายภาพ ชีวภาพ และ
คุณคาการใชประโยชนของมนุษยอยางเครงครัด และจัดใหมีเจาหนาที่
ประสานผูอยูขางเคียงโครงการตลอดชวงเวลากอสราง เพื่อปองกันความ
ขัดแยง
(16) จั ด ให ต รวจสอบประวั ติ ค นงาน และตรวจสุ ข ภาพพนั ก งานก อ นรั บ เข า
ปฏิบัติงาน โดยพนักงานที่เปนโรคติดตอรายแรงตองใหหยุดงานจนกวาจะ
หายขาด
(17) กําหนดกฎระเบียบใหคนงานกอสรางปฏิบัติตามอยางเครงครัด และกําหนด
บทลงโทษกรณีฝ า ฝน กฎระเบี ย บ เพื่ อ ไม ให ส งผลกระทบต อผู พั กอาศั ย
ใกลเคียง ดังนี้
- จัดใหมีหัวหนาคนงานดูแลคนงานกอสราง ไมใหสงเสียงดัง หรือ
กอความรบกวนตอชุมชนขางเคียง
- ระมัดระวัง ดูแลความประพฤติของคนงานเกี่ยวกับปญหาการลัก
ขโมย และมิจฉาชีพอื่นๆ
- หามมิใหคนงานออกนอกบริเวณที่พักคนงานนอกเวลา 22.00 น.
- หามนําสุรา และยาเสพติดทุกชนิดเขามาดื่มหรือเสพภายในพื้นที่
บานพัก
- หามเลนการพนันทุกชนิด
- หามสงเสียงดังรบกวนบุคคลขางเคียง
- หามทะเลาะวิวาทภายในพื้นที่บานพัก
- หามเลี้ยงสัตวทุกชนิด
- ชวยกันรักษาความสะอาด
(18) จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ ป ฐมพยาบาลเบื้ อ งต น ไว สํ า หรั บ ผู ไ ด รั บ อุ บั ติ เ หตุ ใ น
เบื้องตนไว โดยจัดไวบริเวณหองปฐมพยาบาลภายในพื้นที่โครงการ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด ระยะกอสราง (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
4.4 สุนทรียภาพ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

5-73

ปจจุบันโครงการยังไมมีการกอสรางอาคาร แตเมื่อมีการกอสรางอาคาร
ค.ส.ล. สูง 7 ชั้น จํานวน 1 อาคาร อาจมีความจําเปนตองใชอุปกรณและสิ่ง
อํานวยความสะดวกขณะกอสราง เชน ตาขายกันฝุน นั่งราน ฯลฯ ซึ่งจะมี
ผลกระทบทางดานสุนทรียภาพตอผูที่พบเห็นและอยูอาศัยที่อยูในระยะใกล
หรื อ ระยะประชิ ด กั บ โครงการในระดั บ สู ง กิ จ กรรมดั ง กล า วใช ร ะยะเวลา
ประมาณ 15
เดื อ น เพื่ อ เป น การลดผลกระทบโครงการกํ า หนดให
ผูรับเหมากอสรางทําการปดลอมดวยรั้วเมทัลชีทชั่วคราว สูง 2.40 เมตร ตาม
แนวเขตที่ดินโครงการ เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบ และชวยลดผลกระทบตอ
การรั บ รู ข องผู อ ยู อ าศั ย ผู ที่ พ บเห็ น และผู ที่ สั ญ จรผ า นพื้ น ที่ โ ครงการใน
ระยะใกล หรื อ ระยะประชิด กับ โครงการ รวมทั้ งใชวั สดุ และสี ของวั สดุ แ ละ
อุปกรณที่ใชในขณะกอสราง เชน ตาขายกันฝุน นั่งราน ที่เปนสีโทนออนและ
มี ค วามกลมกลื น กั บ สี ข องอาคารข า งเคี ย ง รวมทั้ ง สภาพแวดล อ มบริ เ วณ
โดยรอบของโครงการ เชน สีน้ําตาล สีเทา เปนตน ดังนั้น ผลกระทบที่มีจึงอยู
ในระดับต่ํา

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
จัดใหมีรั้วทึบเมทัลชีท (หรือเทียบเทา) สูง 2.40 - ตรวจสอบการชํ า รุ ด ของ
วั ส ดุ ที่ ใ ช ป ด กั้ น พื้ น ที่
เมตร รอบแนวเขตที่ดินโครงการ
ก อ สร า ง ทุ ก เดื อ นตลอด
กําหนดใหมีการกอสรางในเขตพื้นที่โครงการ
เทานั้น
ระยะเวลากอสราง
โครงการใชวัสดุและสีของวัสดุและอุปกรณที่ใช
ในขณะกอสราง เชน ตาขายกันฝุน นั่งราน ที่
เป น สี โ ทนอ อ นและมี ค วามกลมกลื น กั บ สี ข อง
อาคารขางเคียง รวมทั้งสภาพแวดลอมบริเวณ
โดยรอบของโครงการ เชน สีน้ําตาล สีเทา เปน
ตน
เมื่อกอสรางแลวเสร็จตองขนยายวัสดุอุปกรณ
ออกจากพื้ น ที่ โ ครงการ พร อ มทั้ ง ปรั บ สภาพ
พื้นที่โครงการใหดูสะอาดเรียบรอย

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
(1)
(2)
(3)

(4)

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
1. ผลกระทบต อ ทรั พ ยากร
กายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะไม
ส ง ผลต อ การเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศแต อ ย า งใด ลั ก ษณะภู มิ
ประเทศของพื้นที่โครงการยังคงเปนที่ราบ มีเพียงการเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนพื้นที่ จากเดิมที่มีอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จํานวน 4 หลัง และ
อาคาร ค.ส.ล.สูง 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง เปลี่ยนไปเปนอาคาร ค.ส.ล. สูง 7
ชั้น จํานวน 1 อาคาร พรอมทั้งระบบสาธารณูปการ ที่จอดรถยนตภายใน
โครงการ ถนน และพื้นที่สีเขียว อยางไรก็ตาม โครงการไดจัดพื้นที่สีเขียว
และจัดภูมิสถาปตยกรรมใหกลมกลืนกับพื้นที่โดยรอบ ซึ่งคิดเปนพื้นที่สี
เขียว รอยละ 13.30 ของพื้นที่โครงการ ดังนั้น การดําเนินโครงการจึงไม
สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

-

5-74
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)

5-75
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
1.2 ทรั พ ยากรดิ น และการเกิ ด
โครงการจัดใหมีพื้นที่สีเขียว รอยละ 13.30 ของพื้นที่โครงการ โดย
ดินถลม
การปลูกหญา ไมพุม และไมยืนตนปกคลุมดินในพื้นที่โครงการ ซึ่งจะชวย
ดูดซับน้ําฝน ชะลอการไหลของน้ําฝนและลดการกัดเซาะหนาดินได สําหรับ
การระบายน้ํ า ฝนของโครงการ จะแบ งเป น 2 ส ว น คือ จากพื้น ดิ น นอก
อาคาร และจากชั้นหลังคาของอาคาร โดยการระบายน้ําฝนบนพื้นดินนอก
อาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหลซึมลงใตดินตาม
บริเวณสนามหญาและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการใหน้ําฝนไหลไปตาม
ความลาดชั นของภูมิป ระเทศ ซึ่ง น้ําฝนสวนนี้จะไหลลงสูทอ ระบายน้ํา ที่
เตรียมไว สําหรับน้ําฝนจากหลังคาของอาคารภายในโครงการจะรวบรวม
น้ําฝนลงสูทอระบายน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40 เมตร มีความลาด
เอียง 1:200 ที่มีบอพักน้ําเปนระยะอยูโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรง
โนมถวงของโลก (Gravity) น้ําฝนจากสวนนี้ทั้งหมดจะรวบรวมเขาสูบอ
หนวงน้ํา ปริมาตร 61.13 ลูกบาศกเมตร และสูบน้ําฝนผานบอดักขยะ ออก
สูทอระบายน้ําตามแนวถนนภาระจํายอม และไหลตอไปตามแนวถนนลากูน
กอนออกสูทอระบายน้ําสาธารณะตอไป
สําหรับการพัดพาตะกอนดินลงสูบอหนวงน้ํา โครงการจะมีการขุด
ลอกเมื่อมีปริมาณตะกอนดินสะสมในบอ ดังนั้น จึงคาดวาสงผลกระทบตอ
ทรัพยากรดินอยูในระดับต่ํา

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)

5-76
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
1.3 ธรณี วิ ท ยา และการเกิ ด
จากแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2556) พบวา บริเวณ
แผนดินไหว
พื้นที่โครงการมีลักษณะทางธรณีวิทยาเปนตะกอนทางน้ําขึ้นถึง : ทรายและกรวด
ขนาด 800-1,500 ไมครอน การคัดขนาดไมดี พบซากเปลือกหอย และซากพืชมาก;
ยุคควอเทอรนารี
จากแผนที่แสดงการประเมินความรุนแรงแผนดินไหวในจังหวัดภูเก็ต พบวา
พื้นที่โครงการมีระดับความรุนแรง V เมอรคัลลี คือ หากมีแผนดินไหวในเขตนี้ จะมี
ความรุ น แรงที่ ทํ า ให รู สึ ก ได เ กื อ บทุ ก คน ของหนั ก ในบ า นเริ่ ม เคลื่ อ นไหว (กรม
ทรัพยากรธรณี, 2555)
สําหรับเขตรอยเลื่อนที่มีพลังของประเทศไทยมี 3 แนว ตามทิศทางการวางตัว
และการเคลื่ อ นที่ คื อ กลุ ม รอยเลื่ อ นที่ ว างตั ว ในแนวทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตะวันตกเฉียงใต กลุมรอยเลื่อนที่วางตัวในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออก
เฉียงใต และกลุมรอยเลื่อนที่วางตัวอยูในทิศเหนือ-ใต ซึ่งบริเวณโครงการไมไดอยูใน
บริเวณรอยเลื่อนแตอยางใด โดยอยูหางจากแนวรอยเลื่อนที่ใกลที่สุด คือ รอยเลื่อน
คลองมะรุย ซึ่งเปนรอยเลื่อนที่วางตัวอยูในเขตจังหวัดสุราษฏรธานี กระบี่ และพังงา
เปนระยะทางประมาณ 23.0 กิโลเมตร และอยูหางจากตําแหนงจุดศูนยกลาง
แผนดินไหวที่อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ประมาณ 8.00 กิโลเมตร อยางไรก็ตาม เขต
รอยเลื่อนที่สําคัญเกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวและมีผลกระทบตอประเทศไทย ไดแก
กลุมรอยเลื่อนสะแกง และกลุมรอยเลื่อนพานหลวง รอยเลื่อนทั้งสองนี้มีแนวแยก
ตอเนื่องมาทางตะวันตกของประเทศไทยไลจากทางตอนบนลงมาตอนลาง อันไดแก
กลุมรอยเลื่อนเมย กลุมรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ และกลุมรอยเลื่อนเจดียสามองค ในเขต
ภาคเหนือของประเทศไทยมีกลุมรอยเลื่อยแมทา กลุมรอยเลื่อนเถิน และกลุมรอย
เลื่อนแมจัน ซึ่งยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู และกลุมรอยเลื่อนอุตรดิตถ เปนตน
ดังนั้น ผลกระทบจึงอยูในระดับต่ํา

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
โครงการจัดใหมีจุดรวมพล พื้นที่ 69.24 ตาราง
เมตร บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ
จัดใหมีแผนผังเสนทางอพยพหนีภัยไปยังจุด
รวมพลติดไวบริเวณทางเดินในอาคาร
จัด เส นทางหนีภั ย ไวภ ายในบริเ วณโครงการ
เมื่อเกิดเหตุการณภัยพิบัติขึ้นผูอาศัยในพื้นที่
โครงการก็สามารถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัย
ไดอยางรวดเร็ว และไมเกิดการชุลมุน
เตรี ย มพร อ มประสานงานกั บ หน ว ยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบหากเกิ ด กรณี แ ผ น ดิ น ไหว ได แ ก
หน วยงานบรรเทาสาธารณภั ย เพื่อ ให ความ
ช ว ยเหลื อ ผู อ ยู อ าศั ย ในการอพยพออกจาก
อาคารไดทันทวงที
ติดปายประชาสัมพันธเพื่อใหความรูดานการ
ปฏิบัติตนกรณีเกิดแผนดินไหวแกผูพักอาศัย
ติ ด ตามข า วสารเป น ประจํ า เพื่ อ เตรี ย มการ
ปองกันไดทันเหตุการณ
จัดใหมีการซอมอพยพหนีภัยของผูที่พักอาศัย
และพนักงานในโครงการดวย หรือหากจังหวัด
มี ก ารฝ ก ซ อ มอพยพหนี ภั ย พนั ก งานของ
โครงการจะต องเข าร วมการฝ กดั งกลาวด ว ย
เพื่ อ ให เ กิ ด ความเข า ใจและปฏิ บั ติ ไ ด ถู ก ต อ ง
เมื่อเกิดเหตุการณจริงขึ้น และใหมีการซักซอม
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1. 4 ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ
มลพิ ษ ทางอากาศที่ สํ า คั ญ ในระยะดํ า เนิ น การ คื อ ฝุ น ละออง และก า ซ
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา และคุ ณ ภาพ คารบอนมอนอกไซด (CO) ที่เกิดจากยานพาหนะ บริษัทฯ ที่ปรึกษาไดคํานวณ
อากาศ
ปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้น โดยใชแบบจําลอง Box Model ของ John G Rau and
David C.Wooten, 1996 กําหนดให ระยะทางที่รถยนตวิ่งภายในโครงการ (วิ่ง
2 เที่ยว/วัน) 0.21 กิโลเมตร จํานวนที่จอดรถยนตภายนอกอาคาร 15 คัน จํานวน
ที่จอดรถยนตภายในอาคาร 25 คัน รถทุกคันเขามาในโครงการภายใน 1ชั่วโมง
โดยสามารถคํานวณหาปริมาณความเขมขนของสารมลพิษของโครงการ ได
ดังนี้
(1) ฝุนละอองรวม (TSP)
จากการคํานวณ ทอไอเสียรถยนตของโครงการจะทําใหฝุนละอองฟุงกระจาย
ในพื้นที่ประมาณ 0.024383 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ซึ่งปริมาณฝุนละอองรวม
(TSP) ที่เกิดขึ้นดังกลาวมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
(2) ฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10)
จากการคํานวณ ทอไอเสียรถยนตของโครงการจะทําใหฝุนละอองขนาดเล็ก
(PM10) ฟุงกระจายในพื้น ที่ประมาณ 0.020531 มิลลิ กรัม/ลูกบาศกเมตร ซึ่ ง
ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เกิดขึ้นดังกลาวมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
(3) กาซคารบอนมอนอกไซด (CO)
จ า ก ก า ร คํ า น ว ณ ท อ ไ อ เ สี ย ร ถ ย น ต ข อ ง โ ค ร ง ก า ร จ ะ ทํ า ใ ห ก า ซ
คารบอนมอนอกไซด (CO) ฟุงกระจายในพื้นที่ 0.579919 มิลลิกรัม/ลูกบาศก
เมตร ซึ่งกาซคารบอนมอนอกไซด ที่เกิดขึ้นดังกลาวมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
จากการคํ า นวณพบว า ความเข ม ข น ของมลพิ ษ จากโครงการในระยะ
ดําเนินการ มีคาต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดคอนขางมาก ดังนั้น การดําเนินการ
โครงการจึงสงผลกระทบดานคุณภาพอากาศตอพื้นที่โครงการอยูในระดับต่ํา

(1)

(2)

(3)

(4)

มาตรการปองกันและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
ติดปายใหผูใชบริการดับเครื่องยนตในกรณีที่ - ตรวจวั ด ฝุ น ละอองรวม
(TSP) ฝุนละอองขนาดเล็ก
ไม มี ก ารขั บ เคลื่ อ น เช น กรณี ที่ จ อดรอผู พั ก
( PM10) บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่
อาศัยคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหนะ
โครงการ ทุก 6 เดือน
ภายในโครงการเพื่ อ ลดป ญ หาเรื่ อ งฝุ น ฟุ ง
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
กระจาย
จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้ง
ดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่วาง
เพื่อใหชวยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะ
ที่เขามาในพื้นที่โครงการ
จํ า กั ด ความเร็ ว ของรถภายในโครงการ เพื่ อ
ปองกันการฟุงกระจายของฝุนบริเวณผิวถนน
โดยติดปายจํากัดความเร็ว
ทําความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยการ
ล า งถนนเป น ประจํ า เพื่ อ ป อ งกั น การฟุ ง
กระจายของฝุนบริเวณผิวถนน
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และคุณคาตางๆ
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน

1.6 ทรัพยากรน้ํา
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
เมื่อเปดดําเนินการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้นจะ (1) จํากัดความเร็วของรถยนตภายในพื้นที่โครงการให
เกิดจากการจราจรของรถที่เขา-ออกภายในโครงการ แตคาดวาจะมีระดับ
ไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ผลกระทบในระดับต่ํา เนื่องจากโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ซึ่ง (2) ทําปายประชาสัมพันธใหดับเครื่องยนตเมื่อจอดรถ
เปนสถานที่ที่ตองการความสงบเงียบและตองการความเปนสวนตัว ประกอบ (3) ปลูกไมยืนตนทั้งหมดจํานวน 29 ตน ไดแก ตนแค
นา ตนจําป ตนบุหงาสาหรี ตนปบดอกขาว และตน
กับเสียงจากการจราจรเปนเสียงที่ไดยินเปนปกติประจําอยูแลวของสังคมเมือง
และจากการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ ในระหวางวันที่
มะฮอกกานี
7-10 พฤศจิกายน 2564 โดยบริเวณจุดตรวจวัดดังกลาวมีคาระดับเสียงเฉลี่ย
24 ชั่วโมง เทากับ 61.6 dB(A) ดังนั้น จึงคาดวาผลกระทบอยูในระดับต่ํา
น้ําใชหลักของโครงการจะใชน้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาค สาขา (1) โครงการจะใช น้ํ า ประปาจากการประปาส ว น
ภูเก็ต จากการสํารวจผูอยูอาศัยขางเคียงโครงการสวนใหญใชน้ําประปาเปน
ภูมิภาค สาขาภูเก็ต เปนแหลงน้ําใชหลัก และใช
แหลงน้ําใชหลัก นอกจากนี้โครงการมีแหลงน้ําใชสํารอง โดยใชน้ําซื้อจาก
น้ํ า ซื้ อ จากรถบรรทุ ก น้ํ า เอกชน เป น แหล ง น้ํ า ใช
สํารอง
รถบรรทุกน้ําเอกชน ดังนั้น การใชน้ําประปาและน้ําซื้อไมไดสงผลกระทบดาน
ทรัพยากรน้ําใตดินตอพื้นที่ขางเคียงแตอยางใด
(2) น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวจะนําไปใชรดน้ําตนไม
น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวของโครงการมีปริมาณ 82.03 ลูกบาศกเมตร/
ภายในพื้นที่โครงการดวยการรดน้ําแบบทอซึมดิน
วั น ค า BODออก 20 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร จะเข า กั ก เก็ บ ไว ใ นส ว นปล อ ยน้ํ า ออก (3) จัดใหมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบบําบัด
(Effluent Tank) ปริมาตร 23.10 ลูกบาศกเมตร จากนั้นจะสูบไปใชรดน้ํา
น้ําเสียของโครงการ เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการ
ตนไมภายในพื้นที่โครงการดวยการรดน้ําแบบทอซึมดิน โดยอัตราการซึมน้ํา
บํ า บั ด น้ํ า เสี ย เป น ไปตามที่ อ อกแบบไว อ ยู เ สมอ
ของดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการประมาณ 29.53 ลูกบาศกเมตร/วัน
รวมทั้ ง จั ด ให มี ก ารอบรมหรื อ ให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ
ดังนั้น น้ําสวนที่เหลือ ประมาณ 52.50 ลูกบาศกเมตร/วัน จะปลอยลงสูทอ
ระบบบําบัดน้ําเสียแกเจาหนาที่ที่ดูแลรับผิดชอบ
ระบายน้ําตามแนวถนนภาระจํายอม และไหลตอไปตามแนวถนนลากูน กอน
ระบบบําบัดน้ําเสีย
ออกสูทอระบายน้ําสาธารณะตอไป
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
ในชวงฤดูฝนโครงการสามารถนําน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวนํามารดน้ํา (4) จั ด ให มี ท อ ระบายน้ํ า ขนาดเส น ผ า นศู น ย ก ลาง
ตนไมในโครงการได 5.91 ลูกบาศกเมตร/วัน (20% ของฤดูแลง) ดังนั้น น้ํา
0.40 เมตร โดยอาศั ย แรงโน ม ถ ว งของโลก
สวนที่เหลือ ประมาณ 76.12 ลูกบาศกเมตร/วัน จะปลอยลงสูทอระบายน้ํา
(Gravity) น้ําฝนจากสวนนี้จะรวบรวมเขาสูบอ
ตามแนวถนนภาระจํายอม และไหลตอไปตามแนวถนนลากูน กอนออกสูทอ
หนวงน้ํา และสูบน้ําฝนผานบอดักขยะ ออกสูทอ
ระบายน้ําสาธารณะตอไป
ระบายน้ํา ตามแนวถนนภาระจํา ยอม และไหล
ระบบระบายน้ําภายในโครงการจะแยกน้ําเสียและน้ําฝนออกจากกัน โดย
ตอไปตามแนวถนนลากูน กอนออกสูทอระบาย
การระบายน้ําฝนของโครงการ จะแบงเปน 2 สวน คือ จากพื้นดินนอกอาคาร
น้ําสาธารณะตอไป
และจากชั้นหลังคาของอาคาร โดยการระบายน้ําฝนบนพื้นดินนอกอาคาร จะ (5) จั ด ให มี บ อ หน ว งน้ํ า ปริ ม าตร 61.13 ลู ก บาศก
เมตร จํานวน 1 บอ เพื่อรับน้ําฝนสวนเกินของ
อาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหลซึมลงใตดินตามบริเวณสนาม
โครงการ
หญาและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการใหน้ําฝนไหลไปตามความลาดชันของ
ภูมิประเทศ ซึ่งน้ําฝนสวนนี้จะไหลลงสูทอระบายน้ําที่เตรียมไว สําหรับน้ําฝน
จากหลังคาของอาคารภายในโครงการจะรวบรวมน้ํ าฝนลงสูท อระบายน้ํ า
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40 เมตร มีความลาดเอียง 1:200 ที่มีบอพักน้ํา
เปนระยะอยูโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโนมถวงของโลก (Gravity)
61.13
น้ําฝนจากสวนนี้ทั้งหมดจะรวบรวมเขาสูบอหนวงน้ํา ปริมาตร
ลูกบาศกเมตร และสูบน้ําฝนผานบอดักขยะ ออกสูทอระบายน้ําตามแนวถนน
ภาระจํ า ยอม และไหลต อ ไปตามแนวถนนลากู น ก อ นออกสู ท อ ระบายน้ํ า
สาธารณะตอไป ดังนั้น ในการดําเนินการจึงสงผลกระทบตอทรัพยากรน้ําผิว
ดินบริเวณใกลเคียงจึงอยูในระดับต่ํา
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)

5-80

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
เนื่ อ งจากพื้ น ที่ โ ครงการ ตั้ ง อยู ใ นเขตเทศบาลตํ า บลเชิ ง ทะเล
2. ผลกระทบต อ ทรั พ ยากร
สภาพแวดลอมทั่วไปบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบสวนใหญเปน
ชีวภาพ
พื้นที่ปาละเมาะ/ไมพุม พื้นที่อยูอาศัย พื้นที่พาณิชยกรรม และพื้นที่ราชการ
2.1 นิเวศวิทยาทางบก
ศาสนสถาน สถานศึกษา ดังนั้น การดําเนินโครงการในระยะดําเนินการจึงไม
กอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศบนบก สําหรับรายละเอียดตางๆ มีดังนี้
1) ทรัพยากรปาไม
พื้ น ที่ โ ครงการมี ลั ก ษณะเป น พื้ น ที่ ร าบ มี อ าคารส ว นเดิ ม ที่ จ ะรื้ อ ถอน
ไดแก อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จํานวน 4 หลัง และอาคาร ค.ส.ล.สูง 2 ชั้น
จํานวน 1 หลัง จากผลการสํารวจไมพบพรรณไมที่จัดเปนพืชอนุรักษตาม
พระราชบัญญัติ พันธุพืช พ.ศ. 2518 รวมทั้งไมจัดอยูในสถานภาพ สูญพันธุ
(extinct) สูญพันธุในธรรมชาติ (extinct in the wild) ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง
(critically endangered) ใกลสูญพันธุ (endangered) มีแนวโนมสูญพันธุ
(vulnerable) และใกลถูกคุกคาม (near threatened) ตามบัญชีรายชื่อชนิดพืช
ปา แนบทายอนุสัญญา ไซเตส (CITES) และของประเทศไทย แตอยางใด ซึ่ง
พรรณไมดังกลาวที่พบเปนชนิดที่มีการแพรกระจายทั่วไปตามพื้นที่ตางๆ ของ
ประเทศไทย ดังนั้น การดําเนินโครงการในระยะดําเนินการจึงไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอทรัพยากรปาไมแตอยางใด

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)

5-81

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
2.1 นิเวศวิทยาทางบก (ตอ)
2) ทรัพยากรสัตวบก
สิ่ ง มี ชี วิ ต บนบกที่ พ บบริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการและบริ เ วณโดยรอบพื้ น ที่
โครงการมีนอยมาก เนื่องจากพื้นที่โดยรอบมีการพัฒนาเปนแหลงที่อยูอาศัย
ทําใหไมพบสิ่งมีชีวิตประเภทสัตวปาที่มีคุณคาแกการอนุรักษหรือสัตวปาที่หา
ยาก สัตวบกที่พบก็เปนชนิดที่พบไดทั่วไปในพื้นที่ตางๆ ของประเทศไทย
โดยแบงออกเปน 4 กลุม คือสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก (Amphibians) ไดแก
คางคกบ า น สั ต ว เ ลื้ อ ยคลาน (Reptiles) ได แ ก กิ้ ง ก า นก (Birds) ได แ ก
นกกระจิบ นกเอี้ยงสาลิกา และแมลง (Insects) ไดแก มดดํา และมดแดง สัตว
บกที่พบทั้งหมดไมจัดเปนสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง ตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ ม ครองสั ต ว ป า พ.ศ. 2535 แต อ ย า งใด รวมทั้ ง ไม จั ด อยู ใ น
สถานภาพ สูญพันธุ (Extinct) สูญพันธุในธรรมชาติ (Extinct in the wild) ใกล
สูญพันธุอยางยิ่ง (Critically endangered) ใกลสูญพันธุ (Endangered) มี
แนวโนมสูญพันธุ (Vulnerable) และใกลถูกคุกคาม (Near threatened) ตาม
บัญชีรายชื่อชนิดสัตวปา แนบทายอนุสัญญา ไซเตส (Cites) และของประเทศ
ไทย ทั้งนี้เนื่องจากสัตวดังกลาวที่พบเปนชนิดที่มีการแพรกระจายทั่วไปตาม
พื้นที่ตางๆ ของประเทศไทย ดังนั้น การดําเนินโครงการในระยะดําเนินการจึง
ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสัตวบก

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ํา

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

5-82
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

บริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการไม มี เ ส น ทางน้ํ า ตามธรรมชาติ หรื อ มี แ หล ง น้ํ า
ธรรมชาติซึ่งเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ําอยูในพื้นที่โครงการแตอยางใด ทั้งนี้
น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวของโครงการมีปริมาณ 82.03 ลูกบาศกเมตร/วัน
ค า BODออก 20 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร จะเข า สู ส ว นปล อ ยน้ํ า ออก ขนาด 23.10
ลูกบาศกเมตร จากนั้นจะสูบไปใชรดน้ําตนไมภายในพื้นที่โครงการดวยการรด
น้ําแบบทอซึมดิน โดยอัตราการซึมน้ําของดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ
ประมาณ 29.53 ลูกบาศกเมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ําของดินที่ 5 มิลลิเมตร/
ชั่วโมง) ดังนั้น น้ําสวนที่เหลือ ประมาณ 52.50 ลูกบาศกเมตร/วัน จะปลอยลง
สูทอระบายน้ําตามแนวถนนภาระจํายอม และไหลตอไปตามแนวถนนลากูน
กอนออกสูทอระบายน้ําสาธารณะตอไป
ในชวงฤดูฝนโครงการสามารถนําน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวนํามารดน้ํา
ตนไมในโครงการได 5.91 ลูกบาศกเมตร/วัน (20% ของฤดูแลง) ดังนั้น น้ํา
สวนที่เหลือ ประมาณ 76.12 ลูกบาศกเมตร/วัน จะปลอยลงสูทอระบายน้ํา
ตามแนวถนนภาระจํายอม และไหลตอไปตามแนวถนนลากูน กอนออกสูทอ
ระบายน้ําสาธารณะตอไป
ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตอนิเวศวิทยาทางน้ําในระยะดําเนินการ ทั้งนี้เพื่อ
เปน การป อ งกัน ผลกระทบในระยะดําเนิ นการ โครงการจะต องปฏิ บัติ ตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานการจัดการน้ําเสียอยางเครงครัด

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
3. ผลกระทบต อ คุ ณ ค า การ
ใชประโยชนของมนุษย
3.1 การใชน้ํา

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

5-83
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

(1) โครงการจะใชน้ําประปาจากการประปา
1) ปริมาณน้ําใช
สวนภูมิภาค สาขาภูเก็ต เปนแหลงน้ําใช
ปริมาณน้ําใชในชวงดําเนินการ เกิดจากกิจกรรมตางๆ เชน อาบ ซักลาง
หลั ก และใช น้ํ า ซื้ อ จากรถบรรทุ ก น้ํ า
ประกอบอาหาร การใช น้ํ า สํ า หรั บ เครื่ อ งสุ ข ภั ณ ฑ และอื่ น ๆ ปริ ม าณน้ํ า ใช ใ น
เอกชน เปนแหลงน้ําใชสํารอง
โครงการ ประมาณ 82.30 ลูกบาศกเมตร/วัน ความตองการน้ําใชสูงสุด (Peak
(2) โครงการจัดใหมีถังเก็บน้ําใตดิน จํานวน
Demand) เทากับ 7.71 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง
1 ถัง ปริมาตร 240 ลูกบาศกเมตร และ
2) แหลงน้ําใช และระบบจายน้ํา
ถังเก็บน้ําสําเร็จรูปชั้นดาดฟาจํานวน 2
แหลงน้ําใชหลักของโครงการจะใชน้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาค
ถั ง ถั ง ล ะ 12 ลู กบาศก เ ม ต ร ร ว ม
สาขาภูเก็ต โดยมีแนวทอประปาของโครงการขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 นิ้ว ตอ
ปริ ม าตรถั ง เก็ บ น้ํ า ประปาทั้ ง โครงการ
เขากับทอเมนของการประปาผานมิเตอรน้ําขนาด 3 นิ้ว จํานวน 1 จุด นอกจากนี้
264 ลูกบาศกเมตร โดยเปนน้ําสํารอง
โครงการมีแหลงน้ําใชสํารองซึ่งจะใชน้ําซื้อจากรถบรรทุกน้ําเอกชน โดยจัดใหมี
ดับเพลิงปริมาณ 28.19 ลูกบาศกเมตร
หัวรับน้ํา จํานวน 1 หัว เพื่อรับน้ําจากรถบรรทุกน้ําเอกชน ผานทอขนาดเสนผาน
ดังนั้นจะเหลือน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภค
ศูนยกลาง ขนาด 3 นิ้ว เขาเก็บไวยังถังเก็บน้ําดิบใตดิน
235.81 ลูกบาศกเมตร
น้ําจากการประปาสวนภูมิภาคเมื่อผานทอเขาโครงการแลวจะถูกเขาเก็บ
กักในถังเก็บน้ําใตดินปริมาตร 240 ลูกบาศกเมตร จากนั้นจะสูบน้ําดวยเครื่องสูบ (3) จัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลลางทําความ
สะอาดถังน้ําเปนประจําทุกๆ 6 เดือน
น้ําเพิ่มแรงดันคงที่ (TP-1,2) จํานวน 2 ชุด (ใชทํางาน 1 ชุด และสํารอง 1 ชุด) มี
อัตราการสูบน้ํา 0.0125 ลูกบาศกเมตร/วินาที ที่แรงดันสูบน้ําจายรวม (TDH) 35
เมตร สู บ ขึ้ น ไปเก็ บ ยั ง ถั ง เก็ บ น้ํ า สํ า เร็ จ รู ป ชั้ น ดาดฟ า จํ า นวน 2 ถั ง ถั ง ละ 12
ลูกบาศกเมตร รวมปริมาตรถังเก็บน้ําชั้นดาดฟาทั้งสิ้น 24 ลูกบาศกเมตร จากนั้น
น้ําจากถังเก็บน้ําสําเร็จรูปชั้นดาดฟาจะถูกสูบดวยเครื่องสูบน้ําเพิ่มแรงดัน (PBS1,2) จํานวน 2 ชุด (ทํางาน 2 ชุดพรอมกัน) มีอัตราการสูบน้ํา 0.0078 ลูกบาศก
เมตร/วินาที/ชุด ที่แรงดันสูบน้ําจายรวม (TDH) 30 เมตร เพื่อแจกจายไปยังสวน
ตางๆ ของอาคาร

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

- ตรวจสอบการรั่ ว ไหลของ
น้ําประปาในเสนทอ ทุกเดือน
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
- ตรวจสอบความสะอาดของถัง
เก็บน้ํา ของถังเก็บน้ําใชทุก 6
เดื อ น
ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
- ตรวจสอบสภาพการใช ง าน
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําหาก
พบวา มีส วนประกอบใดชํา รุ ด
ใหรีบซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม
ทั น ที ทุ ก 3 เ ดื อ น ต ล อ ด
ระยะเวลาดําเนินการ
- ตรวจบันทึกดูแลและทําความ
สะอาดถั ง กรองโดยการล า ง
ย อ น ( Back wash) ทุ ก 6
เ ดื อ น ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ดําเนินการ
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
3.1 การใชน้ํา (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

5-84
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

นอกจากนี้ โครงการมีแหลงน้ําใชสํารองซึ่งจะใชน้ําซื้อจากรถบรรทุกน้ํา
เอกชน โดยจัดใหมีหัวรับน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 นิ้ว เพื่อรับน้ําจาก
รถบรรทุกน้ําเอกชน เขากักเก็บในถังเก็บน้ําดิบใตดิน ปริมาตร 61.13 ลูกบาศก
เมตร โดยน้ําซื้อจากรถบรรทุกน้ําเอกชน จะผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
และฆาเชื้อโรคดวยคลอรีน กอนเขาสูถังเก็บน้ําใตดิน แลวแจกจายไปยังสวน
ตางๆ ของอาคาร
3) การปรับปรุงคุณภาพน้ําใช
น้ําซื้อจากรถบรรทุกน้ําเอกชนจะถูกสูบลงสูถังเก็บน้ําดิบใตดินโดยโครงการ
ไดจัดใหมีการปรับปรุงคุณภาพน้ํากอนลงสูถังเก็บน้ําใตดินของโครงการ เพื่อจาย
ใหกับสวนตางๆ ของโครงการ รายละเอียดขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา มีดังนี้
1. ถังกรองหลายชั้น (Multimedia Filter)
2. ถังกรองคารบอน (Automatic Activated Carbon Filter)
3. ฆาเชื้อโรคดวย UV (UV Disinfection)
ดังนั้น น้ําซื้อจากรถบรรทุกน้ําเอกชนที่ผานขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ
จะมีคุณภาพเหมาะสําหรับการนําไปใชในระบบสาธารณูปโภคตอไป สําหรับน้ํา
ดื่มโครงการจะซื้อน้ําเพื่อใหบริการแกผูอยูอาศัยในโครงการ
4) การสํารองน้ําใชของโครงการ
โครงการจัดใหมีถังเก็บน้ําใตดิน จํานวน 1 ถัง ปริมาตร 240 ลูกบาศกเมตร
และถังเก็บน้ําสําเร็จรูปชั้นดาดฟาจํานวน 2 ถัง ถังละ 12 ลูกบาศกเมตร รวม
ปริมาตรถังเก็บน้ําชั้นดาดฟาทั้งสิ้น 24 ลูกบาศกเมตร และรวมปริมาตรถังเก็บ
น้ําประปาทั้งโครงการ 264 ลูกบาศกเมตร และจะแบงออกเปนน้ําสํารองดับเพลิง
ปริมาณ 28.19 ลูกบาศกเมตร (สํารองได 10 นาที) ดังนั้นจะเหลือน้ําเพื่ออุปโภค
และบริโภค 235.81 ลูกบาศกเมตร ซึ่งโครงการสามารถสํารองน้ําไวไดมากกวา 2
วัน

(4)

(5)

(6)

(7)

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
การลางถังเก็บน้ําใตดิน ใชปมจุมแบบไดโว
ดูดตะกอนที่คางอยูขางใตถัง โดยตอทอเพื่อ
ดูดตะกอนปลอยทิ้งออกไปทางทอ ทั้งนี้หาก
จําเปนตองลงไปเพื่อความปลอดภัย กอนลง
ทุกครั้ง จะตองตรวจสอบปริมาณอากาศและ
ตรวจสอบวามีกาซพิษอันตรายหรือไม โดย
ใชเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่กนหลุมตอง
มีคาระหวางรอยละ 19.5-23.5
ซึ่งเปน
ปริมาณที่รางกายตองการคือรอยละ 20
ในการล า งทํ า ความสะอาดถั ง เก็ บ น้ํ า อย า ง
ปลอดภัย โครงการจัดใหมีคนชวยอยางนอย
3 คนขึ้นไป มอบหมายหนาที่อยางชัดเจน
โดยใหลงไป 1 คน อีก 1 คนอยูปากบอหรือ
ที่ทางขึ้นลง ที่เหลืออีก 1 คนเปนผูคอย
ชวยเหลืออยูบริเวณรอบนอก
รณรงคใหรวมกันประหยัดน้ํา และเลือกใช
สุขภัณฑประหยัดน้ํา
ตรวจสอบการแจกจายน้ําและเสนทอใหอยู
ในสภาพดีอยูเสมอ หากพบวาชํารุดใหแกไข
ทันที นอกจากนี้โครงการจะหมั่นตรวจสอบ
ระบบทอน้ํา รวมถึงเครื่องสุขภัณฑที่อาจจะ
ชํารุด จนเปนเหตุใหน้ําประปารั่วไหลไดงาย

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
3.1 การใชน้ํา (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

5-85
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

โครงการจะจัดใหมีการลางทําความสะอาดถังเก็บน้ําสํารองของโครงการ
สําหรับถังเก็บน้ําใตดินจะมีชองเปด 2 ฝา/ถัง ขนาด 0.90x0.90 เมตร เพื่อให
เจาหนาที่ลงไปทําความสะอาดถังน้ําเปนประจําทุกๆ 6 เดือนได ทั้งนี้ในการลาง
ถังเก็บน้ําใตดินสามารถทําไดโดยใชปมจุมแบบไดโวดูดตะกอนที่คางอยูขางใตถัง
โดยตอทอเพื่อดูดตะกอนปลอยทิ้งออกไปทางทอ ทั้งนี้หากจําเปนตองลงไปเพื่อ
ความปลอดภัย กอนลงทุกครั้ง จะตองตรวจสอบปริมาณอากาศและตรวจสอบวามี
กาซพิษอันตรายหรือไมเชน แกสมีเทน ไฮโดรซัลไฟด ซัลเฟอรไดรออกไซด โดย
ใชเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่กนหลุมตองมีคาระหวางรอยละ 19.5-23.5 ซึ่งเปน
ปริมาณที่รางกายตองการคือรอยละ 20
อยางไรก็ตาม ในการลางทําความสะอาดถังเก็บน้ําอยางปลอดภัย โครงการ
จัดใหมีคนชวยอยางนอย 3 คนขึ้นไป มอบหมายหนาที่อยางชัดเจน โดยใหลงไป
1 คน อีก 1 คนอยูปากบอหรือที่ทางขึ้นลง ที่เหลืออีก 1 คนเปนผูคอยชวยเหลือ
อยูบริเวณรอบนอก และมีอุปกรณสื่อสารระหวางกัน เชน อาจใชเชือกผูกที่เอว
ของผูที่ลงไปปฏิบัติงานกนถังไว เพื่อใหผูที่อยูดานบนรูการเคลื่อนไหวตลอดเวลา
หากเห็นวามีอาการหรือทาทางผิดปกติ สามารถดึงเชือกนําตัวขึ้นจากบอไดทันที
ซึ่งเปนวิธีการชวยเหลือผูไดรับอันตรายจากการทํางานในที่อับอากาศที่ปลอดภัย
กว า การลงไปช ว ยที่ ก อ นบ อ เพราะอาจขาดอากาศหายใจ และเสี ย ชี วิ ต ทั้ ง คู
จากนั้นใหปฐมพยาบาลเบื้องตน โดยใหนอนราบในที่อากาศถายเทดี หากพบวา
ไมหายใจและหัวใจหยุดเตน ใหผายปอดและนวดหัวใจ และรีบนําสงโรงพยาบาล
โดยเร็วที่สุด หรือโทรแจง 1669 ทันที
ดังนั้น คาดการวาการใชน้ําในชวงดําเนินการของโครงการจะสงผลกระทบ
ตอการใชน้ําของชุมชนใกลเคียงในระดับต่ํา

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
3.2 การจั ด การน้ํ า เสี ย และสิ่ ง
ปฏิกูล

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

5-86
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

1) ปริมาณน้ําเสีย
เมื่อเปดดําเนินโครงการ คาดวาจะมีปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น
ประมาณ 82.03 ลูกบาศกเมตร/วัน คิดจากรอยละ 100 ของปริมาณ
น้ํ า ใช (สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม, 2560) และไมคิดน้ําใชจากสระวายน้ํา
2) การจัดการน้ําเสีย
โครงการได จั ด ให มี ร ะบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย รวมเป น ระบบเติ ม
อากาศแบบมีตัวกลาง (Contact Areation System) (WWT-1)
จํานวน 1 ชุด ปริมาตรถังบําบัด 191.90 ลูกบาศกเมตร เพื่อรองรับ
ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากสวนตางๆ ของอาคาร มีปริมาณน้ําเสีย
เขาสูระบบ 82.03 ลูกบาศกเมตร/วัน ถังบําบัดน้ําเสีย ปริมาณ BOD
เขา 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบําบัดใหคา BODออก
20 มิลลิกรัม/ลิตร ภายในถังบําบัด 1 ชุด ประกอบดวย ถังดักไขมัน
ปริมาตร 16.94 ลูกบาศกเมตร สวนเกรอะ (Solids Separation)
ปริมาตร 46.20 ลูกบาศกเมตร สวนปรับเสถียร (Equalizing Tank)
ปริมาตร 26.95 ลูกบาศกเมตร สวนเติมอากาศ (Aeration Tank)
ปริมาตร 61.60 ลูกบาศกเมตร และสวนตกตะกอน (Sedimentation
Tank) ปริมาตร 15.00 ลูกบาศกเมตร ทั้งนี้น้ําเสียของโครงการที่ผาน
การบําบัดแลวปริมาณ 82.03 ลูกบาศกเมตร/วัน จะเขากักเก็บไวใน
สวนปลอยน้ําออก (Effluent Tank) ปริมาตรของสวนปลอยน้ําออก
23.10 ลูกบาศกเมตร

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

(1) โครงการไดจั ดใหมี ระบบบํา บัด น้ําเสี ย เปน ระบบเติ ม - ตรวจสอบและจดบันทึกการ
อากาศแบบมีตัวกลาง (Contact Areation System)
ทํ า งานของระบบบํ า บั ด น้ํ า
เสียของโครงการตามมาตรา
(WWT-1) จํ า นวน 1 ชุ ด ปริ ม าตรถั ง บํ า บั ด 191.90
80 โดยอาศั ย หลั ก เกณฑ
ลูกบาศกเมตร เพื่อรองรับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจาก
ตามกฎกระทรวงกํ า หนด
ส ว นต า งๆ ของอาคาร ภายในถั ง บํ า บั ด 1
ชุ ด
หลักเกณฑ วิธีการ และแบบ
ประกอบดวย ถังดักไขมัน สวนเกรอะ สวนปรับเสถียร
สวนเติมอากาศ และสวนตกตะกอน
การเก็ บ สถิ ติ แ ละข อ มู ล การ
(2) โครงการไดจัดใหมี บอบํ าบัดละอองน้ํา ขนาด 10.00
จัดทําบันทึกรายละเอียดและ
ตารางเมตร และบ อ บํ า บั ด ก า ซมี เ ทน ขนาด 7.00
รายงานสรุปการทํางานของ
ตารางเมตร เพื่อบําบัดละอองน้ํา และกาซมีเทน
ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย พ.ศ.
(3) น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลว จะนําไปใชรดน้ําตนไมและ
2555 (แบบ ทส.1 และแบบ
พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการดวยการรดน้ําแบบทอ
ทส.2) แบบ ทส. 1 บันทึกทุก
ซึมดิ น สวนที่เ หลือจะระบายออกสูท อระบายน้ําตาม
วั น เก็ บ ไว ที่ โ ครงการเป น
แนวถนนลากูน
เ ว ล า 2 ป แ บ บ ท ส . 2
สรุปผลการทํางานของระบบ
(4) ติดตั้ง มิเตอรระบบบํ าบัดน้ํ าเสี ยแยกจากระบบไฟฟ า
บํ า บั ด ทุ ก เ ดื อ น ส ง ใ ห
สวนอื่น เพื่อตรวจสอบและควบคุมใหมีการเดินระบบ
เทศบาลตําบลเชิงทะเล
บําบัดน้ําเสียตลอดเวลา
(5) จัดใหมีพนักงานดูแลถังดักไขมันรวม โดยนํากากไขมัน - ตรวจวัดคุณภาพน้ํา คาบีโอ
ใสในกระถางที่มีกระดาษรองที่กนกระถาง เพื่อใหสวน
ดีและปริมาณสารแขวนลอย
ที่เปนน้ําซึมออกจากกากไขมันและทิ้งไวจนแหงเปน
ก อ นเข า ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย
กอนกอนนําใสถุงดํา จากนั้นนําไปทิ้งรวมกับมูลฝอย
ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ทั่ ว ไปที่ ห อ งพั ก มู ล ฝอยรวมของโครงการเพื่ อ ให ท าง
ดําเนินการ
เทศบาลเมืองนําไปกําจัดตอไป
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)

5-87
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
3.2 การจั ด การน้ํ า เสี ย และสิ่ ง
โครงการโรงแรม บลู มั ง กี้ บางเทา เป น โครงการประกอบ
ปฏิกูล (ตอ)
กิจการประเภทโรงแรม ที่มีจํานวนหองพักรวมกันทุกชั้นในอาคาร
หลายหลังรวมทั้งสิ้น 95 หองพัก ซึ่งจัดอยูในอาคารประเภท ข. ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาด กําหนดคา BODออก ไมเกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร น้ําเสียที่ผาน
การบําบัดแลวของโครงการมีปริมาณ 82.03 ลูกบาศกเมตร/วัน คา
BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะเขาสูสวนปลอยน้ําออก ขนาด 23.10
ลูกบาศกเมตร จากนั้นจะสูบไปใชรดน้ําตนไมภายในพื้นที่โครงการ
ดวยการรดน้ําแบบทอซึมดิน โดยอัตราการซึมน้ําของดินบริเวณพื้นที่
สีเขียวของโครงการประมาณ 29.53 ลูกบาศกเมตร/วัน (คิดอัตราการ
ซึมน้ําของดินที่ 5 มิลลิเมตร/ชั่วโมง) ดังนั้น น้ําสวนที่เหลือ ประมาณ
52.50 ลูกบาศกเ มตร/วั น จะปลอ ยลงสูท อระบายน้ํ าตามแนวถนน
ภาระจํายอม และไหลตอไปตามแนวถนนลากูน กอนออกสูทอระบาย
น้ําสาธารณะตอไป
ในชวงฤดูฝนโครงการสามารถนําน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลว
นํามารดน้ําตนไมในโครงการได 5.91 ลูกบาศกเมตร/วัน (20% ของ
ฤดูแลง) ดังนั้น น้ําสวนที่เหลือ ประมาณ 76.12 ลูกบาศกเมตร/วัน จะ
ปลอยลงสูทอระบายน้ําตามแนวถนนภาระจํายอม และไหลตอไปตาม
แนวถนนลากูน กอนออกสูทอระบายน้ําสาธารณะตอไป

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
จัดใหมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ํ า - ต ร ว จ วั ด ต า ม ม า ต ร ฐ า น
เสีย เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียเปนไป
คุ ณ ภ า พน้ํ าทิ้ งจ ากอาค าร
ตามที่ออกแบบไวอยูเสมอ รวมทั้งจัดใหมีการอบรม
ประเภท ข. จากประกาศ
หรือใหความรูเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสียแกเจาหนาที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบําบัดน้ําเสีย
และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
จัดใหมีเจาหนาที่ที่มีความรูความชํานาญในดานการ
มาตรฐานควบคุ ม การระบาย
บําบัดน้ําเสีย ดูแลระบบบําบัดน้ําเสียภายในโครงการ
น้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท
จัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบปริมาณกากตะกอนจากบอ
และบางขนาด และจัดเก็บสถิติ
เกรอะเป น ประจํ า เมื่ อ ถึ ง ระยะเวลาดั ง กล า ว ทาง
ขอมูลหรือบันทึก หรือรายงาน
โครงการจะประสานงานใหเทศบาลตําบลเชิงทะเลมา
มาตรการตามกฎกระทรวง
สูบไปกําจัดตอไป
กํ า หนดหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร
โครงการจะมีการปลูกตนไมโดยรอบโครงการ โดยเปน
และแบบการเก็ บ สถิ ติ แ ละ
ไม ยื น ต น ประมาณ 29 ต น เพื่ อ ช ว ยในการดู ด ซั บ
ข อ มู ล ก า ร จั ด ทํ า บั น ทึ ก
ปริมาณกาซที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดน้ําเสียได
ร า ย ล ะ เ อี ย ด แ ล ะ ร า ย ง า น
สรุ ป ผลการทํ า งานของระบบ
บํ า บั ด น้ํ า เสี ย พ.ศ. 2555 ทุ ก
เดื อ น
ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
- ตรวจสอบสภาพการใชงานของ
บอ ดิ นบํ า บัด ก าซมี เ ทน ทุ ก 6
เ ดื อ น ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ดําเนินการ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
(6)

(7)
(8)

(9)

p:\2564\eia\blumonkey bangtao\เลมสมบูรณ\ch5.doc

ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
3.2 การจั ด การน้ํ า เสี ย และสิ่ ง
ปฏิกูล (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

5-88
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

3) การกําจัดตะกอนสวนเกินและกากไขมัน
ระบบบํ า บั ดน้ํ า เสีย WWT-1 ของโครงการได อ อกแบบให มี ถั ง
ตกตะกอน ซึ่งสามารถเก็บตะกอนสวนเกินไดนานประมาณ 3 เดือน
ทั้งนี้โครงการจะวาจางบริษัทเอกชนมาสูบไปกําจัดตอไป
สําหรับกากไขมันจากถังดักไขมัน โครงการจะจัดใหมีเจาหนาที่
ตักกากไขมันและเศษอาหารไปทิ้งเปนประจํา ทั้งนี้โครงการจะจัดใหมี
พนั ก งานดู แ ลถั ง ดั ก ไขมั น โดยตั ก ไขมั น ออกตามความจํ า เป น ทุ ก
สัปดาห และจดบันทึกรายงานผลทุกครั้ง โดยนํากากไขมันใสในกระถาง
ที่ มี ก ระดาษรองที่ ก น กระถาง เพื่ อ ให ส ว นที่ เ ป น น้ํ า ซึ ม ออกจากกาก
ไขมั น และทิ้ ง ไว จ นแห ง เป น ก อ นก อ นนํ า ใส ถุ ง ดํ า เพื่ อ ป อ งกั น การ
แพรกระจายของเชื้อโรค และกลิ่น ซึ่งเกิดจากฝน สัตว และแมลง เปน
ตน จากนั้นนําไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปที่หองพักขยะรวมของโครงการ
เพื่อนําไปกําจัดตอไป นอกจากนี้จะลางถังดักไขมันทุก 6 เดือน เพื่อให
การทํางานของถังดักไขมันมีประสิทธิภาพ
4) วิธีการจัดการละอองน้ํา (Aerosol) และกาซมีเทน (CH4)
วิ ธี ก ารจั ด การละอองน้ํ า และก า ซมี เ ทน ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในระหว า ง
ขั้นตอนของระบบบําบัดน้ําเสียรวมของโครงการ และวิธีการควบคุมการ
กําจัดกาซดังกลาว มีรายละเอียดดังนี้
(1) การกําจัดละอองน้ํา (Aerosol) ที่เกิดจากการเติมอากาศในถัง
บําบัดน้ําเสีย (WWT-1) ของโครงการ มีปริมาณละอองน้ําเกิดขึ้น 0.083
ลูกบาศกเมตร/วินาที เลือกใชวิธีการกําจัดดวยการกรองดวยดิน โดยให
มีระยะเวลาในการสัมผัสดินอยางนอย 60 วินาที โดยบอบําบัดละออง
น้ํา (Aerosol) มีขนาด 10.00 ตารางเมตร

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
- ตรวจสอบสภาพการใชงานของ
บ อ ดิ น กํ า จั ด ละอองน้ํ า ทุ ก 6
เ ดื อ น ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ดําเนินการ
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)

5-89
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
3.2 การจั ด การน้ํ า เสี ย และสิ่ ง
(2) การกําจัดกาซมีเทน (CH4) จากถังบําบัดน้ําเสีย และหองพักขยะ
ปฏิกูล (ตอ)
อินทรีย โครงการไดเลือกการกําจัดกาซมีเทน ใชกระบวนการบําบัดโดย
อาศัยแบคทีเรียที่อยูใตดินเปลี่ยนกาซมีเทนเปนคารบอนไดออกไซด โดย
ฝงทอระบายกาซมีเทนปลอยออกใตบอกําจัดมีเทน โดยมีปริมาณกาซมีเทน
จากถังบําบัดน้ําเสีย 0.00028 ลูกบาศกเมตร/วินาที และมีปริมาณกาซ
มีเทน จากหองพักขยะอินทรีย 0.056 ลูกบาศกเมตร/วินาที โดยกาซมีเทน
จากถังบําบัดน้ําเสีย และหองพักขยะอินทรีย ตองการพื้นที่ในการบําบัด
กาซมีเทนอยางนอย 6.14 ตารางเมตร โครงการจัดใหมีบอบําบัดกาซมีเทน
ขนาด 7.00 ตารางเมตร
5) การนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวกลับมาใชประโยชน
น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวของโครงการมีปริมาณ 82.03 ลูกบาศก
เมตร/วัน คา BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะเขากักเก็บไวในสวนปลอยน้ํา
ออก (Effluent Tank) ปริมาตร 23.10 ลูกบาศกเมตร จากนั้นจะสูบไปใชรด
น้ําตนไมภายในพื้นที่โครงการดวยการรดน้ําแบบทอซึมดิน โดยอัตราการ
ซึมน้ําของดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการประมาณ 29.53 ลูกบาศก
เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ําของดินที่ 5 มิลลิเมตร/ชั่วโมง) ดังนั้น น้ําสวน
ที่เหลือ ประมาณ 52.50 ลูกบาศกเมตร/วัน จะปลอยลงสูทอระบายน้ําตาม
แนวถนนภาระจํายอม และไหลตอไปตามแนวถนนลากูน กอนออกสูทอ
ระบายน้ําสาธารณะตอไป
ในชวงฤดูฝนโครงการสามารถนําน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวนํามารด
น้ําตนไมในโครงการได 5.91 ลูกบาศกเมตร/วัน (20% ของฤดูแลง) ดังนั้น
น้ําสวนที่เหลือ ประมาณ 76.12 ลูกบาศกเมตร/วัน จะปลอยลงสูทอระบาย
น้ําตามแนวถนนภาระจํายอม และไหลตอไปตามแนวถนนลากูน กอนออกสู
ทอระบายน้ําสาธารณะตอไป ดังนั้น ผลกระทบดานน้ําเสียจึงอยูในระดับต่ํา

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)

5-90
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
3.3 การระบายน้ําและการปองกัน
การระบายน้ําฝนของโครงการ จะแบงเปน 2 สวน คือ จากพื้นดิน
น้ําทวม
นอกอาคาร และจากชั้นหลังคาของอาคาร โดยการระบายน้ําฝนบน
พื้นดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหล
ซึมลงใตดินตามบริเวณสนามหญาและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการให
น้ําฝนไหลไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ําฝนสวนนี้จะไหล
ลงสูทอระบายน้ําที่เตรียมไว สําหรับน้ําฝนจากหลังคาของอาคารภายใน
โครงการจะรวบรวมน้ําฝนลงสูทอระบายน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง
0.40 เมตร มีความลาดเอียง 1:200 ที่มีบอพักน้ําเปนระยะอยูโดยรอบ
พื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโนมถวงของโลก (Gravity) น้ําฝนจากสวน
นี้ทั้งหมดจะรวบรวมเขาสูบอหนวงน้ําตอไป
ทั้งนี้ เนื่องจากการพัฒนาโครงการจากพื้นที่วางและวัชพืชขึ้น
ปกคลุม เปลี่ยนเปนอาคาร ค.ส.ล. สูง 7 ชั้น จํานวน 1 อาคาร พื้นที่สี
เขียว ถนน และที่จอดรถ ทําใหคาสัมประสิทธิ์การไหลนองเปลี่ยนไป
จากเดิม ซึ่งจากการคํานวณโดยใช Rational Method โดย กอนพัฒนา
โครงการจะมีอัตราการระบายน้ํา 0.0167 ลูกบาศกเมตร/วินาที และหลัง
พัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้ํา 0.047 ลูกบาศกเมตร/วินาที คิด
เปนปริมาณน้ําสวนเกิน 23.39 ลูกบาศกเมตร โครงการไดออกแบบบอ
หนวงน้ํา จํานวน 1 บอ มีปริมาตร 61.13 ลูกบาศกเมตร โครงการได
คํานวณขนาดเครื่องสูบน้ําเพื่อควบคุมการระบายน้ําไมใหเกินคาอัตรา
การระบายน้ํากอนพัฒนาโครงการ ออกแบบเครื่องสูบน้ํามีอัตราการสูบ
0.008 ลูกบาศกเมตร/วินาที/ชุด จํานวน 2 ชุด (ทํางานสลับกัน) โดย
น้ําฝนจะระบายน้ําเขาสูบอหนวงน้ํา และสูบน้ําฝนผานบอดักขยะ ออกสู
ทอระบายน้ําตามแนวถนนภาระจํายอม และไหลตอไปตามแนวถนนลา
กูน กอนออกสูทอระบายน้ําสาธารณะตอไป

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
(1) จัดใหมีทอระบายน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40
เมตร ที่ มี บ อ พั ก น้ํ า เป น ระยะอยู โ ดยรอบพื้ น ที่
โครงการ โดยอาศัยแรงโนมถวงของโลก (Gravity)
น้ําฝนจากสวนนี้ทั้งหมดจะรวบรวมเขาสูบอหนวง
น้ําตอไป
(2) จัดใหมีบอหนวงน้ําปริมาตร 61.13 ลูกบาศกเมตร
จํานวน 1 บอ เพื่อรองรับปริมาณน้ําฝนสวนเกิน
จากพื้นที่โครงการ
(3) จัดใหมีเครื่องสูบน้ํามีอัตราการสูบ 0.008 ลูกบาศก
เมตร/วิ น าที / ชุ ด จํ า นวน 2 ชุ ด (ทํ า งานสลับ กั น )
เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ําของโครงการไมให
มากกวากอนพัฒนาโครงการ
(4) ขุดลอกตะกอนในทอระบายน้ํา รวมถึงบอพักน้ํา
อย า งสม่ํ า เสมอ เพื่ อ ให ก ารระบายน้ํ า ในพื้ น ที่
โครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
(5) ออกแบบใหมีบอพักน้ํา และติดตั้งตะแกรงดักมูล
ฝอย บริ เ วณจุ ด ระบายน้ํ า ออกจากท อ ระบายน้ํ า
ของโครงการ
(6) จั ด เจ า หน า ที่ ค อยตรวจสอบดู แ ลรวบรวมระบบ
ระบายน้ําของโครงการเปนประจํา โดยเฉพาะชวง
ฤดูฝน หากพบวาชํารุดตองแกไขทันที

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
- ตรวจสอบท อ ระบายน้ํ า ของ
โครงการเปนประจํา ทุกเดือน
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
- ตรวจสอบการทํ า งานของ
เครื่ อ งสูบน้ํ า ทุกเดือ น ตลอด
ระยะเวลาดําเนินการ
- ตรวจสอบการขุดลอกตะกอน
ในท อ ระบายน้ํ า ทุ ก เดื อ น
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
3.3 การระบายน้ําและการปองกัน
ถนนลากูน เปนถนนสวนบุคคลซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท เชิง
น้ําทวม (ตอ)
ทะเลพัฒนา จํากัด ไดมีการกอสรางมากอนที่ บริษัท อาณา เชิงทะเล
จํากัด จะเขามาทําการซื้อที่ดินและการกอสรางนั้นไดมีการวางทอระบาย
น้ําเชื่อมตอกับทอระบายน้ําสาธารณะไวเปนที่เรียบรอยแลว ทั้งนี้ บริษัท
เชิ ง ทะเลพั ฒ นา จํ า กั ด ยื น ยั น ว า โครงการโรงแรม บลู มั ง กี้ บางเทา
สามารถระบายน้ําฝนและน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลว ลงสูถนนลากูน เพื่อ
ระบายออกสูสาธารณะตอไปได
สําหรับการพัดพาตะกอนดินลงสูบอหนวงน้ํา โครงการจะมีการขุด
ลอกทั น ที เ มื่ อ มี ป ริ ม าณตะกอนดิ น สะสมในบ อ ขนาดบ อ หน ว งน้ํ า จึ ง มี
ความเพียงพอตอปริมาณน้ําที่ระบายออกของโครงการ ดังนั้น ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจึงอยูในระดับต่ํา

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

5-91
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

5-92
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

1) ปริมาณมูลฝอย
การประเมินปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการ ไดทําการประเมินจากผูเขา
พักอาศัยเต็มโครงการ โดยอางอิงจากแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการที่พักอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตาก
อากาศของสํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
(2560)
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการเปนขยะชุมชนทั่วไป ไดแก ถุงพลาสติก
เศษอาหาร เศษกระดาษ และเศษผา โดยปริมาณมูลฝอยที่คาดวานาจะเกิดใน
กรณี เ ลวร า ยที่ สุ ด (มี ผู ใ ช บ ริ ก ารและพนั ก งานเข า ใช พ ร อ มกั น ทั้ ง วั น ) เท า กั บ
231.75 กิโลกรัม/วัน หรือ 0.232 ตัน/วัน
2) การจัดการมูลฝอย
โครงการจะจัดถังรองรับมูลฝอยไวในหองพักทุกหอง โดยภายในหองพักแต
ละหองจัดใหมีถังขยะยอยขนาด 10 ลิตร จํานวน 1 ถัง/หอง และพื้นที่สวนกลาง
ตางๆ เชน โถงตอนรับ หองอาหาร และสํานักงาน เปนตน จัดใหมีถังขยะยอย
ขนาด 50 ลิ ตร จํา นวน 4 ถั ง แยกเป นมู ล ฝอยอิ น ทรี ย มู ล ฝอยทั่ วไป มูล ฝอย
อันตราย และมูลฝอยรีไซเคิล สําหรับในหองน้ํารวมจะจัดใหมีถังขยะขนาด 20
ลิ ต ร จํ า นวน 1 ถั ง /ห อ ง ถั ง ขยะทุ ก ใบจะมี ถุ ง ดํ า รองอยู ด า นใน ซึ่ ง แม บ า นจะ
รวบรวมมูลฝอยจากสวนตางๆ นํามาคัดแยกประเภทมูลฝอยเปนมูลฝอยอินทรีย
มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยที่รีไซเคิลไดอีกครั้ง มูลฝอยจากสวน
ตางๆ ของโครงการจะรวบรวมมาพักไวหองพักมูลฝอยรวม ซึ่งอยูบริเวณชั้นที่ 1
โดยหองพักขยะดังกลาว ประกอบดวย หองพักมูลฝอยอินทรีย หองพักมูลฝอย
ทั่วไป หองพักมูลฝอยอันตราย และหองพักมูลฝอยรีไซเคิล

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
สิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
จัดใหมีหองพักขยะรวมของโครงการอยูบริเวณ - ตรวจสอบความสามารถใน
ชั้นที่ 1 ของอาคาร โดยหองพักขยะรวมแบง
การรองรั บ ของถั ง ขยะการ
ออกเปน 4 หอง เพื่อรองรับขยะอินทรีย ขยะรี
รั่ ว ซึ ม ของถั ง ขยะ ทุ ก เดื อ น
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
ไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย
มูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใชใหม พนักงาน - ตรวจสอบปริ ม าณมู ล ฝอย
ตกค า งและทํ า ความสะอาด
ทําความสะอาดจะแยกและขายใหแกรานรับซื้อ
ถังขยะ และหองพักขยะรวม
ของเกา
ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลา
มู ล ฝอยอั น ตราย จะรวบรวมใส ถุ ง มู ล ฝอย
อันตรายสีแดงเก็บไวในที่หองพักขยะอันตราย
ดําเนินการ
เมื่อมีปริมาณมากพอแลวจะสงไปใหศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตเพื่อนําไปกําจัดตอไป
มูลฝอยอินทรีย โครงการจะนําขยะอินทรีย
บางสวนไปทําเปนปุยหมักโดยใชถังสําเร็จรูป
และบางส ว นจะประสานให เ อกชนรั บ ไปใช
ประโยชนในการเลี้ยงสัตวตอไป
มู ล ฝอยทั่ ว ไป โครงการจะรวบรวมใส ถุ ง ดํ า
พร อ มมั ด ปากถุ ง ให แ น น และนํ า ไปพั ก ไว ที่
ห อ ง พั ก มู ล ฝ อ ย ทั่ ว ไ ป แ ล ะ จ ะ ข อ ค ว า ม
อนุเคราะหจากเทศบาลตําบลเชิงทะเล เขามา
ดําเนินการเก็บขนมูลฝอยไปกําจัดตอไป
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
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การจัดการมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใชใหม จะเก็บไวบริเวณหองพักมูล
ฝอยรีไซเคิล โดยโครงการจะรวบรวมใสถุงดํา ซึ่งมูลฝอยที่สามารถนํากลับมารี
ไซเคิลหรือขายได เชน แกว กระดาษ พลาสติกที่ไมเลอะคราบอาหาร และโลหะ
เปนตน พนักงานทําความสะอาดจะแยกและขายใหแกรานรับซื้อของเกา
สําหรับขยะอันตรายโครงการจะเก็บรวบรวมขยะอันตรายไวในหองพักขยะ
อันตรายของโครงการสวนเดิม โครงการจัดใหมีถังขยะอันตราย โดยขางถังจะระบุ
ไว วา “ขยะอัน ตราย” ภายในถัง รองด วยถุง สีแ ดง
โดยในขณะปฏิ บัติ งาน
กําหนดใหพนักงานสวมถุงมือทุกครั้ง เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอย
ดังกลาว เมื่อมีปริมาณมากพอแลวจะสงไปใหศูนยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต
เพื่อนําไปกําจัดตอไป และโครงการจะปฏิบัติตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง
กําหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑการนําสงขยะอันตราย ณ ศูนยกําจัดขยะ
มูลฝอยจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2557 ปจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตมีการจัดตั้ง “โครงการ
ขนสงของเสียออกจากเกาะภูเก็ต” เพื่อสงไปกําจัดอยางถูกวิธี โดยโรงงานกําจัด
กากอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียน
มูลฝอยอินทรีย ไดแก มูลฝอยที่ยอยสลายไดงาย เชน เศษอาหาร พืชผัก
เปลือกผลไม เปนตน แมบานจะรวบรวมมูลฝอยอินทรียจากถังมูลฝอยอินทรีย
บริเวณหองครัวและหองอาหาร และพื้นที่สวนบริการอื่นๆ เปนตน มายังหองพัก
มูลฝอยอินทรีย โดยโครงการจะนําขยะอินทรียบางสวนไปทําเปนปุยหมักโดยใช
ถังสําเร็จรูป และบางสวนจะประสานใหเอกชนรับไปใชประโยชนในการเลี้ยงสัตว
ตอไป
สวนมูลฝอยทั่วไป โครงการจะรวบรวมใสถุงดํา พรอมมัดปากถุงใหแนน
และนําไปพักไวที่หองพักมูลฝอยทั่วไป และจะขอความอนุเคราะหจากเทศบาล
ตําบลเชิงทะเล เขามาดําเนินการเก็บขนมูลฝอยไปกําจัดตอไป

(6) กวดขั น ให พ นั ก งานทํ า ความสะอาดประจํ า
โครงการรวบรวมขยะมูลฝอยภายในหองพักขยะ
อยางนอยวันละ 1 ครั้ง บรรจุลงในถุงขยะพรอม
มัดปากถุงใหเรียบรอย กอนนําไปรวบรวมไวที่
หองพักขยะรวมของโครงการ
(7) ทําความสะอาดหองพักขยะรวมทุกครั้งหลังจาก
รถมาเก็บขนขยะ เพื่อปองกันกลิ่นรบกวน และ
น้ําเสียที่เกิดจากการทําความสะอาดหองพักขยะ
รวมจะรวบรวมเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป
ของโครงการ
(8) การเก็ บ แยกขยะอิ น ทรี ย -ขยะทั่ ว ไปให ก ระทํ า
บริ เ วณแหล ง เก็ บ ขยะ ไม ใ ห เ ก็ บ รวบรวมและ
นํามาแยกภายหลัง
(9) รณรงคใหผูใชบริการทิ้งขยะลงถังรองรับมูลฝอย
ที่โครงการจัดเตรียมใหเทานั้น โดยแยกเปนขยะ
อิ น ทรี ย ขยะทั่ ว ไป ขยะรี ไ ซเคิ ล และขยะ
อันตราย
(10) ระบบหองพักขยะจะตองเปนระบบปด
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3) หองพักมูลฝอยรวมของโครงการ
หองพักมูลฝอยรวมของโครงการอยูบริเวณชั้นที่ 1 โดยหองพักมูลฝอย
ดังกลาว ประกอบดวย หองพักมูลฝอยอินทรีย หองพักมูลฝอยทั่วไป และ
หองพักมูลฝอยรีไซเคิล จะอยูบริเวณตําแหนงเดียวกัน และหองพักมูลฝอย
อั น ตราย จะแยกออกมาอยู บ ริ เ วณใกล กั บ ที่ จ อดรถคั น ที่ 33 และจั ด ให มี ที่
สํ า หรั บ จอดรถเก็ บ ขนมู ล ฝอยชั่ ว คราวอยู บ ริ เ วณถนนของโครงการ ทั้ ง นี้
โครงการออกแบบใหมีประตูไวปดปองกันกลิ่น และเปนพื้นที่ที่มิดชิด ทําให
สามารถลดการมองเห็นของผูอยูอาศัยภายในโครงการ และลดทัศนอุจาด
บริเวณหองพักมูลฝอยรวมได สามารถปองกันกลิ่น และการแพรกระจายของ
เชื้อโรคไดและไมกอใหเกิดผลกระทบดานทัศนียภาพแตอยางใด
หองพักมูลฝอยอินทรีย มีขนาดพื้นที่ 5.76 ตารางเมตร สามารถรองรับ
มูลฝอยไดประมาณ 5.76 ลูกบาศกเมตร (ประเมินความสูงของกองมูลฝอยที่
1.00 เมตร)
หองพักมูลฝอยรีไซเคิล มีขนาดพื้นที่ 4.56 ตารางเมตร สามารถรองรับ
มูลฝอยไดประมาณ 4.56 ลูกบาศกเมตร (ประเมินความสูงของกองมูลฝอยที่
1.00 เมตร)
หองพักมูลฝอยทั่วไป มีขนาดพื้นที่ 4.56 ตารางเมตร สามารถรองรับมูล
ฝอยไดประมาณ 4.56 ลูกบาศกเมตร (ประเมินความสูงของกองมูลฝอยที่ 1.00
เมตร)
หองพักมูลฝอยอันตราย มีขนาดพื้นที่ 5.00 ตารางเมตร สามารถรองรับ
มูลฝอยไดประมาณ 5.00 ลูกบาศกเมตร (ประเมินความสูงของกองมูลฝอยที่
1.00 เมตร)
ดั ง นั้ น ห อ งพั ก มู ล ฝอยรวมของโครงการ จึ ง สามารถรองรั บ มู ล ฝอยได
ประมาณ 19.88 ลูกบาศกเมตร
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4) ความสามารถในการรองรั บ ขยะของโครงการและการ
จัดการน้ําชะขยะ
หองพักขยะของโครงการสามารถรองรับขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล
ขยะทั่ ว ไป และขยะอั น ตราย ได ป ระมาณ 11 วั น 14 วั น 28 วั น และ
16,667 วัน ตามลําดับ
ทั้งนี้ จากการสอบถามไปยังเทศบาลตําบลเชิงทะเล พบวา เทศบาล
ตําบลเชิงทะเลจะดําเนินการเก็บขนขยะภายในพื้นที่ที่ดูแลทุกวัน เริ่มตน
ตั้งแตเวลา 22.00 น. เปนตนไป ดังนั้น การออกแบบที่พักขยะมูลฝอยใน
ระยะกอสราง จึงมีความสอดคลองและเหมาะสมกับการเก็บขนขยะมูล
ฝอยของเทศบาลตําบลเชิงทะเล
สําหรับน้ําชะขยะที่อาจเกิดขึ้นจากที่หองพักขยะรวมจะถูกรวบรวม
เขาสูระบบบําบัดน้ําเสียตอไป นอกจากนี้ โครงการจะจัดใหมีพนักงาน
คอยดูแลบริเวณที่หองพักขยะรวมไมใหมีขยะมูลฝอยปลิวหรือตกหลนอยู
ภายนอก และลางทําความสะอาดหองพักขยะรวมเปนประจํา โดยน้ําเสีย
จากการลางทําความสะอาดก็จะถูกรวบรวมสูระบบบําบัดน้ําเสียเชนกัน
ดังนั้น ผลกระทบจึงอยูในระดับต่ํา
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โครงการจะขอรับบริการดานไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาปา
ตอง ดวยระบบไฟฟาแรงสูง
1) ระบบไฟฟาปกติ
โครงการจะติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชนิดน้ํามัน (Oil Type Transformers)
จํานวน 1 ชุด ขนาด 630 kVA เพื่อลดแรงดันต่ําเขาสูแผงจายไฟฟาหลัก (Main
Distribution Board : MDB) โดยโครงการจะรับกระแสไฟฟาผานหมอแปลง
กอนแปลงไฟฟาแรงสูง ขนาด 33 kV เปน 400/230 V เพื่อจายไฟฟาไปยังสวน
ตางๆ ของอาคาร สําหรับตําแหนงของหมอแปลงไฟฟาจะติดตั้งอยูภายนอก
อาคาร บริเวณทางดานทิศเหนือของโครงการ มีลักษณะเปนแบบยกเสา โดย
ตั้งอยูหางจากแนวอาคารของโครงการใกลที่สุด (ผนังทึบ) ประมาณ 0.95 เมตร
และอยูหางจากแนวเขตที่ดิน 0.70 เมตร
การติดตั้งหมอแปลงไฟฟาของโครงการเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้ง
ทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ไดแก บริเวณหมอแปลงตองหางจาก
โครงสรางอื่นไมนอยกวา 1.80 เมตร (วัดจากสายหุมฉนวนแรงสูงไมเต็มพิกัด
สําหรับผนังดานเปดของอาคาร) และโครงการไดเลือกใชขนาดอุปกรณปองกัน
หมอแปลงตานแรงสูง โดยระบบไฟฟาตานแรงสูงเปนระบบ 33 kV ทั้งนี้
โครงการจะจัดใหมีเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญคอยดูแลและบํารุงรักษาสภาพของหมอ
แปลงไฟฟาใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดตลอดเวลา เชน ตรวจสอบปริมาณ
น้ํามันที่ใชระบายความรอนของหมอแปลงไฟฟา และตรวจสอบลักษณะทาง
กายภาพตางๆ ของหมอแปลงไฟฟา ฉนวน และขอตอตางๆ เปนตน อีกทั้ง
บริเวณที่ติดตั้งหมอแปลงไฟฟาตองอยูในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหนาที่เกี่ยวของ
เขาถึงไดโดยสะดวก เพื่อทําการตรวจและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ
และตองจัดใหระบายอากาศอยางเพียงพอกับการใชงาน

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการจะติ ด ตั้ ง หม อ แปลงไฟฟ า ชนิ ด น้ํ า มั น
(Oil Immersed Transformers) ขนาด 630 kVA
จํ า นวน 1 ชุ ด เพื่ อ ลดแรงดั น ต่ํ า เข า สู แ ผงจ า ย
ไฟฟาหลัก (Main Distribution Board : MDB)
จัดใหมีเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ขนาด 35 kVA
จํ า นวน 1 ชุ ด บริ เ วณภายนอกอาคารใกล กั บ
ตําแหนงวางหมอแปลงไฟฟา เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกผูพักอาศัย โดยจายไฟฟาใหระบบที่มี
ความสําคัญ
ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ตานแรงดันต่ํา ซึ่ง
ทํ า หน า ที่ ตั ด กระแสไฟฟ า ที่ มี ค า สู ง จากการ
ลัดวงจร
ติดตั้งหมอแปลงไฟฟาของโครงการเปนไปตาม
มาตรฐานการติ ด ตั้ง ทางไฟฟ า สํา หรับ ประเทศ
ไทย พ.ศ. 2556 โดยกําหนดใหหมอแปลงตอง
หางจากโครงสรางอื่นไมนอยกวา 1.80 เมตร
(วัดจากสายหุมฉนวนแรงสูงไมเต็มพิกัด สําหรับ
ผนังดานเปดของอาคาร)

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
(1)

(2)

(3)

(4)
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
3.5 พลังงานและไฟฟา (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

5-97
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

ซึ่งบริเวณดังกลาว ตองมีแผนปายหรือสัญลักษณเตือนใหระวังอันตราย
จากไฟฟาแรงสูงติดตั้งไวในบริเวณที่เห็นไดชัดเจน
2) ระบบไฟฟาสํารอง
ในกรณี ที่ก ารจ ายไฟฟ าจากการไฟฟ า สวนภู มิ ภ าคอํา เภอถลาง
ขัดของหรือเกิดเหตุการณฉุกเฉิน โครงการไดจัดใหมีเครื่องกําเนิดไฟฟา
สํารอง ขนาด 35 kVA จํานวน 1 ชุด จะติดตั้งอยูภายนอกอาคารใกลกับ
ตําแหนงวางหมอแปลงไฟฟา เพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัย
แกผูใชบริการ โดยจายไฟฟาใหระบบที่มีความสําคัญ เชน ระบบสัญญาณ
แจงเหตุเพลิงไหม ระบบแสงสวางทางเดิน ระบบลิฟต ระบบสุขาภิบาล
และระบบไฟสองสวางฉุกเฉิน เปนตน ไดอยางเพียงพอ
3) ระบบความปลอดภัยของการไฟฟา
โครงการไดติดตั้ง Circuit Breaker : CB ตานแรงดันต่ํา ซึ่งทํา
หนาที่ตัดกระแสไฟฟาที่มีคาสูงจากการลัดวงจรได ในเวลาที่เหมาะสม
และทันเวลากอนที่จะเกิดความเสียหาย สวนหองระบบไฟฟา จะปดกั้นที่
มั่นคงและมิดชิด และไมอนุญาตใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปในหองระบบ
ไฟฟา ของโครงการและมีที่วางพอเพียงเพื่อการตรวจสอบ ซอมแซมหรือ
บํารุงรักษาในสวนที่เปนไฟฟาแรงต่ํา
สํ า หรั บ การออกแบบอาคารเพื่ อ การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน ตาม
กฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน
หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารในการออกแบบอาคารเพื่ อ การอนุ รั ก ษ
พลังงาน พ.ศ. 2552

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
หม อ แปลงต อ งอยู ใ นสถานที่ ซึ่ ง บุ ค คลที่ มี ห น า ที่
เกี่ยวของ เขาถึงไดโดยสะดวก เพื่อทําการตรวจ
และบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ และตอง
จัดใหมีการระบายอากาศอยางเพียงพอกับการใช
งาน
ต อ งมี แ ผ น ป า ยหรื อ สั ญ ลั ก ษณ เ ตื อ นให ร ะวั ง
อันตรายจากไฟฟาแรงสูงติดตั้งไวในบริเวณที่เห็น
ไดชัดเจน
เปดไฟฟาสวนกลางระหวาง เวลา 18.00-06.00 น.
เลื อ กใช ไ ฟฟ า ส อ งสว า งและอุ ป กรณ ไ ฟฟ า ต า งๆ
สวนกลาง แบบประหยัดพลังงาน และดูแลเรื่องการ
เปดไฟสองสวางเวลากลางคืน ไมใหรบกวนผูที่อยู
อาศัยใกลเคียง
บํารุงรักษาอุปกรณระบบไฟฟาสวนกลางเพื่อรักษา
ระดับการใชไฟฟาใหต่ํา
ตรวจสอบและซ อ มบํ า รุ ง ระบบไฟฟ า ส ว นกลาง
ภายในโครงการใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ
อบรมเจ า หน า ที่ ทุ ก คนให ต ระหนั ก ในเรื่ อ งการ
ประหยัดพลังงานเปนประจํา
กําหนดใหมีแนวทางการอนุรักษพลังงานภายใน
โครงการ
โดยแยกเปนแนวทางการอนุรัก ษ
พลังงานสําหรับเจาของโครงการ สําหรับเจาหนาที่
โครงการและสําหรับผูใชบริการ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
(5)

(6)

(7)
(8)

(9)
(10)
(11)
(12)
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
3.5 พลังงานและไฟฟา (ตอ)

5-98
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา เปนโครงการประกอบกิจการ
ประเภทโรงแรม ประกอบดวย อาคารหองพักมีความสูง 7 ชั้น มีขนาด
พื้ น ที่ ใ ช ส อยเท า กั บ 5,283.20 ตารางเมตร จากข อ มู ล ข า งต น พบว า
ประเภทและขนาดอาคารของโครงการ เข า ข า ยอาคารที่ ต อ งมี ก าร
ออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงานตามกฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือ
ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการในการออกแบบ
อาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552

มาตรการอนุรักษพลังงาน
การอนุรักษพลังงานสําหรับเจาของโครงการ
(1) เลื อ กใช เ ครื่ อ งปรั บ อากาศประสิ ท ธิ ภ าพสู ง และ
ประหยั ด พลั ง งาน และต อ งกํ า หนดให มี ก ารล า ง
เครื่องปรับอากาศเปนประจําสม่ําเสมอ
(2) เลือกใชหลอดไฟประหยัดพลังงานที่เรียกวา Light
Emitting Diode (LED) ทั้งโครงการ
(3) กํ า หนดตํ า แหน ง ติ ด ตั้ ง หลอดไฟให มี ค วาม
เหมาะสม ใหเพียงพอในแตละพื้นที่
(4) จัดใหมีสวิตซไฟแยกจากกัน เพื่อใหสามารถเปดปดไดเฉพาะจุด เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน
(5) เลือกใชโคมไฟที่มีแผนสะทอนแสงเพื่อชวยใหแสง
ส ว า ง จ า ก ห ล อ ด ไ ฟ ก ร ะ จ า ย ไ ด อ ย า ง เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ
(6) เลือกใชเครื่องปรับอากาศในอาคารแบบประหยัด
ไฟ และตองกําหนดใหมีการลางเครื่องปรับอากาศ
เปนประจําสม่ําเสมอ (ทุก 6 เดือน)
(7) จัดใหมีการปลูกตนไมภายในโครงการ เพื่อชวยบัง
แดดลดพลังงานความร อ นเข าสู ตัวอาคาร ทํา ให
อ า ก า ศ เ ย็ น ขึ้ น ล ด ภ า ร ะ ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง
เครื่องปรับอากาศ
(8) ติดตั้งอุปกรณเดินสายไฟ รวมถึงสายสัญญาณทาง
ไฟฟาสื่อสารคางๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
ถูกตองตามมาตรฐาน

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

p:\2564\eia\blumonkey bangtao\เลมสมบูรณ\ch5.doc

ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
3.5 พลังงานและไฟฟา (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

5-99
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

(9) ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟาทุก
สัปดาห เพื่อใหเครื่องกําเนิดไฟฟา สามารถทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(10) ระบบไฟฟาภายในหองพักจะควบคุมดวยระบบคีย
การด
(11) เลือกใชสีสะทอนแสง สีกันความรอน หรือสีออน
สําหรับหลังคาของอาคาร เพื่อลดการดูดกลืนความ
รอน
มาตรการสําหรับเจาหนาที่โครงการ
(1) ตรวจสอบและบํ า รุ ง รั ก ษาหม อ แปลงไฟฟ า ของ
โครงการอยางสม่ําเสมอ
(2) ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ําอยางสม่ําเสมอ
(3) งดรดน้ําตนไมในชวงเวลากลางวัน เพื่อปองกันการ
ระเหยของน้ํ า ในช ว งที่ ร อ นที่ สุ ด ของวั น โดยรด
เฉพาะตอนเชาและตอนเย็นเทานั้น
(4) รณรงคใหเจาหนาที่โครงการ ปฏิบัติดังนี้
- ปรับระดับอุณหภูมิภายในหองพักใหอยูในชวง
25-26 องศาเซลเซียส
- ใชพลังงานอยางประหยัด
- ตรวจสอบดูแลอุปกรณเครื่องไฟฟาสํารอง และ
สายไฟใหอยูในสภาพดีอยูเสมอตามคูมือของ
ผูผลิต
(5) รณรงคใหพนักงานปดอุปกรณเครื่องใชไฟฟาทุก
ชนิด หลังออกจากสํานักงาน

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
3.5 พลังงานและไฟฟา (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

5-100
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

(6) กําหนดใหพนักงานใชกระดาษและซองเอกสารรี
ไซเคิล
(7) รณรงคใหพนักงานเดินขึ้นบันไดแทนการใชลิฟต
โดยสาร
(8) รณรงค ใ ห ป ด จอคอมพิ ว เตอร ร ะหว า งที่ พั ก
กลางวันและหลังเลิกงาน
(9) จัดเจาหนาที่หมั่นทําความสะอาดหลอดไฟ และ
โคมไฟสวนกลางอยูเสมอ เพราะฝุนละอองที่
เกาะหลอดไฟจะทําใหแสงสวางลดนอยลง
มาตรการสําหรับผูอยูอาศัย
(1) จั ด ทํ า เอกสารแนะนํ า การประหยั ด พลั ง งาน
ประจําทุกหองพัก
(2) รณรงคใหผูใชบริการ ปรับระดับอุณหภูมิภายใน
หองพักใหอยูในชวง 25-26 องศาเซลเซียส
(3) รณรงคใหแขกผูมาใชบริการดับเครื่องยนตทุก
ครั้งขณะจอดรถยนต
(4) วางแผนรณรงคประหยัดน้ําสําหรับแขกภายใน
หองพัก
(5) รณรงค ใ ห ผู ใ ช บ ริ ก าร เข า มามี ส ว นร ว มโดย
สามารถแจงความประสงคที่จะใชผาปูเตียง และ
ผาขนหนูซ้ําเพื่อประหยัดน้ํา
(6) เปดเครื่องระบายอากาศเทาที่จําเปน

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
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ทางเข า -ออกของโครงการจะเชื่ อ มต อ กั บ ถนนภาระจํ า ยอม โดย
ทางเขาออก โครงการมีความกวางประมาณ 7 เมตร และถนนภายใน
โครงการ มีความกวาง 6.00 เมตร เดินรถสองทิศทาง (Two way) ที่จอด
รถยนตเปนที่จอดรถยนตภายในอาคาร จํานวน 25 คัน และนอกอาคาร
จํานวน 15 คัน รวมที่จอดรถภายในโครงการทั้งสิ้น 40 คัน (ในจํานวนนี้
เปนที่จอดรถผูพิการ ทุพพลภาพและคนชรา 2 คน) โดยลักษณะที่จอด
รถยนตของโครงการเปนแบบตั้งฉากกับแนวทางเดินรถทั้งหมด โดยที่
จอดรถยนต 1 คัน มีความกวาง 2.40 เมตร และความยาว 5.00 เมตร ที่
จอดรถผูพิการ ทุพพลภาพและคนชรา 1 คัน มีความกวาง 2.40 เมตร
และความยาว 6.00 เมตร โดยมีดานขาง 1.00 เมตร
ทั้งนี้ โครงการยังจัดใหมีที่จอดรถจักรยานยนต จํานวน 14 คัน มี
ความกวาง 1.50 เมตร และความยาว 2.50 เมตร
สําหรับการเดินรถภายในโครงการนั้น ไดมีการติดปายจุดกลับรถไว
เพื่อใหผูที่เขามาใชบริการสามารถทราบไดวาสามารถกลับรถ ณ บริเวณ
ใดไดบาง โดยติดปายจุดกลับรถไวบริเวณใกลกับที่จอดรถยนตคันที่ 2
และอี ก จุ ด ใกล กั บ ที่ จ อดรถยนต คั น ที่ 36 ทั้ ง นี้ ร ถที่ จ ะเข า มาภายใน
โครงการจะมีรถจักรยานยนตและรถยนต 4 ลอ เทานั้นและทางเดินรถ
ภายในโครงการมี ค วามกว า ง 6 เมตร โดยผู ที่ ผู ขั บ ขี่ ร ถยนต 4 ล อ
สามารถกลับรถ ณ บริเวณที่สามารถกลับรถได ทั้งในรูปแบบการเดินหนา
เขา และถอยหลังออก หรือถอยหลังเขาบริเวณจุดกลับรถ และเดินหนา
ออก เพื่อมุงหนาออกสูพื้นที่โครงการ ในดานของความปลอดภัย โครงการ
จัดใหมีลูกระนาดชะลอความเร็วรถ กอนที่จะถึงบริเวณจุดกลับรถ เพื่อเปน
การชะลอความเร็ ว รถยนต คั น อื่ น ๆ ดั ง นั้ น จุ ด ที่ ส ามารถกลั บ รถของ
โครงการจึงเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการใชงาน

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)

มาตรการปองกันและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
จัด ให มี ร ะบบการจราจรที่ ป ลอดภั ย โดยติ ด ตั้ ง - ตรวจสอบการกี ด ขวาง
การจราจรและการอํ า นวย
ปา ยแสดงทิ ศ ทางเดิ น รถเข า -ออกภายในพื้ น ที่
ความสะดวกในการเขาออก
โครงการ
โครงการ ทุกวัน ตลอด
ติดตั้งปายจํากัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ควบคุ ม การจราจรบริ เ วณทางเข า -ออกพื้ น ที่
โครงการ โดยจั ด ให เ จ า หน า ที่ รั ก ษาความ - ตรวจสอบสภาพการใชงาน
ข อ ง เ ค รื่ อ ง ห ม า ย แ ล ะ
ปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเขา-ออก
สั ญ ลั ก ษ ณ ห า ม จ อ ด ร ถ
ตลอดเวลา
บริ เ วณหน า โครงการให มี
จั ด ให มี ร ะบบไฟฟ า ส อ งสว า ง บริ เ วณทางเข า สภาพพร อ มใช ง าน ทุ ก 6
ออกโครงการ และทางจราจรใหเพียงพอ
เดือน ตลอดระยะเวลา
จัดใหมีที่จอดรถยนต จํานวน 40 คัน และที่จอด
ดําเนินการ
รถจั ก รยานยนต จํ า นวน 14 คั น เพื่ อ เป น การ
ปองกันไมใหรถของผูพักอาศัยในโครงการจอด
กีดขวางเสนทางการจราจรภายนอกโครงการ
ห า มจอดรถทุ ก ชนิ ด บริ เ วณทางเข า ออก และ
บริเวณไหลทางเพื่อปองกันการกีดขวางจราจร
ติดตั้งปายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณ
เขา-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน
และในระยะทางที่ จ ะชะลอรถได ทั น ก อ นเข า สู
โครงการไดอยางปลอดภัย
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ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
3.6 การจราจร (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

-

-

ประเมินผลกระทบตอการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ
ปริ ม าณการจราจรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น คิ ด ตามจํ า นวนที่ จ อดรถยนต รวมที่ จ อดรถยนต ทั้ ง
โครงการ 40 คัน ในกรณีเลวรายที่สุดจะกําหนดใหปริมาณการจราจรรถยนตของโครงการ
เทากับ 40 คัน/ชั่วโมง (ไป-กลับ) คิดเปน 40 PCU/ชั่วโมง (40x1) คิดเปน 40 PCU/ชั่วโมง
และที่จอดรถจักรยานยนต จํานวน 14 คัน/ชั่วโมง (ไป-กลับ) คิดเปน 4.2 PCU/ชั่วโมง
(14x0.3) คิดเปน 4.2 PCU/ชั่วโมง ดังนั้น คา V/C Ratio ในระยะดําเนินการ
จากการประเมิ น จะเห็ น ว า ปริ ม าณการจราจรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากการดํ า เนิ น การ
โครงการมีเพียงเล็กนอย สภาพการจราจรบนถนนลากูน (สวนบุคคล) ทั้งในวันหยุด และ
วันธรรมดาพบวา สภาพการจราจรคลองตัว ไมติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีนอย
ดังนั้น จึงคาดวาผลกระทบดานการคมนาคมในระยะดําเนินการจึงอยูในระดับต่ํา
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3.7 การใชประโยชนที่ดิน
จากการสํารวจสภาพการใชที่ดินปจจุบันบริเวณพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบ
3.7.1 การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ใน
พื้นที่โครงการ บริษัทที่ปรึกษาไดดําเนินการแปลภาพถายดาวเทียม QuickBird จาก
ปจจุบัน
www.googleearth.com (เขาถึงขอมูลเมื่อวันที่ วันที่ 15 ธันวาคม 2564) ประกอบกับแผน
ที่ภูมิประเทศ จังหวัดภูเก็ต มาตราสวน 1: 50,000 ชุด L7018 เพื่อหาขอบเขตการใชที่ดิน
และหนวยการใชที่ดิน ซึ่งไดนํามาจัดทําแผนที่ฐาน (Base Map) สําหรับการนําไป
ตรวจสอบภาคสนามเพิ่มเติมใหสอดคลองกับสภาพการใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน จาก
ขอมูล พบวา บริเวณที่ตั้งโครงการสวนใหญเปนพื้นที่ปาละเมาะ/ไมพุมมากที่สุด คิดเปน
พื้นที่รอยละ 26.78 ของพื้นที่ศึกษา รองลงมาเปนพื้นที่อยูอาศัย คิดเปนรอยละ 25.63
พื้นที่โลง คิดเปนรอยละ 16.90 พื้นที่แหลงน้ํา คิดเปนรอยละ 8.87 พื้นที่ถนน รอยละ 5.51
พื้ น ที่ พ าณิ ช ยกรรม ร อ ยละ 4.85 ที่ เ หลื อ ใช ที่ ดิ น ประเภทพื้ น ที่ ร าชการ ศาสนสถาน
สถานศึกษา พื้นที่บริการทองเที่ยว พื้นที่กอสราง พื้นที่สนามกอลฟ พื้นที่สนามกอลฟ และ
พื้นที่โครงการ ตามลําดับ
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องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
3.7.2 การใชประโยชนที่ดินตามผัง
จากการตรวจสอบการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ของโครงการ พบว า
เมื อ งรวมจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต พ.ศ. โครงการตั้งอยูตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
2554 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554 และฉบั บแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บที่ 4) พ.ศ. 2558 ออกตาม
ความในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ.2518 ซึ่ ง ได กํ า หนดที่ ดิ น
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
บริ เ วณโครงการเป น ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู อ าศั ย หนาแน น น อ ย (สี
เหลื อ ง) บริ เ วณหมายเลข 1.21 ซึ่ ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บการดํ า เนิ น
โครงการกั บ ข อ กํ า หนดตามกฎกระทรวงผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
พบว า การใช ประโยชน ที่ ดิ น โครงการสอดคลอ งกั บ ข อ กํ า หนด
ดังกลาว
3.7.3 การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ตาม
จากการตรวจสอบพื้ น ที่ ต ามข อ กํ า หนดเขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการ
เ ข ต พื้ น ที่ แ ล ะ ม า ต ร ก า ร คุมครองสิ่งแวดลอม โดยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
คุมครองสิ่งแวดลอม
ภู เ ก็ ต พบว า โครงการจั ด อยู ใ นบริ เ วณที่ 8 ตามแผนที่ แ นบท า ย
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. 2560 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการดําเนินโครงการกับขอกําหนดตาม
ประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล อ มจัง หวัด ภูเ ก็ ต
พบว า การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น โครงการสอดคล อ งกั บ ข อ กํ า หนด
ดังกลาว

-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

-

-

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
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3.8 ระบบปรั บ อากาศและระบาย
อากาศ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
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1) ระบบปรับอากาศ
โครงการมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (Air Cooled
Split Type) ตามความเหมาะสมกับขนาดของภาระการทําความเย็น ทั้งนี้
จํานวนเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งขึ้นกับขนาดพื้นที่ของหองนั้นๆ โดย
โครงการจะใชเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดความเย็นรวมประมาณ 133.38
ตัน โดยติดตั้งตามหองตางๆ ภายในโรงแรม เชน หองพัก สวนตอนรับ
หองสํานักงาน หองอาหาร เปนตน
2) การระบายอากาศ
โครงการจั ด ให มี ก ารระบายอากาศภายในตั ว อาคารโดยวิ ธี
ธรรมชาติและวิธีกล ดังนี้
• การระบายอากาศโดยธรรมชาติ ซึ่งจะใชเฉพาะกับหองที่มีผนัง
ดานนอกอาคารอยางนอยหนึ่งดานโดยจัดใหมีชองเปดสูภายนอกอาคาร
ได เชน ประตู และหนาตาง เปนตน โดยโครงการไดจัดใหมีการระบาย
อากาศโดยวิธีธรรมชาติของบริเวณตางๆ ภายในอาคาร คือ
 บริเวณทางเดินในแตละชั้นของอาคารจะมีชองเปดโลงที่บันได
เพื่ออากาศสามารถระบายได
 บริเวณหองพักจะมีชองหนาตางที่สามารถระบายอากาศกรณีที่
อุณหภูมิภายนอกต่ําทําใหเกิดการระบายอากาศที่ดีเขาสูหองพักภายใน
อาคารได โดยจะมีการใชควบคูไปกับระบบระบายอากาศโดยวิธีกลคือ
การติ ด ตั้ ง ระบบปรั บ อากาศกรณี ที่ มี อุ ณ หภู มิ ภ ายนอกสู ง เพื่ อ ใช ป รั บ
อุณหภูมิภายในใหมีอากาศที่อยูในระดับที่สบายยิ่งขึ้น

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
(1) ทํ า ความสะอาดเครื่ อ งปรั บ อากาศเป น
ประจํ า เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ทํางาน และยังเปนการปองกันการสะสม
ของเชื้อโรค
(2) ดูแลตรวจสอบอุปกรณที่ใชระบายอากาศ
ใหสามารถใชงานไดอยูเสมอ
(3) ติดตั้งปายหามติดเครื่องยนตทิ้งไวภายใน
บริเวณที่จอดรถ ใหสามารถสังเกตเห็นได
อยางชัดเจนและทั่วถึง
(4) จั ด ให มี ไ ม ยื น ต น ภายในโครงการให ม าก
ที่ สุ ด เพื่ อ ลดความร อ นจากการระบาย
อากาศของเครื่องปรับอากาศ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอมและ
คุณคาตางๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

3.8 ระบบปรั บ อากาศและระบาย
• การระบายอากาศโดยวิ ธี ก ล โดยจั ด ให มี อุ ป กรณ
อากาศ (ตอ)
ขับ เคลื่อ นอากาศเพื่ อ ใหเ กิด การนําอากาศภายนอกเขา มาในการ
ระบายอากาศ โดยติดตั้งพัดลมดูดอากาศในอาคารบริเวณหองตางๆ
เพื่ อ ระบายอากาศออกภายนอกโดยตรง ได แ ก ห อ งน้ํ า ภายใน
หองพัก หองน้ํารวม เปนตน
• การระบายอากาศในกรณี ที่ มี ร ะบบการปรั บ ภาวะ
อากาศ ไดมีการนําอากาศภายนอกเขามาในพื้นที่ปรับภาวะอากาศ
หรื อ ดู ด อากาศจากภายในพื้ น ที่ ป รั บ ภาวะอากาศออกไปสํ า หรั บ
หองพักทุกหอง โถงตอนรับ หองอาหาร และสํานักงาน เปนตน

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

5-105
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)

5-106
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
เมื่ อ เป ด ดํ า เนิ น การ โครงการจะก อ ให เ กิ ด ผลดี ต อ สภาพเศรษฐกิ จ
4. ผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
4.1 ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จาก โดยรวมของท อ งถิ่ น เนื่ อ งจากจะมี ก ารจ า งแรงงานท อ งถิ่ น เข า มาทํ า งาน
การมีโครงการตอคุณภาพชีวิต ภายในโครงการ ซึ่งการจางงานพนักงานสงผลกระทบดานบวกตออาชีพ
และรายไดของคนในทองถิ่นเพียงเล็กนอย เนื่องจากมีการจางงานพนักงาน
ไมมาก โดยโครงการไดจางแรงงานในทองถิ่นเปนพนักงานเปนอันดับแรก
รวมทั้งสงเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางสังคมตางๆ ของทองถิ่น เพื่อสราง
ความสัมพันธอันดีกับชุมชน
1. ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ
โครงสรางทางเศรษฐกิจของเทศบาลตําบลเชิงทะเล จะเปนระบบธุรกิจ
การทองเที่ยว การบริการ การเกษตร และการทําประมง โดยโครงการจะจาง
แรงงานในทองถิ่นเปนพนักงานเปนอันดับแรก ซึ่งกอใหเกิดการจางงานใน
ทองถิ่นเพิ่มขึ้น ดังนั้นสภาพเศรษฐกิจในชวงดําเนินการของโครงการจะทําให
คนในชุมชนมีรายไดจากการทํางาน นอกจากนี้การที่มีผูมาพักอาศัยโครงการ
เปนการกระตุนเศรษฐกิจทองถิ่นของรานคา รานอาหาร และบริการรายยอย
ใกลเคียงพื้นที่โรงแรมเพิ่มขึ้น ดังนั้นกอใหเกิดการกระจายรายไดสูชุมชนมาก
ขึ้นกอใหเกิดผลกระทบดานบวก
2. ผลกระทบทางดานจํานวนประชากร
ในเขตเทศบาลตําบลเชิงทะเล ป พ.ศ.2563 มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น
6,870 คน เปนชาย 3,064 คน และหญิง 3,806 คน มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น
3,661 ครัวเรือน เนื่องจากเขตเทศบาลตําบลเชิงทะเลเปนแหลงทองเที่ยวที่
สําคัญของจังหวัดภูเก็ต ในชวงระยะดําเนินการของโครงการจะมีผูอยูอาศัยใน
โครงการสูงสุด 224 คน (รวมจํานวนพนักงาน) ซึ่งโครงการจะจางงานคนใน
ทองถิ่นเปนหลัก ดังนั้นจึงไมสงผลกระทบแตอยางใด

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)

5-107
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
3. ผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน
การมี โ ครงการต อ คุ ณ ภาพ
ในเขตเทศบาลตําบลเชิงทะเล ซึ่งจัดเปนเขตพื้นที่ธุรกิจที่สําคัญของ
(ตอ)
จังหวัดภูเก็ต สภาพโดยรวมของเขตเทศบาลตําบลเชิงทะเล สวนใหญเปน
ชุมชนเมืองที่มีความหลากหลายของกิจกรรม แตในพื้นที่ก็ยังคงมีความเปน
ชุมชนอยู และมีความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนบาน ดังนั้น แมวาผูพักอาศัย
บางสวนที่ดําเนินชีวิตเปนแบบตางคนตางอยู ตองเรงรีบในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน แตก็ไมมีความขัดแยงซึ่งกันและกัน
4. ผลกระทบทางดานเชื้อชาติ
โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม โดยผูมาใชบริการโครงการ
สวนมากเปนคนตางจังหวัด และชาวตางชาติ แมวาจะมีเชื้อชาติที่แตกตาง
กับชุมชนแตก็ไมไดมีความขัดแยงทางดานเชื้อชาติแตอยางใด
5. ผลกระทบด า นศาสนา ประเพณี วั ฒ นธรรม และแหล ง
โบราณสถาน
ในป 2555 จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนศาสนิกชน ที่นับถือศาสนาพุทธมาก
ที่ สุ ด คื อ มี จํ า นวน 245,418 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 68.61 รองลงมา คื อ
ศาสนาอิสลาม 95,322 คน คิดเปนรอยละ 26.65 ศาสนาคริสต 3,488 คน
คิดเปนรอยละ 0.98 และอีก 1,140 คน นับถือศาสนาหรือลัทธิอื่น ๆ (ที่มา :
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565))
ประชาชนสวนใหญยังคงรักษาวัฒนธรรมของคนไทยในชนบทอยู แต
เนื่องจากการเปนเมืองทองเที่ยวทําใหสภาพทางสังคมเปลี่ยนไปเปนสังคม
เมือง โดยบางสวนเปนสังคมแบบตะวันตก โดยเฉพาะบริเวณที่เปนแหลง
บันเทิงเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวตางชาติ ดานประเพณี
ท อ งถิ่ น ที่ สํ า คั ญ ได แ ก ประเพณี ล อยกระทง ประเพณี วั น สงกรานต
ประเพณีวันเขาพรรษา และประเพณีทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม เปนตน

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)

5-108
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
และคุณคาตางๆ
4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
สําหรั บประเพณีวั ฒนธรรมท องถิ่น ที่สําคั ญในเขตเทศบาลตําบลเชิ ง
การมี โ ครงการต อ คุ ณ ภาพ ทะเล ไดแก เทศกาลถือศีลกินผัก ลอยกระทง วันสงกรานต ตรุษจีน ไหว
(ตอ)
เทวดา สมโภชน ห ลวงพ อ พลั บ วั ด เชิ ง ทะเล วั น สารทไทย (เดื อ นสิ บ ) วั น
เขาพรรษา วันวิสาขบูชา และวันมาฆบูชา
สําหรับแหลงโบราณสถานในจังหวัดภูเก็ตที่ไดรับการประกาศขึ้นทะเบียน
โบราณสถาน โดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีทั้งหมด 10 แหง และ
จากการตรวจสอบแหล ง โบราณสถานที่ ท างกรมศิ ล ปากรได ป ระกาศขึ้ น
ทะเบียนแหลงโบราณสถานแหงประเทศไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใน
รัศมี 1 กิโลเมตร ไมพบแหลงโบราณคดี แหลงโบราณสถาน หรือสถานที่ที่มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตรแตอยางใด สําหรับในชวงระยะดําเนินการของ
โครงการจะมีผูอยูอาศัยในโครงการสูงสุด 224 คน (รวมจํานวนพนักงาน) ซึ่ง
สวนมากเปนคนไทย นับถือศาสนาพุทธและยังคงมีวัฒนธรรมประเพณีที่เขา
รวมกิจกรรมกันไดกับประเพณีของทองถิ่น ดังนั้นจึงไมสงผลกระทบแตอยาง
ใด
มาตรการปองกันและแกไข
6. สุขภาพอนามัยและการบริการดานสาธารณสุข
เขตพื้นที่เทศบาลตําบลเชิงทะเล มีโรงพยาบาล จํานวน 2 แหง ไดแก (1) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทํา
การรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่วาง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบางเทา และโรงพยาบาลสงเสริม
เพื่อใหชวยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่
สุขภาพตําบลเชิงทะเล โดยสถานพยาบาลที่ตั้งอยูใกลพื้นที่โครงการมากที่สุด
เขามาในพืน้ ที่โครงการ
คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเชิงทะเล มีระยะหางจากพื้นที่โครงการ
ประมาณ 2.00 กิ โ ลเมตร ใช เ วลาเดิ น ทางประมาณ 2 นาที จะถึ ง พื้ น ที่
โครงการ (ขึ้นกับสภาพการจราจร และชวงเวลาที่เกิดเหตุ)
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บาง
เทาของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)

5-109
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
4.1 ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
จากสถิติสาเหตุการปวย 21 กลุมโรค ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
จากการมี โ ครงการต อ ตําบลเชิงทะเล ระหวางป 2559-2563 พบวา 5 อันดับแรก ไดแก อาการหรือ
คุณภาพ (ตอ)
อาการแสดงและสิ่ ง ผิ ด ปกติ ที่ พ บได จ ากการตรวจทางคลิ นิ ก และทาง
หองปฏิบัติการที่ไมสามารถจําแนกโรคในกลุมอื่นได เปนโรคที่มีการปวยสูงสุด
รองลงไป ไดแก อาการหรือโรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก โรคระบบ
หายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด และโรคที่เกิดอาการหลายระบบ ตามลําดับ
จากการสํารวจภาคสนามโดยการสัมภาษณประชาชนที่อยูอาศัยใกลเคียง
พื้นที่โครงการ พบวา ในรอบปที่ผานมา/ปจจุบัน ประชาชนสวนใหญเจ็บปวย
ด ว ยโรคผิ ว หนั ง และภู มิ แ พ รองลงมาโรคหวั ด /โรคทางเดิ น หายใจ และโรค
เกี่ยวกับระบบเลือดลมตางๆ ทั้งนี้จากขอมูลสถิติขอมูลโรคและความเจ็บปวย
ระหวาง ป พ.ศ. 2559-2563 จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเชิงทะเล
และขอมูลจากการสํารวจภาคสนามประชาชนในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่
โครงการ จะเห็นไดวาโรคระบบทางเดินหายใจ เปนโรคที่มีการเจ็บปวยเปน
ลําดับ ตนๆ ทั้ง นี้อาจมีส าเหตุ มาจากการเปลี่ย นแปลงของสภาพอากาศ ฝุ น
ละอองและมลพิ ษ ทางอากาศจากการจราจร และการก อ สร า ง ประกอบกั บ
บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในเขตเทศบาลตําบลเชิงทะเลมีสถานที่กอสราง
เพื่อพัฒนาเปนที่อยูอาศัย สถานที่บริการทองเที่ยว หรือโครงการตางๆ ดวย
สาเหตุดังกลาวจึงสงผลใหประชาชนสวนใหญเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดิน
หายใจมากกว าโรคอื่ นๆ นอกจากนี้ การเกิ ดอุ บัติ เหตุ จากการปฏิบัติ งานมั ก
เกิดขึ้นเปนประจําซึ่งอุบัติเหตุในแตละครั้งอาจกอใหเกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิน
ในชวงที่เปดดําเนินโครงการ ประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณพื้นที่ใกลเคียง
โดยรอบโครงการ อาจไดรับผลกระทบทางดานสุขภาพ สาเหตุของการเกิดโรค
อาจมาจากการดํารงชีวิตที่ตองเผชิญมลภาวะตางๆ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
กํ า ชั บ ให มี ก ารทํ า ความสะอาดถั ง ขยะ และ
หองพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวัน หลังจาก
รถเก็บขนขยะเขามาเก็บขนมูลฝอย
ประสานใหมีเจาหนาที่สาธารณสุขเขามาทําการ
ฉีดพนยา ในกรณีที่โรคไขเลือดออกระบาด หรือ
พบผูปวยบริเวณโครงการ
จํ า กั ด ความเร็ ว ของรถภายในโครงการ เพื่ อ
ป อ งกั น การฟุ ง กระจายของฝุ น บริ เ วณผิ ว ถนน
โดยติดปายจํากัดความเร็ว
ทํ า ความสะอาดเครื่ อ งปรั บ อากาศเป น ประจํ า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และยังเปน
การปองกันการสะสมของเชื้อโรค
จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแล
ความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ที่ ร ะ บุ ไ ว ใ น หั ว ข อ 4. 2 ก า ร
สาธารณสุข อยางเครงครัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)

5-110
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
อีกทั้งโครงการเปนโรงแรม เมื่อเปดดําเนินการจะมีผูอยูอาศัย ซึ่งการมีคน
การมี โ ครงการต อ คุ ณ ภาพ จํานวนมากมาอยูรวมภายในอาคารเดียวกันอาจกอใหเกิดการแพรเชื้อโรค และ
(ตอ)
เกิ ด ข อ พิ พ าทซึ่ ง กั น และกั น หรื อ อาจมี กิ จ กรรมร ว มกั น ที่ ก อ ให เ กิ ด เสี ย งดั ง
รบกวน เกิดความเดือดรอนรําคาญอึดอัด ซึ่งมีผลตอสุขภาพจิตเชนกัน
7. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
โครงการประกอบกิ จการประเภทโรงแรม
ซึ่งโครงการไดจัดให มี
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย โดยตรวจตราความปลอดภัยและความเรียบรอย
ในโครงการ เพื่อใหผูพักอาศัยสามารถติดตอหรือแจงเหตุไดตลอด 24 ชั่วโมง
การทํางานจะแบงเปน 2 ผลัด โดยผลัดที่ 1 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตเวลา 07.0019.00 น. และผลัดที่ 2 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตเวลา 19.00-07.00 น. โดย
เจาหนาที่จะสอดสองดูแลความเรียบรอยบริเวณรอบๆ อาคาร บริเวณที่จอด
รถยนต และทางเขา-ออกของโครงการ
นอกจากนี้ โครงการจะติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด (Closed Circuit
Television System : CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหแกผูพักอาศัยภายใน
โครงการ ซึ่งโครงการไดติดตั้งภายในอาคารทุกชั้น จํานวน 59 จุด และติดตั้ง
ภายนอกอาคาร จํานวน 6 จุด บริเวณทางเขาออก ที่จอดรถ และรอบอาคาร
รวมทั้งหมดจํานวน 65 จุด ทั้งนี้เพื่อเปนการสนับสนุนนโยบายของจังหวัดภูเก็ต
ที่ขอใหสถานประกอบการมีสวนชวยสอดสองดูแลกรณีเกิดเหตุการณตางๆ
ภายในจังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้โครงการไดจัดสงหนังสือแจงพัฒนาโครงการไปยังสถานีตํารวจภูธร
เชิงทะเล และหนวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลเชิงทะเล
เพื่ อ ให หน ว ยงานดั งกล าวรั บทราบวา มี การจัด ทํา โครงการและเตรีย มความ
พรอมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ดังนั้นผลกระทบจึงอยูในระดับต่ํา

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการปองกันและแกไข
(1) พิจารณารับประชาชนในทองถิ่นเพื่อเขาทํางาน
ก อ น เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม การมี ร ายได ข อง
ประชาชนในทองถิ่น และสนับสนุนพรอมสงเสริม
กิจกรรมและประเพณีของทองถิ่น และกิจกรรม
ทางศาสนา
(2) จัดใหมีพนักงานอยูประจํา เพื่อใหผูพักอาศัย
สามารถติดตอหรือแจงเหตุไดตลอด 24 ชั่วโมง
(3) จัดใหมีระบบโทรทัศนวงจรปด (Closed Circuit
Television System : CCTV) โดยติดตั้งไว
กระจายครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่โครงการ จํานวน
ทั้งสิ้น 65 จุด โดยติดตั้งไวภายในอาคาร 59จุด
และติดตั้งไวภายนอกอาคาร 6 จุด
(4) จั ด ให มี เ จ า หน า ที่ ข องโครงการสํ า หรั บ ติ ด ตาม
และประชาสัมพันธ รวมถึงรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนโดยรอบอยางสม่ําเสมอ
(5) กํ า หนดให มี ร ะเบี ย บปฏิ บั ติ ข องผู ม าใช บ ริ ก าร
ภายในโครงการ
(6) จัดใหมีไฟฟาสองสวางไวบริเวณโดยรอบพื้นที่
โครงการ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ(ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
4.2 การสาธารณสุข

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

5-111

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะประเมินตามแนวทางการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของประเทศ
ไทยเปนแนวทางในการศึกษา (สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, กันยายน 2560) ซึ่งมี
ขั้นตอนตาง ๆ ไดแก การกลั่นกรองในโครงการ (Screening) การกําหนด
ขอบเขตการศึกษา (Scoping) และการประเมินผลกระทบ (Assessment)
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา เปนโครงการประกอบกิจการประเภท
โรงแรม จํานวน 95 หองพัก ประกอบดวย อาคาร ค.ส.ล. สูง 7 ชั้น จํานวน 1
อาคาร โดยอาคารมีขนาดพื้นที่ใชสอยรวมกัน 5,283.20 ตารางเมตร โดยจะขอ
อนุญาตกอสรางตอเทศบาลตําบลเชิงทะเล และจากการศึกษา พบวา กลุมคนที่
มีความเสี่ยงดานสุขภาพจากการดําเนินโครงการ ไดแก ผูพักอาศัยในโครงการ
พนักงานของโครงการ และประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบพื้นที่โครงการ
กลุ ม คนส ว นใหญ ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบด า นสุ ข ภาพ ได แ ก ผู พั ก อาศั ย ใน
โครงการ พนั ก งานของโครงการ และประชาชนที่ อ าศั ย อยู ใ นบริ เ วณพื้ น ที่
ใกลเคียง และโดยรอบโครงการ โดยกลุมคนที่มีความเสี่ยงที่จะสัมผัสมลพิษ
ไดแก เด็ก สตรีมีครรภ หรือผูที่ไวตอการไดรับอันตราย

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
4.2 การสาธารณสุข (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

5-112
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

ในการกําหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบทางสุภาพจากกิจกรรมตาง ๆ
ของโครงการไดพิจารณาจากขอมูลรายละเอียดโครงการ ขอมูลสภาพแวดลอม
ในปจจุบันของพื้นที่โครงการ (ขอ 3.4.3 ในบทที่ 3) ขอมูลสุขภาพปจจุบัน โดย
พิจารณาจากสิ่งคุกคามสุขภาพ ไดแก คุณภาพอากาศ การจัดการน้ําเสีย การ
จั ด การขยะมู ล ฝอย และสิ่ ง คุ ก คามต อ จิ ต ใจ ได แ ก ความกั ง วล เป น ต น
นอกจากนี้ จะพิ จ ารณาด า นสิ่ ง แวดล อ ม ป จ จั ย ต อ การสั ม ผั ส และลั ก ษณะ
ผลกระทบตอสุขภาพ
เขตพื้นที่เทศบาลตําบลเชิงทะเล มีโรงพยาบาล จํานวน 2 แหง ไดแก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบางเทา และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตํ า บลเชิ ง ทะเล โดยสถานพยาบาลที่ ตั้ ง อยู ใ กล พื้ น ที่ โ ครงการมากที่ สุ ด คื อ
โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลเชิ ง ทะเล มี ร ะยะห า งจากพื้ น ที่ โ ครงการ
ประมาณ 2.00 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ
(ขึ้นกับสภาพการจราจร และชวงเวลาที่เกิดเหตุ)
จากสถิติสาเหตุการปวย 21 กลุมโรค ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลเชิงทะเล ระหวางป 2559-2563 พบวา 5 อันดับแรก ไดแก อาการหรือ
อาการแสดงและสิ่ ง ผิ ด ปกติ ที่ พ บได จ ากการตรวจทางคลิ นิ ก และทาง
หองปฏิบัติการที่ไมสามารถจําแนกโรคในกลุมอื่นได เปนโรคที่มีการปวยสูงสุด
รองลงไป ไดแก อาการหรือโรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก โรคระบบ
หายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด และโรคที่เกิดอาการหลายระบบ ตามลําดับ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
4.2 การสาธารณสุข (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

5-113
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

จากการสํ า รวจภาคสนามโดยการสั ม ภาษณ ป ระชาชนที่ อ ยู อ าศั ย
ใกลเคียงพื้นที่โครงการ พบวา ในรอบปที่ผานมา/ปจจุบัน ประชาชนสวน
ใหญ เ จ็ บ ป ว ยด ว ยโรคผิ ว หนั ง และภู มิ แ พ รองลงมาโรคหวั ด /โรคทางเดิ น
หายใจ และโรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมตางๆ ทั้งนี้จากขอมูลสถิติขอมูลโรค
และความเจ็บปวยระหวาง ป พ.ศ. 2559-2563 จากโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลเชิงทะเล และขอมูลจากการสํารวจภาคสนามประชาชนในรัศมี
1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ จะเห็นไดวาโรคระบบทางเดินหายใจ เปน
โรคที่มีการเจ็บปวยเปนลําดับตนๆ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศ ฝุนละอองและมลพิษทางอากาศจากการจราจร และการ
กอสราง ประกอบกับบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในเขตเทศบาลตําบลเชิง
ทะเลมีสถานที่กอสรางเพื่อพัฒนาเปนที่อยูอาศัย สถานที่บริการทองเที่ยว
หรื อ โครงการต า งๆ ด ว ยสาเหตุ ดั ง กล า วจึ ง ส ง ผลให ป ระชาชนส ว นใหญ
เจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจมากกวาโรคอื่นๆ
การประเมินผลกระทบจากการดําเนินโครงการทั้งในระยะดําเนินการที่
อาจสงผลกระทบตอสุขภาพ ในดานคุณภาพอากาศ การบําบัดน้ําเสีย การ
จั ด การขยะมู ล ฝอย สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม อาชี ว อนามั ย แลละความ
ปลอดภัย พิจารณาถึงปจจัยที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพ คือ
- สิ่งคุกคามทางกายภาพ ไดแก คุณภาพอากาศ การบําบัดน้ําเสี ย
และการจัดการขยะมูลฝอย เปนตน
- สิ่งคุกคามทางชีวภาพ ไดแก แมลงวัน แบคทีเรีย และปรสิต เปนตน
- สิ่งคุกคามตอจิตใจ ไดแก ความเครียด ความกังวล และความรําคาญ
เปนตน

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

p:\2564\eia\blumonkey bangtao\เลมสมบูรณ\ch5.doc

ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
4.2 การสาธารณสุข (ตอ)
1. โรคระบบทางเดินหายใจ เชน
 โรคภูมิแพ
 โรคหอบหืด
สาเหตุจากการเกิดโรค
- มลพิ ษ ทางอากาศ และฝุ น ละอองขนาดเล็ ก ในอากาศ จาก
การจราจร
- การระบายอากาศไม เ พี ย งพอ ซึ่ ง ส ว นใหญ เ กิ ด จากการนํ า
อากาศภายนอกเข า ไปในอาคารไม เ พี ย งพอ การกระจายและการ
ผสมผสานอากาศภายในอาคารไมพอเพียง อุณหภูมิและความชื้นสูง
หรือไมคงที่ระบบการกรองอากาศทํางานไมมีประสิทธิภาพ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
(1) ลางทําความสะอาดถาดรองรับน้ําเครื่องปรับอากาศ
(2) จัดใหมีการถายเทอากาศหมุนเวียนจากภายนอกอาคาร
โดยออกแบบอาคารใหมีชองเปดโลง เชนประตู หนาตาง
เพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก
(3) ลางทําความสะอาดถนน ในโครงการอยางสม่ําเสมอ
(4) ลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปญหา
เรื่องฝุนฟุงกระจาย
(5) จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทําการรักษา
และเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่วาง เพื่อใหชวยดูดซับมล
สารที่เกิดจากยานพาหนะที่เขามาในพื้นที่โครงการ
(6) จํากัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อปองกันการฟุง
กระจายของฝุนบริเวณผิวถนน โดยติดปายจํากัดความเร็ว

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-

5-114
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)

5-115

องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
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
- เกิดจากยุงลาย ยุงกนปลอง ยุงลายเสือ และยุงรําคาญที่เปน
พาหะนําโรคกัด
- เกิดจากการสัมผัสหรือรับประทานเชื้อแบคทีเรีย หนอนพยาธิ
เชื้ อ ไวรั ส เชื้ อ โปรโตชั ว และเชื้ อ รา ที่ ติ ด มากั บ แมลงสาบเนื่ อ งจาก
แมลงสาบชอบอยูตามขยะ ของเสีย
- เกิ ด จากการรั บ ประทานอาหารและน้ํ า ดื่ ม ที่ ไ ม ส ะอาด มี
แมลงวันตอม โดยแมลงวันจะตอมอุจจาระหรืออาเจียนของผูปวย และ
นําเชื้อแพรกระจายอยูในอาหารและน้ําดื่ม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ป ด ห อ งพั ก ขยะให ส นิ ท และป ด ปากภาชนะเก็ บ น้ํ า อย า ง
มิดชิด เพื่อไมใหสัตวและแมลงเขาไปวางไข
เก็บอาหารสดและอาหารแหงในภาชนะที่ปดมิดชิด
ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณหองพักอยางสม่ําเสมอ
จัดเจาหนาที่รักษาความสะอาดหองสวมและหองอาบน้ํา
จั ด ให มี ก ารฉี ด พ น ยากํ า จั ด ยุ ง แมลงสาบ แมลงวั น และ
แหลงเพาะพันธบริเวณหองพักทุก 1 เดือน
ขุดลอกตะกอนในสวนของรางระบายน้ํา โดยรอบโครงการ
เพื่อปองกันไมใหเกิดน้ําขัง และสามารถระบายน้ําออกไดดี
ไมใหเกิดการอุดตัน
ใหคนสวนตัดตนไม และหญา ใหสั้นสม่ําเสมอ
เก็ บ ทํ า ลายเศษวั ส ดุต า ง ๆ เช น ขวด ไห กระป อ ง ฯลฯ
หรือคลุมใหมิดชิดเพื่อไมใหรองรับน้ําได

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
4.2 การสาธารณสุข (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
(1)
3. โรคเครียด
 โรคนอนไมหลับ
 โรคแผลในกระเพาะอาหาร
(2)
 โรคประสาท
- เกิ ด จากความวิ ต กกั ง วลด า นความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
(3)
ทรัพยสิน
- เกิดจากความรอนของภูมิอากาศ และเครื่องปรับอากาศ
(4)
(5)
(6)

5-116

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ทํ า ความสะอาดเครื่ อ งปรั บ อากาศเป น ประจํ า เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งาน และยั ง เป น การป อ งกั น การ
สะสมของเชื้อโรค
ติดตั้งปายหามติดเครื่องยนตทิ้งไวภายในบริเวณที่จอดรถ
ใหสามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจนและทั่วถึง
จัดใหมีไมยืนตนภายในโครงการใหมากที่สุด เพื่อลดความ
รอนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ
จัดพื้นที่สีเขียวใหมีการปลูกไมยืนตนที่สอดคลองกับสภาพ
พื้นที่ในบริเวณพื้นที่วางของโครงการ
โครงการได จั ด ให มี พื้ น ที่ สี เ ขี ย วคิ ด เป น พื้ น ที่ ทั้ ง หมด
246.11 ตารางเมตร
จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวใหมีสภาพนาดูอยู
เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผูพักอาศัย
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
4.2 การสาธารณสุข (ตอ)
4. อุบัติเหตุ
สาเหตุจากการเกิดโรค
- การเกิดอัคคีภัย
- การจราจร
- การพลัดตกจากที่สูง
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติการมาตรการป องกันและแกไ ขผลกระทบสิ่ง แวดลอ มที่ระบุ ในหัวข อ
4.2.3.6 เรื่องการจราจร อยางเครงครัด
ปฏิบัติการมาตรการป องกันและแกไ ขผลกระทบสิ่ง แวดลอ มที่ระบุ ในหัวข อ
4.2.4.3.1 เรื่องการปองกันอัคคีภัย อยางเครงครัด
จัดใหมีสวนของระเบียงหองพัก ซึ่งจะมีความแข็งแกรง และทนทาน ไมแตกหัก
งาย ทนตออุณหภูมิสูง-ต่ํา และแรงกระแทกไดดี เพื่อปองกันอุบัติเหตุ
เจาหนาที่แผนกตอนรับ สอบถามประวัติการเดินทางและสังเกตอาการทาง
สุขภาพของแขกที่มา เขาพัก หากในชวง 14 วันที่ผานมามีประวัติเดินทางไป
ในพื้นที่เสี่ยง และมีอาการไขไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ใหแจงมายัง
กระทรวงสาธารณสุขทันทีทางสายดวนกรมควบคุมโรค โทร.1422 และให
ผูปวยสวมหนากากอนามัย สงไปโรงพยาบาลที่อยูใกลที่สุดเพื่อเขาสูระบบการ
ดูแลรักษาตามความ เหมาะสมตอไป
จัดเตรียมหนากากอนามัย และติดตั้งเครื่องจายแอลกอฮอลเจลลางมือไวใน
บริเวณพื้นที่สวนกลาง เชน ล็อบบี้ หองอาหาร หองออกกําลังกาย ประตู
ทางเขาออก หรือหนาลิฟท เปนตน เพื่อใหบริการแกแขก รวมถึงพนักงานของ
โรงแรม ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงในการแพรกระจายเชื้อระหวางบุคคลได
เพิ่มความตระหนักใหกับพนักงานทําความสะอาดถึงความเสี่ยงในการปนเปอน
เชื้อ โดยใหความสําคัญในการปองกันตนเอง เชน การสวมหนากากอนามัยและ
ถุงมือยางขณะปฏิบัติงาน และการดูแลทําความสะอาดสิ่งของที่ใชงานบอยๆ
เชน รีโมท สวิตชไฟ แกวน้ําดื่ม โทรศัพท หัวเตียง และมือจับ ประตู เปนตน
เพื่อกําจัดเชื้อ ทั้งนี้น้ํายาขัดลางหองสุขา ผงซักฟอก และ 70% แอลกอฮอล
สามารถ ทําลายเชื้อไวรัสได
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

(1)
(2)
(3)

5. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรค (1)
โควิด 19
สาเหตุจากการเกิดโรค
- เกิดจากการสัมผัสน้ํามูก น้ําลาย ของผูปวย
ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแพรกระจาย
ผานทางละอองเขาทางระบบทางเดินหายใจ
ซึ่ ง เชื้ อ ไวรั ส ดั ง กล า ว สามารถลอยตั ว อยู ใ น (2)
อากาศไดร าว 3 ชม. และเกาะติ ดอยูกับ ขา ว
ของเครื่องใชซึ่งหากมีใครสัมผัสในระยะเวลา
ดังกลาวแลว อาจจะติดเชื้อไวรัสดังกลาวได
(3)
- ประชาชนอาศัยอยูหนาแนน
- ระบบระบายอากาศบริเวณที่พักอาศัยไมดี
มีความชื้น ไมมีแสงแดดสองถึง
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4.3
อาชี ว นามั ย และความ
ปลอดภัย
4.3.1 การปองกันอัคคีภัย

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ในชวงเปดดําเนินการ โครงการไดประเมินผลกระทบการปองกันอัคคีภัย (1) จั ด ให มี ร ะบบป อ งกั น และแจ ง เตื อ น - ตรวจสอบสภาพการใช ง านของ
อั ค คี ภั ย ของโครงการให เ ป น ไปตาม
ไว โ ดยแบ ง เป น 4 ส ว นได แ ก ความเพี ย งพอของระบบป อ งกั น อั ค คี ภั ย ของ
อุ ป กรณ ป อ งกั น อั ค คี ภั ย ทุ ก ชนิ ด
ข อ กํ า หนดของกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 39
โครงการ ความสามารถในการหนีไฟ ความเหมาะสมของตําแหนงและความ
หากพบว า ชํ า รุ ด ต อ งเปลี่ ย นใหม
( พ . ศ . 2537) อ อ ก ต า ม ค ว า ม ใ น
เพียงพอของพื้นที่จุดรวมพล และความสามารถในการใหบริการระงับอัคคีภัย
ทันที ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
ของหนวยงานที่รับผิดชอบ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
ดําเนินการหรือตามคําแนะนําของ
2522 และกฎกระทรวงการแกไขอาคาร
1) ความเพียงพอของระบบปองกันอัคคีภัยของโครงการ
ผูผลิต
ที
่
มี
ส
ภ
า
พ
ห
รื
อ
มี
ก
า
ร
ใ
ช
ที
่
อ
า
จ
เ
ป
น
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา เปนโครงการประกอบกิจการประเภท
ภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกายหรือ
โรงแรม จํานวน 95 หองพัก ประกอบดวย อาคาร ค.ส.ล. สูง 7 ชั้น จํานวน 1
ทรั พ ย สิ น หรื อ อาจไม ป ลอดภั ย จาก
อาคาร โดยอาคารมี ข นาดพื้ น ที่ ใ ช ส อยรวมกั น 5,283.20 ตารางเมตร เมื่ อ
อัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือ
พิ จ ารณาตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 ตาม
กระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวงการแกไขอาคารที่มี
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2563
สภาพหรื อ มี ก ารใช ที่ อ าจเป น ภยั น ตรายต อ สุ ข ภาพ ชี วิ ต ร า งกายหรื อ
ทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ (2) ตรวจสอบความพรอมและประสิทธิภาพ
การทํ างานของระบบป อ งกัน และระงั บ
หรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2563 ออก
อัคคีภัยเปนประจําทุก 6 เดือน หรือตาม
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ขอกําหนดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ/
อุปกรณนั้น
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ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
4.3.1 การปองกันอัคคีภัย (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
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1. ระบบดับเพลิง
 ชุดตูดับเพลิง (Fire Hose Cabinet: FHC) ประกอบดวย หัวฉีดน้ําดับเพลิง
(Hose Valve) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2½ นิ้ว และสายฉีดน้ําดับเพลิง (Hose
Reel) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2½ นิ้ว และมีสายฉีดน้ําดับเพลิงยาวประมาณ 30
เมตร ตอจากตูหัวฉีดน้ําดับเพลิงแลวสามารถนําไปใชดับเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดใน
ชั้ น นั้ น ได และถั ง ดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ ชนิ ด ผงเคมี แ ห ง ขนาด 15 ปอนด ซึ่ ง จะ
ติดตั้งบริเวณหนาบันไดหลัก และบันไดหนีไฟ ตั้งแตชั้น 1 ถึงชั้นที่ 7 ชั้นละ 2 จุด
ติดตั้งชุดตูดับเพลิง โครงการจะติดตั้งใหสวนบนสุดของชุดตูดับเพลิงและถัง
ดับเพลิงมือถือ สูงจากระดับพื้นอาคารประมาณ 1.50 เมตร ในที่มองเห็นสามารถ
อานคําแนะนําการใชได และสามารถนําไปใชงานไดสะดวก รวมทั้งอยูในสภาพที่
ใชงานไดตลอดเวลา
 หัวรับน้ําดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC)
เปนหัวรับน้ําดับเพลิงชนิดขอตอสวมเร็วขนาดเสนผานศูนยกลาง 4x2.50x2.50
นิ้ ว จํ า นวน 2 หั ว บริ เ วณด า นหน า ทางเข า ออกโครงการ สามารถรั บ น้ํ า จาก
รถดับเพลิง เพื่อสงตอไปยังชุดตูดับเพลิงภายในอาคาร ซึ่งบริเวณที่ติดตั้งหัวรับ
น้ําดับเพลิงภายนอกเปนจุดที่รถดับเพลิงสามารถเขาถึงไดสะดวก
 น้ําสํารองน้ําดับเพลิง โครงการจะใชน้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต เขาเก็บกักในถังเก็บน้ําใตดิน จากนั้นจะสูบน้ําดวยเครื่องสูบน้ําเพิ่ม
แรงดันสูบขึ้นไปเก็บยังถังเก็บน้ําสําเร็จรูปชั้นดาดฟา จากถังเก็บน้ําสําเร็จรูปชั้น
ดาดฟาจะถูกสูบดวยเครื่องสูบน้ําเพิ่มแรงดัน (PBS-1,2) จํานวน 2 ชุด (ทํางาน 2
ชุดพรอมกัน) มีอัตราการสูบน้ํา 0.078 ลูกบาศกเมตร/วินาที/ชุด ที่แรงดันสูบน้ํา
จายรวม (TDH) 30 เมตร เขาสูชุดตูดับเพลิงภายในอาคาร น้ําสํารองดับเพลิง
ปริมาณ 28.19 ลูกบาศกเมตร สามารถสํารองน้ําดับเพลิงไดนาน 10 นาที

(3)

(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
สิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
จัดใหมี การซอ มปอ งกั นอั คคีภั ย และการใช
อุปกรณดับเพลิงภายในโครงการอยางนอ ย
ปละ 1 ครั้ง แกพนักงานของโครงการ เพื่อให
พนั ก งานและเจ า หน า ที่ ข องโครงการเกิ ด
ความคุนเคย สามารถรับมือกับเหตุการณที่
อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและ
ใชเครื่องมือ/อุปกรณตางๆ ไดอยางถูกตอง
จั ด ให มี พื้ น ที่ จุ ด รวมพล 56 ตารางเมตร
จํ า นวน 1 จุ ด บริ เ วณพื้ น ที่ สี เ ขี ย วของ
โครงการ
จั ด ให มี พ นั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย เพื่ อ
ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ
ติดปายแสดงวิธีการใชอุปกรณดับเพลิงอยาง
ชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด
จัดทําผังเสนทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุด
รวมพล ติดไวบริเวณทางเดินในอาคาร
มี ก ารจั ด ตั้ ง กรรมการป อ งกั น อั ค คี ภั ย โดย
กําหนดบทบาทหนาที่
จั ด ให มี แ ผนฉุ ก เฉิ น เตรี ย มการสํ า หรั บ กรณี
เกิดอัคคีภัย
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 ระบบทอน้ําดับเพลิง ประกอบดวยทอยืน จํานวน 2 ทอ ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 4 นิ้ว เปนระบบทอแหง รับน้ําจากหัวรับน้ําดับเพลิงภายนอกอาคาร
(Fire Department Connection : FDC) และน้ํ า จากถั ง เก็ บ น้ํ า สํ า เร็ จ รู ป ชั้ น
ดาดฟา
2. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม
 แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel, FCP) เปนสวนควบคุมและ
ตรวจสอบการทํ า งานของอุ ป กรณ แ ละส ว นต า งๆ ในระบบทั้ ง หมดจะ
ประกอบดวยวงจรตรวจคุมคอยรับสัญญาณจากอุปกรณเริ่มสัญญาณ, วงจร
ทดสอบการทํางาน, วงจรปองกันระบบ, วงจรสัญญาณแจงการทํางานในสภาวะ
ปกติ และภาวะขัดของ เชน สายไฟจากอุปกรณตรวจจับขาด, แบตเตอรี่ต่ําหรือ
ไฟจายตูแผงควบคุมโดนตัดขาด เปนตน ตูแผงควบคุม จะมีสัญญาณไฟและ
เสียงแสดงสภาวะตางๆ บนหนาตู โดยโครงการจะติดตั้งอยูบริเวณหองฝาย
อาคาร ชั้นที่ 1 ของอาคาร
 แผงแสดงสัญญาณ (Annunciator Board : ANN) ทํางานเชื่อมตอกับแผง
ควบคุมรวมใหทําการแสดงสัญญาณการทํางานจากแผงควบคุมรวม โครงการ
จะติดตั้งอยูบริเวณหองฝายอาคาร ชั้นที่ 1 ของอาคาร
 อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมแบบมือกด (Fire Manual Station : M) ชนิด
ทุบแลวดึง (Break Glass) ใชสําหรับแจงเหตุเพลิงไหมดวยตัวบุคคล แบบ
สั่งงานแจง 2 สวน คือ ดวยการใชมือกด (Push) และ มือดึงคนโยก (Pull) ที่ตัว
อุปกรณ มีกุญแจไข เปดฝาคืนคาใหตัวอุปกรณอยูในสภาพเดิม เมื่อแจงเหตุไป
แลว โดยโครงการจะติดตั้งอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมแบบใชมือไวตามจุดตางๆ
ของอาคารแตละชั้น ดังนี้
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- ชั้นที่ 1 ติดตั้งจํานวน 2 จุด ไดแก บริเวณโถงตอนรับและหนาบันไดหนี
ไฟ
- ชั้นที่ 2-6 ติดตั้งชั้นละ 5 จุด ไดแก บริเวณโถงทางเดิน หนาบันไดหลัก
และหนาบันไดหนีไฟ
- ชั้นที่ 7 ติดตั้งจํานวน 4 จุด ไดแก บริเวณหองอาหาร โถงทางเดิน หนา
บันไดหลัก และหนาบันไดหนีไฟ
 อุปกรณสงสัญญาณเพลิงไหมดวยเสียงและแสง (Speaker & Strobe
Light : F) เมื่อไดรับสัญญาณจากระบบแจงเหตุเพลิงไหมแบบมือกด อุปกรณสง
สัญญาณจะทําหนาที่สงสัญญาณเตือนดวยเสียง หรือแสง โดยโครงการติดตั้งไว
ตําแหนงเดียวกันกับอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมแบบมือกด
 อุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector : S) ชนิด Photo Electric เหมาะ
สํ า หรั บ ใช ต รวจจั บ สั ญ ญาณควั น ในระยะที่ มี อ นุ ภ าคของควั น ที่ ใ หญ ขึ้ น
Photoelectric Smoke Detector ทํางานโดยใชหลักการสะทอนของแสง เมื่อมี
ควันเขามาในตัวตรวจจับควันจะไปกระทบกับแสงที่ออกมาจาก Photometer ซึ่ง
ไมไดสองตรงไปยังอุปกรณรับแสง Photo Receptor แตแสงดังกลาวบางสวนจะ
สะทอนอนุภาคควันและหักเหเขาไปที่ Photo Receptor ทําใหวงจรตรวจจับของ
ตั ว ตรวจจั บ ควั น ส ง สั ญ ญาณแจ ง Alarm โดยอุ ป กรณ ต รวจจั บ ควั น จะติ ด ตั้ ง
กระจายอยูตามจุดตางๆ ของแตละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ
ได แ ก โถงต อ นรั บ โถงนั่ ง เล น โถงทางเดิ น บั น ไดหลั ก บั น ไดหนี ไ ฟ ห อ งพั ก
หองอาหาร เปนตน
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 อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector : H) อุปกรณชนิดนี้จะทําการ
ตรวจจับจากอัตราการเพิ่มขึ้นของความรอนภายนอกในชวงระยะเวลาที่กําหนด
หรือเมื่ออุณหภูมิถึงขีดจํากัดที่กําหนด แลวจึงสงสัญญาณไปยังตูควบคุม โดย
โครงการจะติดตั้งบริเวณหองครัว และหองน้ํารวม
โทรศัพทเฉพาะฉุกเฉิน (Telephone Jack : T) เปนอุปกรณที่สามารถติดตอ
เจาหนาที่หรือคนในอาคารในเวลาเกิดเพลิงไหมหรือเหตุฉุกเฉิน ลักษณะเปนการ
สื่อสารสองทางโดยโครงการติดตั้งไวตําแหนงเดียวกันกับอุปกรณแจงเหตุเพลิง
ไหมแบบมือกดและอุปกรณสงสัญญาณเพลิงไหมดวยเสียงและแสง
3. ไฟสองสวางสํารองและปายบอกชั้นและปายบอกทางหนีไฟ
 ปายแสดงตําแหนงทางขึ้น-ลงและตําแหนงชั้นอาคาร ขนาดตัวอักษรสูง 0.15
เมตร โดยติดตั้งบริเวณโถงทางเดินแตละชั้นของทุกอาคาร
 โคมไฟป า ยทางออกฉุ ก เฉิ น (Fire Exit Light) ทํ า งานด ว ยแบตเตอรี่
หลอดไฟ LED พร อ มอุ ป กรณ อั ด ประจุ ไ ฟอั ต โนมั ติ ทั้ ง นี้ โ คมไฟป า ยทางออก
ฉุกเฉิน เครื่องสามารถจายกระแสไฟตอเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับ
พื้น 2.50 เมตร เพื่อสองสวางใหสามารถมองเห็นไดชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
โดยโครงการติดตั้งไวตามจุดตางๆ ของแตละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่
โครงการ ไดแก ที่จอดรถ หองอาหาร และโถงทางเดินภายในละอาคาร เปนตน
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4. แผนผังแบบแปลน และตําแหนงที่ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงตางๆ
- โครงการมีการติดปายแสดงวิธีการใชอุปกรณดับเพลิงอยางชัดเจนที่จุดติดตั้งทุก
จุด
- โครงการมีการจัดทําผังเสนทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพลเบื้องตน ติดไว
บริเวณทางเดินในอาคาร
- บริเวณชั้นลางของอาคารจัดใหมีแบบแปลนแผนผังของแตละอาคารไว เพื่อให
สามารถตรวจสอบไดโดยสะดวก
5. ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา
 ไฟสองสวางฉุกเฉิน (Emergency Light) พรอมแบตเตอรี่ทําหนาที่จาย
กําลังไฟฟาในสภาวะที่ไฟฟาปกติเกิดขัดของ หลอดไฟ LED พรอมอุปกรณอัด
ประจุไฟฟาอัตโนมัติ โดยเครื่องสามารถจายกระแสไฟตอเนื่องนาน 2 ชั่วโมง
ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อสองสวางใหสามารถมองเห็นไดชัดเจนหาก
เกิ ด กรณี ฉุ ก เฉิ น โดยโครงการติ ด ตั้ ง ไว ต ามจุ ด ต า งๆ ของแต ล ะอาคาร ซึ่ ง
ครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ไดแก หองเก็บของ หองแมบาน หองอุปกรณ
ไฟฟา หองปม ครัว โถงทางเดิน โถงบันได ที่จอดรถและทางเดินรถ เปนตน
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6. สายลอฟา
 โครงการจะมีระบบปองกันอันตรายจากฟาผากรณีเกิดฟาผาของอาคารบริเวณ
ชั้นหลังคา และติดตั้งสายดินที่ชั้น 1 ของอาคาร มีรายละเอียดดังนี้
1. ตัวนําลอฟา (Air terminal) ) เปนเสาแหลมหรือลักษณะเปนสามงามที่คอย
รับประจุไฟฟา (สายฟา) สูง 0.6 เมตร พรอมแถบตัวนําทองแดงเปลือย (Bare
Copper Conductor) ขนาด 50x2 มิลลิเมตร ติดตั้งอยูบนชั้นหลังคารอบอาคาร
ซึ่งมีรัศมีการปองกันครอบคลุมตัวอาคารทั้งหมด
2. สายดิน (Ground Rod) เปนแทงโลหะทองแดง ขนาดเสนผานศูนยกลาง
5/8” x 10 Ft ฝงลึกลงไปในดิน และมีคาความตานทานของดินนอยกวา 5 โอหม
3. สายตัวนําลงดิน (Down Conductor) ขนาดพื้นที่หนาตัดสายเทากับ 50
ตารางมิ ล ลิ เ มตร เดิ น ในท อ พี วี ซี ข นาดเส น ผ า นศู น ย ก ลาง 1-1/4 นิ้ ว ใช
ลวดทองแดงที่มีขนาดใหญเพียงพอแกการนําประจุไฟฟาลงสูดินไดอยางรวดเร็ว
โดยตอสายตัวนําลงดินนี้เขากับหลักลอฟาตามมาตรฐาน ตัวนําลงดินนี้จะสราง
ขึ้นมาพิเศษเพื่อใชระบบปองกันฟาผาโดยเฉพาะ
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2) ความสามารถในการหนีไฟ
โครงการจัดใหมีบันไดหลัก และบันไดหนีไฟ มีรายละเอียดดังนี้
 บันไดหลัก ST 01 มีความกวาง 1.675 เมตร มีชานพักกวางไมนอย
กวา 1.55 เมตร ลูกตั้ง 0.172 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
 บันไดหนีไฟ ST02 มีความกวาง 0.95 เมตร มีชานพักกวางไมนอย
กวา 0.95 เมตร ลูกตั้ง 0.172 เมตร และลูกนอน 0.225 เมตร
ประตูหนีไฟ ประตูบันไดหนีไฟเปนประตูบานเหล็ก ทนไฟได 2 ชั่วโมง
ภายในเสริม Rock wool ทากันสนิม มีกานโยกชนิดผลักเปดออกสูภายนอก
พรอมติดตั้งโชคอัพดานในเพื่อบังคับใหประตูปดไดเอง มีความกวาง 0.90 เมตร
สูง 2.05 เมตร ไมมีธรณีประตูกั้น
3) ความเหมาะสมของตําแหนง ความเพียงพอของพื้นที่จุดรวมพล
โครงการจะจัดใหมีการซักซอมการอพยพหนีไฟ เปนประจําอยางนอยปละ
1 ครั้ง โดยจะประสานงานใหวิทยากรจากหนวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลตําบลเชิงทะเลมาฝกอบรมใหเปนประจํา โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม
ทุ ก คนจะไปรวมตั ว กั น ที่ จุ ด รวมพลภายในโครงการ ซึ่ ง โครงการจะจั ด ทํ า ผั ง
เสนทางอพยพหนีไฟจากจุดตางๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไวภายในหองพัก พื้นที่
สวนกลาง บริเวณทางเดินในแตละอาคาร และบริเวณทางเดินนอกอาคาร เพื่อให
ผูที่อยูภายในอาคารสามารถหนีไฟไปยังจุดรวมพลไดอยางรวดเร็ว
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
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นอกจากนี้ โครงการจะจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําแตละอาคาร ซึ่งเมื่อเกิด
เหตุเพลิงไหมจะตองเขาประจําในอาคารที่รับผิดชอบ เพื่อแจงเหตุการณใหผูใชบริการ
รับทราบ และควบคุมไมใหตื่นตระหนก จากนั้นจะนําทางผูประสบภัยลงบันได มายังจุด
รวมพลที่กําหนดไว
โครงการจั ด ให มี พื้ น ที่ จุ ด รวมพล อยู บ ริ เ วณด า นหน า อาคารของโครงการ ใกล
บริเวณทางเขา-ออกโครงการ พื้นที่ 69.24 ตารางเมตร (หักโคนตนไมแลว) คิดเปน
สัดสวนของพื้นที่จุดรวมพลตอผูพักอาศัยภายในโครงการเทากับ 0.31 ตารางเมตร/คน
หรือ 3.23 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผูอยูอาศัยในโครงการสูงสุด 224 คน (รวมพนักงาน)
ซึ่ ง เพี ย งพอตามเกณฑ ข องสํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม ที่กําหนดไวอยางนอย 0.25 ตารางเมตร/คน หรือไมเกิน 4 คน/ตารางเมตร
โดยพื้นที่จุดรวมพลเปนพื้นที่ที่จัดใหเปนสนามหญา ผูพักอาศัยจากทุกอาคารสามารถ
เขาถึงไดโดยงาย สําหรับการอพยพคนจากจุดรวมพลไปสูภายนอกโครงการก็มีความ
สะดวกและปลอดภัย เนื่องจากเสนทางที่ผูพักอาศัยในโครงการสามารถอพยพออกสู
พื้ น ที่ โ ครงการนั้ น เป น ทางเดิ น บริ เ วณด า นหน า โครงการใกล กั บ ทางเข า -ออกของ
โครงการ ซึ่งจะไมมีสิ่งกอสรางกีดขวางเสนทางอพยพ ทําใหสามารถออกนอกพื้นที่
โครงการไดอยางสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัย ดังนั้น จุดรวมพลของโครงการจึง
มีความเหมาะสมทั้งในแงขนาดของพื้นที่ที่เพียงพอ ตําแหนงที่สะดวกในการเขาถึง และ
เหมาะสมในแงการจัดการ
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4) ประเมิ น ความสามารถในการให บ ริ ก ารระงั บ อั ค คี ภั ย ของหน ว ยงานที่
รับผิดชอบ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลตําบลเชิงทะเล อยู
ภายใตความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเชิงทะเล โดยปจจุบันมีกําลังเจาหนาที่และ
อุปกรณใหความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุทางสาธารณภัยตางๆ ดังนี้ รถยนตดับเพลิง
จํานวน 2 คัน จุน้ําไดคันละ 2.5 ลูกบาศกเมตร รถยนตบรรทุกน้ําอเนกประสงค จํานวน
2 คัน รถกระเชา จํ านวน 1 คัน รถยนตตรวจการณ จํานวน 1 คัน เจาหน าที่แ ละ
พนักงานดับเพลิง จํานวน 8 คน และอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฝาย
พลเรือน จํานวน 39 คน (เทศบาลตําบลเชิงทะเล, 2560 โดยเทศบาลตําบลเชิงทะเล
ตั้งอยูหางจากโครงการเปนระยะทางประมาณ 2.00 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง
มายั ง โครงการประมาณ 2 นาที จะถึ ง พื้ น ที่ โ ครงการ (ขึ้ น กั บ สภาพการจราจรและ
ชวงเวลาที่เกิดเหตุ)
สําหรับสถานีตํารวจที่อยูใกลพื้นที่โครงการ คือ สถานีสํารวจภูธรเชิงทะเล ตั้งอยูหาง
จากโครงการประมาณ 0.9 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทางมายังโครงการประมาณ 2
นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกับสภาพการจราจรและชวงเวลาที่เกิดเหตุ)
จากการประเมินความเพียงพอของระบบปองกันอัคคีภัยของโครงการ ความสามารถ
ในการหนีไฟ ความเหมาะสมของตําแหนงและความเพียงพอของพื้นที่จุดรวมพล และ
ความสามารถในการให บ ริ ก ารระงั บ อั ค คี ภั ย ของหน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ พบว า
ผลกระทบดานอัคคีภัยที่มีตอโครงการจึงอยูในระดับต่ํา
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องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
4.3.2 อาชี ว อนามั ย และความ
เนื่องจากโครงการเปนโรงแรม ที่มีความเสี่ยงต่ําตอการเกิดอันตราย
ปลอดภัย
หรืออุบัติเหตุตางๆ อยางไรก็ตาม จากการรวบรวมขอมูลพื้นฐานดานการ
สาธารณสุขของชุมชนที่อยูบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ มีโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลเชิงทะเล มีระยะหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 2.00
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกับ
สภาพการจราจร และชวงเวลาที่เกิดเหตุ)
โครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย โดยตรวจตราความ
ปลอดภัยและความเรียบรอยในโครงการ เพื่อใหผูพักอาศัยสามารถติดตอ
หรือแจงเหตุไดตลอด 24 ชั่วโมง การทํางานจะแบงเปน 2 ผลัด โดยผลัดที่
1 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตเวลา 07.00-19.00 น. และผลัดที่ 2 เริ่มปฏิบัติงาน
ตั้งแตเวลา 19.00-07.00 น. โดยเจาหนาที่จะสอดสองดูแลความเรียบรอย
บริเวณรอบๆ อาคาร บริเวณที่จอดรถยนต และทางเขา-ออกของโครงการ
โครงการจะติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด (Closed Circuit Television
System : CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหแกผูพักอาศัยภายในโครงการ
ซึ่ ง โครงการได ติ ด ตั้ ง ภายในอาคารทุ ก ชั้ น จํ า นวน 59 จุ ด และติ ด ตั้ ง
ภายนอกอาคาร จํ า นวน 6 จุ ด บริ เ วณทางเข า ออก ที่ จ อดรถ และรอบ
อาคาร รวมทั้งหมดจํานวน 65 จุด ทั้งนี้เพื่อเปนการสนับสนุนนโยบายของ
จังหวัดภูเก็ต ที่ขอใหสถานประกอบการมีสวนชวยสอดสองดูแลกรณีเกิด
เหตุการณตางๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต
ดังนั้น การดําเนินโครงการจึงสงผลกระทบตออาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยอยูในระดับต่ํา

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
(1) จั ด ให มี เ จ า หน า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ให ป ฏิ บั ติ
หนาที่อยางเครงครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ดูแล
ความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง
หากพบเหตุผิดปกติใหรีบติดตอขอความชวยเหลือ
จากหนวยงานราชการทีมีหนาที่ดูแล และบรรเทา
สาธารณภัยทันที
(2) จัดใหมีพนักงานอยูประจํา เพื่อใหผูพักอาศัย
สามารถติดตอหรือแจงเหตุไดตลอด 24 ชั่วโมง
(3) โครงการจัด ใหมี ร ะบบโทรทั ศ นว งจรป ด (Closed
Circuit Television System : CCTV) โดยติดตั้งไว
กระจายครอบคลุ ม ทั่ ว ทั้ ง พื้ น ที่ โ ครงการ จํ า นวน
ทั้ง สิ้น 65 จุด โดยติด ตั้ งไว ภ ายในอาคาร 59 จุ ด
และติดตั้งไวภายนอกอาคาร 6 จุด
(4) ติดประกาศแจงเบอรโทรศัพทฉุกเฉินของเจาหนาที่
โครงการหรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของไวอยาง
ชัดเจนในทุกชั้นในกรณีที่เกิดอัคคีภัย
(5) ติดปายแนะนําการใชอุปกรณแตละตัว ไวบริเวณที่
ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ นั้ น เพื่ อ ให ผู อ ยู อ าศั ย สามารถ
นํามาใชงานไดทันที
(6) จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องตน พรอมทั้ง
เตรีย มพรอ มประสานงานกั บโรงพยาบาลเพื่อ นํ า
ผูไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุ
รุนแรง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
- ตรวจสอบการทํ า งานของ
ระบบโทรทั ศ น ว งจรป ด
(CCTV) ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาดําเนินการ
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องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
4.3.2 ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
(7) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัยภายใน
โครงการ ใหสามารถใชงานไดดี
(8) ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลตางๆ ภายในโครงการทั้งอยาง
สม่ําเสมอ ทั้งระบบบําบัดน้ําเสีย และการจัดการมูลฝอย
(9) กําชับใหมีการทําความสะอาดถังขยะ และหองพักมูลฝอย
รวมของโครงการทุกวัน หลังจากรถเก็บขนขยะเขามาเก็บ
ขนมูลฝอย

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทาง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
4.4 การจัดการสระวายน้ํา และ 1) การจัดการสระวายน้ํา
รานอาหาร
โครงการจัดใหมีสระวายน้ําสวนกลาง จํานวน 1 สระ ความลึก
สูงสุดประมาณ 1.20 เมตร พื้นที่ 42 ตารางเมตร และมีสระวายน้ํา
เด็กจํานวน 1 สระ อยูบริเวณชั้นที่ 7 โดยสระวายน้ําภายในโครงการ
จะใหบริการผูพักอาศัยในพื้นที่โครงการเทานั้น และจัดใหมีเจาหนาที่
คอยชวยชีวิตคนตกน้ํา (Life Guard) จํานวน 1 คน/สระ โดยโครงการ
จะออกแบบ ดูแ ล และควบคุม การประกอบกิ จการสระว ายน้ํา ของ
โครงการ ใหสอดคลองตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะในการควบคุม
การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 ซึ่งจะ
ทําใหสระวายน้ํา ในโครงการไดมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

5-130
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มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
มาตรการปองกันและแกไข สระวายน้ํา
(1) ตําแหนงที่ตั้งของสระวายน้ําออกแบบใหอยูหางจากหองพัก
ขยะรวม
(2) สระว า ยน้ํ า ของโครงการมี ก ารยกระดั บ ขึ้ น สู ง จากพื้ น ของ
โครงการ
(3) โครงสรางของสระวายน้ําสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ
วัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง ซึมน้ําไมได ผนังเรียบ อยูใ น
สภาพดี ทําความสะอาดงาย
(4) จัดใหมีรางระบายน้ําลนมีฝาปดรอบสระวายน้ํา ไมเปนสนิม
แข็งแรง ทําความสะอาดงาย อยูในสภาพดี และไมมีน้ําลน
ออกจากราง
(5) จัดใหมีที่วางสําหรับใชเปนทางเดินรอบสระน้ํา ไมลื่น ไมมีน้ํา
ขัง และทําความสะอาดงาย
(6) จั ด ให มี ป า ยบอกความลึ ก และเลขระดั บ บอกความลึ ก ที่
สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
(7) จัดใหมีระบบแสงสวางอยางเพียงพอทั่วบริเวณสระวายน้ํา
ในกรณีที่มีการเปดใชสระในเวลากลางคืน
(8) จัดใหมีตูเก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเทา สําหรับผูมาใช
บริการในบริเวณทางเขาสระวายน้ํา
(9) จัดใหมีอางลางมือ บริเวณลางตัวกอนลงสระ และที่ลางเทา
ทางเขาบริเวณสระวายน้ําและเติมคลอรีนลงในที่ลางเทาเพื่อ
ปองกันการติดเชื้อ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
- ตรวจวัดความเปนกรดดาง
คลอรี น อิ ส ระคงเหลื อ ,
คลอรี น ที่ ร ว มกั บ สารอื่ น
วันละ 2 ครั้ง กอนเปดและ
หลั ง เ ป ด บ ริ ก า ร ต ล อ ด
ระยะเวลาดําเนินการ
- ต ร ว จ วั ด โ ค ลิ ฟ อ ร ม
แบคทีเรียทั้งหมด, ฟคลอ
โคลิ ฟ อร ม ,ค า ความเป น
ดาง, ความกระดาง, กรด
ไ ซ ย า นู ริ ค , ค ล อ ไ ร ด ,
แอมโมเนีย,ไนเตรท, จุลลิ
นทรี ย ห รื อ ตั ว บ ง ชี้ ทํ า ให
เ กิ ด โ ร ค ( Escherichia
coli, Staphylococcus
aureus, Pseudomonas
aeruginosa)
ทุก 1 ป
ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
- ก า ร จ ด บั น ทึ ก ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่
ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
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ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
4.4 การจั ดการสระว ายน้ํา และ
รานอาหาร (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
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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
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบจากอุบัติเหตุจากการ
จมน้ํา
(1) จั ด ให มี เ จ า หน า ที่ ค วามปลอดภั ย ประจํ า สระ (Life
guard) โดยอยูประจําสระวายน้ําตลอดเวลาที่เป ด
บริการ
(2) จัดใหมีอุปกรณชวยชีวิต เชน โฟมชวยชีวิต หวงชู
ชีพ และไมชวยชีวิต เครื่องชวยหายใจ เปนตน

-

-

-

-

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
การตรวจนั บ จํ า นวนและตรวจ
สภาพการใชงาน ของอุปกรณ
ช ว ยชี วิ ต เช น โฟมช ว ยชี วิ ต
หวงชูชีพ และไมชวยชีวิต เปน
ตน ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
ตรวจสภาพพื้นผิวทางเดินรอบ
สระวายน้ํา และพื้นผิวใตสระวาย
น้ํา หากมีรอยแตกหรือชํารุดให
ซอมแซมทันที ทุกวัน ตลอด
ระยะเวลาดําเนินการ
ตรวจสอบไมใหมีน้ําขัง บริเวณ
ขอบสระและทางเดินสระวายน้ํา
ทุ ก วั น
ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
ตรวจสอบให มี ส ภาพดี ไ ม ล บ
เลือนของปายแสดงกฎขอปฏิบัติ
สํ า หรั บ ผู ใ ช ส ระว า ยน้ํ า ทุ ก วั น
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
ตรวจสอบการทํางานของระบบ
ไฟฟาสองสวาง ทุกวัน ตลอด
ระยะเวลาดําเนินการ หากไมมี
ประสิ ท ธิ ภ าพให ซ อ มแซมหรื อ
เปลี่ยนใหมทันที
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)

5-132

มาตรการปองกันและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
และคุณคาตางๆ
4.4 การจั ดการสระว ายน้ํา และ 2) การจัดการรานอาหาร
(1) โครงการจะดูแลและควบคุมรานอาหารในโครงการ ตาม
รานอาหาร (ตอ)
กฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จําหนายอาหาร พ.ศ.
โครงการจัดใหมีรานอาหาร จํานวน 1 แหง บริเวณชั้น 7 ของ
2561
อาคาร โดยโครงการจะดูแลและควบคุมรานอาหารในโครงการตาม
(2) จัดตําแหนงสถานที่รับประทานอาหาร เตรียมอาหาร ปรุง
กฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จําหนายอาหาร พ.ศ. 2561
อาหาร และประกอบอาหาร จะจัดใหเปนสถานที่ที่สะอาด
ดังนั้น การดําเนินโครงการจึงสงผลกระทบอยูในระดับต่ํา
เปนระเบียบ และจัดเปนสัดสวน โดยจะเตรียมปรุงอาหาร
บนโตะที่สูงจากพื้น มากกวา 60 เซนติเมตร ไมเตรียมปรุง
อาหารบนพื้นและบริเวณหนาหองน้ํา หองสวม
(3) ใชส ารปรุ งแตงอาหารที่มี ความปลอดภั ย มี เ ครื่อ งหมาย
รับรองของอาหารทางราชการ เชน เลขสาระบบอาหาร
เครื่องหมาย รับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม
(มอก.) เป น ต น ซึ่ ง จะทํ า ให ร า นอาหารในโครงการได
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
4.5 สุนทรียภาพ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
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การใชประโยชนที่ดินโดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร บริเวณที่ตั้ง
โครงการสวนใหญเปนพื้นที่ปาละเมาะ/ไมพุมมากที่สุด คิดเปนพื้นที่รอ ยละ
26.78 ของพื้นที่ศึกษา รองลงมาเปนพื้นที่อยูอาศัย คิดเปนรอยละ 25.63 พื้นที่
โลง คิดเปนรอยละ 16.90 พื้นที่แหลงน้ํา คิดเปนรอยละ 8.87 พื้นที่ถนน รอยละ
5.51 พื้นที่พาณิชยกรรม รอยละ 4.85 ที่เหลือใชที่ดินประเภทพื้นที่ราชการ
ศาสนสถาน สถานศึกษา พื้นที่บริการทองเที่ยว พื้นที่กอสราง พื้นที่สนาม
กอลฟ พื้นที่สนามกอลฟ และพื้นที่โครงการ ตามลําดับ และจากการตรวจสอบ
แหล ง โบราณสถานที่ ท างกรมศิ ล ปากรได ป ระกาศขึ้ น ทะเบี ย นแหล ง
โบราณสถานแหงประเทศไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พบวา บริเวณ
พื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกลเคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร ไมพบแหลงโบราณคดี
แหลงโบราณสถาน หรือสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรแตอยางใด
นอกจากนี้ จากขอมูลแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษในจังหวัดภูเก็ต ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2532 พบวา บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่
ใกลเคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร ไมพบแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษแตอยางใด
นอกจากนี้ จากการสํารวจพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร พบวา มีพื้นที่
อ อ นไหวและหน ว ยงานราชการใกล เ คี ย งโครงการจํ า นวน 5 แห ง ได แ ก
โรงเรียนอนุบาลลากูนา ภูเก็ต, ศาลเจาลิ่มไทซู, สํานักสงฆหลวงพอสมภารงอ,
บานขจรเกียรติ เนิสเซอรี่ ปาสัก และโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ - กอง
อนุสรณ"

(1)
(2)

(3)

(4)

มาตรการปองกันและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการได จั ด ให มี พื้ น ที่ สี เ ขี ย วคิ ด เป น พื้ น ที่
ทั้งหมด 246.11 ตารางเมตร
ในจัดภูมิสถาปตยกรรมในสวนของ Hardscape
โดยสวนใหญเปนการตกแตงพื้นผิวของทางเดิน
สวนแนวคิดการจัดภูมิสถาปตยกรรมในสวนของ
Softscape นั้นเนนการตกแตงโดยปลูกไมยืนตน
ทั้งหมดจํานวน 29 ตน ไดแก ตนแคนา ตนจําป
ต น บุ ห ง า ส า ห รี ต น ป บ ดอ ก ขา ว แ ล ะ ต น
มะฮอกกานี คิ ด เป น พื้ น ที่ ไ ม ยื น ต น ประมาณ
226.45 ตารางเมตร
จั ด ให มี เ จ า หน า ที่ ดู แ ลรั ก ษาพื้ น ที่ สี เ ขี ย วให มี
สภาพนาดูอยูเสมอ เพื่อความสวยงามและความ
ปลอดภัยของผูใชบริการ
จัดใหมีเจาหนาที่คอยตัดแตงกิ่งตนไมที่ล้ําออก
นอกพื้นที่โครงการ เพื่อไมใหสงผลกระทบตอ
พื้ น ที่ บ ริ เ วณใกล เ คี ย ง ตลอดจนให เ ก็ บ กวาด
ใบไมและดอกที่รวงหลนเปนประจําทุกวัน
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
4.5 สุนทรียภาพ (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

5-134
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

ลักษณะของตัวอาคารจะวางรูปทรงอาคารเปนไปตามรูปรางของแปลง
ที่ดิน โดยรูปแบบอาคารเปนสถาปตยกรรมรวมสมัยแบบใหมเรียบงายทันสมัย
เนนประโยชนใชสอย และการบํารุงรักษาไดสะดวก ทําใหผูพักอาศัยไดรับความ
เปนสวนตัว ไมแออัด มีการระบายอากาศที่ดี นอกจากนี้ ยังจัดใหมีพื้นที่สีเขียว
บริเวณพื้นที่วาง ซึ่งจะชวยเพิ่มความรมรื่นของพื้นที่และชวยลดความกระดาง
ของโครงสรางอาคาร และลดผลกระทบตอทัศนียภาพของผูสัญจรไปมาไดอีก
ดวย
ผนั ง ภายนอกของอาคารเป น ผนั ง ก อ อิฐ ฉาบปู น เรีย บ มีก ารออกแบบ
อาคารใหมีสีน้ําตาลและเทา เปนหลัก มีบางสวนเปนกระจก Float สีเขียวใส
ผนั ง ระเบี ย งห อ งพั ก มี ช อ งเป ด บานกระจกกรอบอลู มิ เ นี ย มสี เ ข ม ที่ มี ค วาม
แข็ งแรง ทนทาน สํา หรับ วัส ดุห ลั กของโครงการ คื อ คอนกรี ต กระจก และ
อลูมิเนียม ซึ่งเปนวัสดุที่หาไดทั่วไปและขนยายไดงาย
การจัดภูมิสถาปตยกรรมมีทั้งสวนที่เปนภูมิทัศนแข็ง (Hardscape) และ
ภูมิทัศนนุม (Softscape) โดยแนวคิดการจัดภูมิสถาปตยกรรมในสวนของ
Hardscape โดยส ว นใหญ เ ป น การตกแต ง พื้ น ผิ ว ของทางเดิ น บริ เ วณอาคาร
สวนแนวคิดการจัดภูมิสถาปตยกรรมในสวนของ Softscape นั้นเนนการ
ตกแตงโดยปลูกไมยืนตนและไมพุม รวมทั้งรักษาไมยืนตนเดิมเพื่อเพิ่มความรม
รื่นของพื้นที่ ชวยลดความกระดางของโครงสรางอาคาร ตนไมจะชวยลดทอน
สัดสวนของอาคาร และลดผลกระทบตอทัศนียภาพของผูสัญจรไปมาไดอีกดวย

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
4.5 สุนทรียภาพ (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

5-135
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

สําหรับภาพมุมมองเชิงซอนจากพื้นที่ออนไหวทางดานทัศนียภาพที่สําคัญ ในรัศมี 1
กิ โ ลเมตร พบว า มี พื้ น ที่ อ อ นไหว จํ า นวน 5 แห ง ได แ ก โรงเรี ย นอนุ บ าลลากู น า ภู เ ก็ ต
ระยะหางจากโครงการ ประมาณ 450 เมตร บานขจรเกียรติ เนิสเซอรี่ ปาสัก ระยะหางจาก
โครงการ ประมาณ 760 เมตร สํานักสงฆหลวงพอสมภารงอ ระยะหางจากโครงการ ประมาณ
600 เมตร โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ - กอง อนุสรณ" ระยะหางจากโครงการ ประมาณ
300 เมตร และศาลเจาลิ่มไทซู ระยะหางจากโครงการ ประมาณ 870 เมตร
เมื่อพิจารณามุมมองจากพื้นที่ออนไหว จํานวน 5 แหง มายังพื้นที่โครงการ พบวา
โรงเรียนอนุบาลลากูนา ภูเก็ต บานขจรเกียรติ เนิสเซอรี่ ปาสัก สํานักสงฆหลวงพอสมภารงอ
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ - กอง อนุสรณ" และศาลเจาลิ่มไทซู มองไมเห็นอาคารของ
โครงการแตอยางใด ดังนั้น การดําเนินโครงการจึงสงผลกระทบตอทัศนียภาพอยูในระดับต่ํา
สําหรับจุดควบคุมการมอง (Visual Control Point) คือ จุดมองที่คาดวาจะมีผลกระทบ
ทางสายตาอยางมีนัยสําคัญ และจุดควบคุมการมองวิกฤต (Critical Visual Control Point)
คือ จุดมองที่คาดวาจะมีผลกระทบทางสายตาอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยเครื่องมือที่ชวยในการ
กําหนด คือ การนําคา D : H (ระยะหางระหวางอาคารกับผูสังเกต : ความสูงอาคาร) โดย
อาคารของโครงการสูง 22.80 เมตร มีคา D : H เทากับ 1 คือ 22.80 เมตร D : H เทากับ 2
คือ 45.60 เมตร D : H เทากับ 3 คือ 68.40 เมตร และ D : H เทากับ 1 คือ 91.20 เมตร
แสดงดังรูปที่ 6.3-6 โดยพบวา ไมมีพื้นที่ออนไหวในระยะจากการกําหนดจุดควบคุมการมอง
และจุดควบคุมการมองวิกฤตนี้
เมื่ อ พิ จ ารณาสภาพแวดล อ มบริ เ วณใกล เ คี ย งในรั ศ มี 1 กิ โ ลเมตร จากการสํ า รวจ
ภาคสนาม พฤศจิกายน, 2564) พบวา พื้นที่สวนใหญใชประโยชนเปนพื้นที่ปาละเมาะ/ไมพุม
พื้นที่อยูอาศัย พื้นที่พาณิชยกรรม และพื้นที่ราชการ ศาสนสถาน สถานศึกษา เมื่อพิจารณา
อาคารใกลเคียงกับพื้นที่โครงการ เปนโรงแรม Cassia สูง 6-7 ชั้น Zcape Condo สูง 7 ชั้น
Hitton Garden Inn สูง 7 ชั้น ดาดฟา และ Ocean Stone สูง 7 ชั้น ดังนั้น ในภาพรวมของ
อาคารจึงไมมีความขัดแยงกับสภาพแวดลอมทั้งในดานการใชประโยชนที่ดินและทัศนียภาพ

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
-
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ดังนั้น การดําเนินโครงการจึงสงผลกระทบตอทัศนียภาพอยูในระดับต่ํา

5-136

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
4.6 การบดบังทิศทางลม และ
แสงแดด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

5-137
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

1) การบดบังทิศทางลม
จากขอมูลความเร็วและทิศทางลม เมื่อพิจารณารวมกับตัว
อาคารของโครงการ ดังรูปที่ 4-24 สามารถประเมินผลกระทบดาน
การบดบังทิศทางลมตามกระแสลมหลักได ดังนี้
(1) กรณีลมพัดดานทิศตะวันออก ในชวงเดือนพฤศจิกายน
ถึงมีนาคม ผลกระทบจะเกิดทางดานทิศตะวันตก คือ ถนนสวนบุคคล
และอาคาร คสล. ชั้นเดียว
(2) กรณีลมพัดดานทิศตะวันตก ในชวงเดือนเมษายนถึง
เดื อ นตุ ล าคม ผลกระทบจะเกิ ด ทางดา นทิศ ตะวัน ออก คือ อาคาร
คสล. ชั้นเดียว
จากขอมูลขางตน พบวา มีผลกระทบดานการบดบังทิศทาง
ลมต อ อาคารข า งเคี ย งเพี ย งเล็ ก น อ ย และเกิ ด เป น ช ว งเวลาสั้ น ๆ
ประกอบกับทิศทางลมจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งการ
ออกแบบการวางตัวอาคารของโครงการไดมีการเวนระยะหาง ระยะ
รนเพียงพอ ไมมีการกอสรางตัวอาคารชิดแนวเขตที่ดิน ทําใหเกิดการ
ไหลเวี ย นของลมได ดี พร อ มกั น นี้ โ ครงการยั ง จั ด ให มี พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
(Buffer Zone) ซึ่งเปนไมยืนตนประมาณ 29 ตน รอบโครงการ เพื่อ
ชวยสรางความรมรื่นอีกดวย ดังนั้นคาดวาผลกระทบดานการบดบัง
ทิศทางลมจึงอยูในระดับต่ํา

มาตรการปองกันและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบสิง่ แวดลอม
มาตรการปองกันและแกไข
(1) จัดใหมี การแจง ให กับ ผูที่ อยู บริ เวณใกล เคี ยงหรื อผู ที่ไ ดรั บ
ผลกระทบทราบวาหากในกรณีที่ไดรับผลกระทบจากการบด
บั ง ทิ ศ แสงแดดและลม สามารถแจ ง หรื อ หารื อ กั บ ทาง
โครงการในการแกไขผลกระทบดังกลาว
(2) หากการดําเนินโครงการสงผลกระทบดานการบดบังแสงและ
ทิศทางลมตอผูที่อยูอาศัยใกลเคียง ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝายหา
ขอตกลงกันไมได ใหใชคณะกรรมการประสานงานเพื่อการ
แกไขปญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาหาขอตกลงกัน
ประกอบด ว ย ผู ไ ด รั บ ผลกระทบ ผู ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบ
(บริ ษั ท อาณา เชิ ง ทะเล จํ า กั ด ) จํ า กั ด และคนกลาง คื อ
หนวยงานทองถิ่น (เทศบาลตําบลเชิงทะเล)
(3) ออกแบบการวางตัวอาคารของโครงการใหมีที่วางของแนว
อาคารเวนระยะหางจากแนวเขตที่ดินทุกดาน
(4) ปลูกไมยืนตนบริเวณที่วางโดยรอบอาคารและพื้นที่โครงการ
เพื่อใหอากาศเกิดการไหลเวียน และชวยลดความรอนใหกับ
โครงการและพื้นที่ขางเคียงโครงการ
(5) โครงการไดจัดใหมีพื้นที่สีเขียวคิดเปนพื้นที่ทั้งหมด 246.11
ตารางเมตร
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
ของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดระยะดําเนินการ (ตอ)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
4.6 การบดบังทิศทางลม และ
แสงแดด (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
2) การบดบังแสง
ในภาพรวมอาคารของโครงการจะเกิดการบดบังของแสงแดด
ภายในพื้ น ที่ โ ครงการเป น ส ว นใหญ ซึ่ ง จะสร า งผลกระทบเพี ย ง
เล็กนอยตอพื้นที่ขางเคียง โดยการบดบังแสงในแตละพื้นที่จะเกิดขึ้น
เปนชวงระยะเวลาสั้นๆ ในแตละวันเทานั้น ตามการเคลื่อนตัวของ
ดวงอาทิ ต ย และช ว งเวลาที่ มี ก ารใช ป ระโยชน แ สงแดด ถื อ ว า มี
ผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียงในระยะสั้น ดังนั้น การดําเนินโครงการจึง
สงผลดานการบดบังแสงแดดอยูในระดับต่ํา

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
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บทที่ 5
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

5.2

แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ และมีปญหาทางดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นนอยที่สุดจนถึงไมเกิดขึ้นเลย ไดกําหนดมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม แสดงดังตารางที่ 5-5 และตารางที่ 5-7 ตามลําดับ
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ตารางที่ 5-5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทาของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด ชวงรื้อถอน
ดัชนีคุณภาพ
บริเวณที่ตรวจสอบ
สิ่งแวดลอม
1. คุณภาพ
- ผูพักอาศัยใกลเคียงพื้นที่
อากาศ
กอสราง
- บริเวณพื้นที่รื้อถอนดาน
ที่อยูใกลอาคารขางเคียง
มากที่สุด
(รูปที่ 5-1)

พารามิเตอร
- ฝุนจากการรื้อถอนอาคาร

-

- ฝุนละอองขนาดเล็ก
(TSP)

-

- ฝุนละอองขนาดเล็ก
(PM10)
- กาซคารบอนมอนอกไซด
(CO)
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2. เสียงและ
ความ
สั่นสะเทือน

ความถี่ใน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
การตรวจวัด
สอบถามจากประชาชนที่อยูใกลเคียงโครงการใน - ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลา
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
เรื่องผลกระทบทางดานฝุนจากการกอสราง
กอสราง
ตรวจวัดโดยระบบกราวิเมตริก (Gravimetric)
- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด - บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
ดวยเครื่องเก็บตัวอยางอากาศ TSP
ระยะเวลารื้อถอนอาคาร
ชนิดไฮโวลุม (High Volume Air Sampler)
- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด - บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
ตรวจวัดโดยระบบกราวิเมตริก (Gravimetric)
ระยะเวลารื้อถอนอาคาร
ดวยเครื่องเก็บตัวอยางอากาศ PM10
ชนิดไฮโวลุม(High Volume Air Sampler)
- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด - บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
ตรวจวัดอาศัยหลักการดูดกลืน (Absorption)
ระยะเวลารื้อถอนอาคาร
วิธีการตรวจสอบ

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

เสียง
- ผูพักอาศัยขาง
- เ สี ย ง จ า ก ก า ร รื้ อ ถ อ น - สอบถามจากประชาชนที่อยูใกลเคียงโครงการใน - ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลารื้อ - บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
เคียงพื้นที่รื้อถอนอาคาร
อาคาร
เรื่องผลกระทบทางดานเสียงจากการกอสราง
ถอนอาคาร
- บริเวณพื้นที่รื้อถอนอาคาร - ร ะ ดั บ เ สี ย ง เ ฉ ลี่ ย 24 - ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับ - ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด - บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
ด า น ที่ อ ยู ใ ก ล อ า ค า ร ชั่ ว โมง ระดั บ เสี ย งสู ง สุ ด เสี ย งสู ง สุ ด และระดั บ เสี ย งเปอร เ ซ็ น ไทล ที่ 90 ระยะเวลารื้อถอนอาคาร
ขางเคียงมากที่สุด
และระดับเสียงรบกวน
ดวยเครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน IEC 651
หรือ IEC 804 ของคณะกรรมาธิการระหวาง
(รูปที่ 5-1)
ประเทศว า ด ว ยเทคนิ ค ไฟฟ า (International
Electrotechnical Commission, IEC) และเสียง
รบกวน

หมายเหตุ กําหนดสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปละ 1 ครั้งภายในเดือนมกราคมของปถัดไป โดยในระยะรื้อถอนอาคารใหนําสงไปยังเทศบาลตําบลเชิงทะเล
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ตารางที่ 5-6 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทาของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด ชวงกอสราง
ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
1. ทรัพยากรดิน
และดินถลม

2. คุณภาพ
อากาศ

บริเวณที่ตรวจสอบ
- บริเวณพื้นที่
กอสราง

พารามิเตอร
- การเปดหนาดิน
- การปรับพื้นที่หลัง
การกอสราง
- ฝุนจากการกอสราง
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- ผูพักอาศัยใกลเคียง
พื้นที่กอสราง
- บริเวณพื้นที่กอสราง - ฝุนละอองรวม (TSP)
ดานที่อยูใกลอาคาร
ขางเคียงมากที่สุด
(รูปที่ 5-1)
- ฝุน ละอองขนาดเล็ก
(PM10)

- กาซคารบอนมอนอกไซด
(CO)

วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบการเปดหนาดินเฉพาะบริเวณที่จะ
กอสรางเทานั้น
- ตรวจสอบใหมีการปรับพื้นที่ที่ไมไดกอสราง
อาคารทันทีหลังการกอสรางแลวเสร็จ
- สอบถามจากประชาชนที่อยูใกลเคียงโครงการ
ในเรื่องผลกระทบทางดานฝุนจากการกอสราง
- ตรวจวัดโดยระบบกราวิเมตริก (Gravimetric)
ดวยเครื่องเก็บตัวอยางอากาศ TSP
ชนิดไฮโวลุม (High Volume Air Sampler)

-

- ตรวจวัดโดยระบบกราวิเมตริก (Gravimetric)
ดวยเครื่องเก็บตัวอยางอากาศ PM10
ชนิดไฮโวลุม(High Volume Air Sampler)

-

- ตรวจวัดอาศัยหลักการดูดกลืน (Absorption)

-

ความถี่ใน
การตรวจวัด
ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลา
การปรับพื้นที่
ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลา
การปรับพื้นที่
ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลา
กอสราง
ทุกวันที่มีการทําฐานราก และ
รายงานผลทุกสัปดาห
หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1
ครั้ง ตลอดระยะเวลากอสราง
ทุกวันที่มีการทําฐานราก และ
รายงานผลทุกสัปดาห
หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1
ครั้ง ตลอดระยะเวลากอสราง
ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
กอสราง

ผูรับผิดชอบดําเนินการ
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 5-6 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทาของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด ชวงกอสราง (ตอ)
ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
3. เสียงและ
ความ
สั่นสะเทือน

4. การใชน้ํา

บริเวณที่ตรวจสอบ

พารามิเตอร

วิธีการตรวจสอบ

ความถี่ใน
การตรวจวัด
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เสียง
- ผูพักอาศัยขาง
- เสียงจากการกอสราง
- สอบถามจากประชาชนที่อยูใกลเคียงโครงการใน - ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลา
เคียงพื้นที่กอสราง
เรื่องผลกระทบทางดานเสียงจากการกอสราง
กอสราง
- บริเวณพื้นที่กอสราง - ระดั บ เสี ย งเฉลี่ ย 24 ชั่ ว โมง - ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับ - ทุ ก วั น ที่ มี ก ารทํ า ฐานรากและ
ดานที่อยูใกลอาคาร
ระดับเสียงสูงสุด และระดับเสียง เสี ย งสู ง สุ ด และระดั บ เสี ย งเปอร เ ซ็ น ไทล ที่ 90 รายงานผลทุ ก สั ป ดาห หลั ง
ขางเคียงมากที่สุด
รบกวน
ดวยเครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน IEC 651 จากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง
หรือ IEC 804 ของคณะกรรมาธิการระหวาง ตลอดระยะเวลากอสราง
(รูปที่ 5-1)
ประเทศว า ด ว ยเทคนิ ค ไฟฟ า (International
Electrotechnical Commission, IEC) และเสียง
รบกวน
- เสนทอน้ําใช
- สภาพการใชงาน
- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ําประปาในเสนทอ
- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
กอสราง
- ถังสํารองน้ําใช
- บันทึกการตรวจสอบ
- ตรวจสอบความสะอาดของถังสํารองน้ําใชบริเวณ - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
บริเวณพื้นที่กอสราง
พื้นที่กอสรางและบานพักคนงาน
กอสราง
และบานพักคนงาน

ผูรับผิดชอบดําเนินการ
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 5-6 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทาของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด ชวงกอสราง (ตอ)
ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
5. การจัดการน้ําเสีย

บริเวณที่ตรวจสอบ
- ระบบบําบัดน้ําเสีย
- สวนเกรอะ

- บริเวณบอตรวจ
คุณภาพน้ํา ภายหลัง
ออกจากระบบบําบัด
น้ําเสีย จํานวน 1 จุด

5-143
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ความถี่ใน
การตรวจวัด
- บันทึกการทํางานและ
- ตรวจสอบและจดบันทึกการทํางานของระบบบําบัด - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
การตรวจสอบ
น้ําเสียของโครงการ
กอสราง
- บันทึกการทํางานและ
- ตรวจสอบปริ ม าณตะกอนของส ว นเกรอะ หาก - ทุกสัปดาห ตลอด
การตรวจสอบ
ปริมาณตะกอนเต็มใหประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลมา ระยะเวลากอสราง
สูบกําจัด
- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
- การตรวจวัดคุณภาพน้ําที่ - ตรวจวัดคุณภาพน้ําที่ผานการบําบัดแลว
กอสราง
ผานการบําบัดแลว
 pH meter
 ความเปนกรดดาง
 วิธี Azide Modification
 บีโอดี
 วิธีการกรองผานกระดาษกรองใยแกว
 ปริมาณสารแขวนลอย
(Glass Fibre Filter Disc)
 วิธี Titrate
 ซัลไฟด
 วิธีการระเหยแหงระหวางอุณหภูมิ 103-105
 ปริมาณสารละลาย
องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง
 วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ (Imhoff cone)
 ปริมาณตะกอนหนัก
 วิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย
 น้ํามันและไขมัน
 วิธี Kjeldahl
 ทีเคเอ็น
 วิธี Multeple-tube fermentation technique
 โคลิ ฟ อร ม แบคที เ รี ย
ทั้งหมด
พารามิเตอร

วิธีการตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบดําเนินการ
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 5-6 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทาของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัดชวงกอสราง (ตอ)
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอม

บริเวณที่ตรวจสอบ

6. การระบายน้ํา

- ทอระบายน้ํา

7. การจัดการมูลฝอย

- ที่พักขยะมูลฝอย

8. การจราจร
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9. การใชประโยชนที่ดิน
ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
เขตพื้นที่และมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอม ใน
บริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. 2560

- ถนนสาธารณะที่รถ
ขนสงวัสดุใชขนสง
- ถนนสาธารณะ

พารามิเตอร
- สภาพทอระบายน้ํา

วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบวามีตะกอนดินไหลลงพื้นที่ขางเคียงและ
ไหลลงทอระบายน้ําหรือไม
- ปริมาณมูลฝอยตกคาง - ตรวจสอบความสามารถของถังขยะในการรองรับ
และสภาพของถังขยะ
ปริมาณขยะและการรั่วซึมของถังขยะ
- ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยใหอยูในสภาพดี
เสมอ
- ความเร็วรถและการ
- ตรวจสอบความเร็วของรถและการกีดขวาง
กีดขวางการจราจร
การจราจร
- สภาพถนน
- ตรวจสอบสภาพถนนและการชํารุด

- บริเวณพื้นที่กอสราง - บันทึกการตรวจสอบ
อาคาร

-

- ตรวจสอบความสูงการกอสรางอาคารเพื่อมิให
ความสูงของอาคารเกินเกณฑตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง
กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560

ความถี่ใน
การตรวจวัด
ทุกสัปดาห ตลอด
ระยะเวลากอสราง
ทุก 3 วัน ตลอดระยะเวลา
กอสราง
ทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลากอสราง
ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
กอสราง
ทุกสัปดาห ตลอด
ระยะเวลากอสราง
ตลอดระยะเวลากอสราง

ผูรับผิดชอบดําเนินการ
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 5-6 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทาของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด ชวงกอสราง (ตอ)
ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
10. คุณภาพชีวิต

11. การสาธารณสุข

บริเวณที่ตรวจสอบ

ความถี่ใน
การตรวจวัด
สอบถามเรื่อ งรองเรียนจากประชาชนที่อ ยู - ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลา
ใกลเคียงโครงการ โดยการคนหาขอเท็จจริง กอสราง
และสาเหตุเพื่อกําหนดแนวทางแกไขปญหา
ตรวจสุขภาพคนงานกอนเขารับการทํางาน - ทุกครั้งที่มีการรับคนงาน
ตรวจสอบและทําลายแหลงเพาะพันธุยุง
- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
กอสราง
ตรวจสอบความสะอาดของถั ง สํา รองน้ํ า ใช - ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา
บริเวณพื้นที่กอสรางและบานพักคนงาน
กอสราง
วิธีการตรวจสอบ

บริเวณพื้นที่กอสราง - ขอรองเรียน

-

- บริเวณพื้นที่
กอสรางและ
บานพักคนงาน
- ถังสํารองน้ําใช
บริเวณพื้นที่
กอสรางและ
บานพักคนงาน
- สวนเกรอะ

- บันทึกการตรวจสอบ

-

- บันทึกการทํางานและ
การตรวจสอบ

-

- บันทึกการทํางานและ
การตรวจสอบ

- หองสวมบริเวณ
พื้นที่กอสรางและ
บานพักคนงาน
- บริเวณที่ติดตั้งถัง
ดับเพลิง

- บันทึกการทํางานและ
การตรวจสอบ

- ตรวจสอบปริ ม าณตะกอนของส ว นเกรอะ - ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลา
หากปริมาณตะกอนเต็มใหประสานรถสูบสิ่ง กอสราง
ปฏิกูลมาสูบกําจัด
- ตรวจสอบความสะอาดของหองสวมบริเวณ - ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลา
พื้นที่กอสรางและบานพักคนงาน
กอสราง

- บริเวณพื้นที่
กอสราง

- บันทึกสาเหตุ
การเกิดอัคคีภัย
- สภาพพื้นที่กอสราง
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12. การปองกัน
อัคคีภัย

พารามิเตอร

- สภาพการใชงาน

- ตรวจสอบสภาพการใชงานของถังดับเพลิง
แบบมือถือ

ผูรับผิดชอบดําเนินการ
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา - บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
กอสรางหรือตามคําแนะนํา
ของผูผลิต
- ตรวจสอบตามสาเหตุที่อาจกอใหเกิดอัคคีภัย - ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลา - บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
กอสราง
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- ตรวจสอบความเปนระเบียบ และการทํา
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ความสะอาด
กอสราง
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ตารางที่ 5-6 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทาของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด ชวงกอสราง (ตอ)
ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
13. อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

บริเวณที่ตรวจสอบ
- คนงานกอสราง
- บริเวณพื้นที่
กอสราง
- หองปฐมพยาบาล
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14. สุนทรียภาพ

- ผูพักอาศัย
ใกลเคียงพื้นที่
กอสราง
- บริเวณพื้นที่
กอสรางและ
บานพักคนงาน
- Chain Link และ
แผงตาขายที่กั้น
รอบอาคาร
- บริเวณพื้นที่
กอสราง

พารามิเตอร

วิธีการตรวจสอบ

ความถี่ใน
การตรวจวัด
ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
กอสราง
ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
กอสราง
ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
กอสราง
ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลา
กอสราง

ผูรับผิดชอบดําเนินการ

- การสวมใส
อุปกรณ
- สภาพพื้นที่
กอสราง
- สภาพการใชงาน

- ตรวจสอบการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวน บุคคล
- ตรวจสอบความเปนระเบียบ และการทําความสะอาด - ตรวจสอบสภาพของเครื่องมือปฐมพยาบาล

-

- ความปลอดภัย
และทรัพยสิน

- สอบถามจากประชาชนที่อยูใกลเคียงโครงการใน
เรื่องผลกระทบดานความปลอดภัยและทรัพยสิน

-

- ความปลอดภัย
และทรัพยสิน

- ตรวจสภาพรั้วโดยรอบ

- ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลา
กอสราง

- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

- ความปลอดภัย
ชีวิตและทรัพยสิน

- ตรวจสภาพ Chain Link และแผงตาขายที่กั้น
โดยรอบอาคาร

- ทุกวันตลอดระยะเวลา
กอสราง

- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

- สภาพการใชงาน

- การชํารุดของวัสดุที่ใชปดกั้นพื้นที่กอสราง

- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
กอสราง

- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

หมายเหตุ กําหนดสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปละ 1 ครั้งภายในเดือนมกราคมของปถัดไป โดยในระยะกอสรางใหนําสงไปยังเทศบาลตําบลเชิงทะเล

- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 5-7 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทาของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด ชวงดําเนินการ
ดัชนีคุณภาพ
บริเวณที่ตรวจสอบ
สิ่งแวดลอม
1. การเกิดแผนดินไหว - บริเวณที่ติดตั้ง
แผนที่หนีภัย
- ภายในโครงการ

2. คุณภาพอากาศ

พารามิเตอร
- สภาพการใชงาน
-

- บริเวณพื้นที่
โครงการ (รูปที่ 5-1)
-
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3. การใชน้ํา

- เสนทอน้ําใช

-

4. การจัดการน้ําเสีย

- ระบบบําบัดน้ําเสีย

-

วิธีการตรวจสอบ

ความถี่ใน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
การตรวจวัด
- ทุก 1 ป ตลอดระยะเวลา - บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
ดําเนินการ
- ทุก 1 ป ตลอดระยะเวลา - บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
ดําเนินการ

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

- ตรวจสอบการจัดเสนทางหนีภัยไวภายใน
บริเวณโครงการ
การซอมแผนอพยพ
- ตรวจสอบการซอมแผนอพยพเพื่อความ
ปลอดภัยของผูที่พักอาศัยและพนักงานใน
โครงการ
ฝุนละอองรวม (TSP)
- ตรวจวัดโดยระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) - ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาดําเนินการ
ดวยเครื่องเก็บตัวอยางอากาศ TSP ชนิดไฮ
โวลุม (High Volume Air Sampler)
ฝุ น ละอองขนาดเล็ ก - ตรวจวัดโดยระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) - ทุก 6 เดือน ตลอด
(PM10)
ระยะเวลาดําเนินการ
ดวยเครื่องเก็บตัวอยางอากาศ PM10 ชนิดไฮ
โวลุม(High Volume Air Sampler)
สภาพการใชงาน
- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ําประปาในเสนทอ - ทุกเดือน ตลอด
ระยะเวลาดําเนินการ
บันทึกการทํางานและ - ตรวจสอบและจดบันทึกการทํางานของระบบ - แบบ ทส. 1 บั น ทึ ก ทุ ก
การตรวจสอบ
บําบัดน้ําเสียของโครงการตามมาตรา 80 โดย วันเก็บไวที่โครงการเปน
อาศั ย หลั ก เกณฑ ตามกฎกระทรวงกํ า หนด เวลา 2 ป
หลักเกณฑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและ - แบบ ทส.2 สรุ ป ผลการ
ขอมูลการจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงาน ทํ า งานของระบบบํ า บั ด
สรุปการทํางานของระบบบํา บัด น้ําเสีย พ.ศ. ทุกเดือน สงใหเทศบาล
2555 (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2)
ตําบลเชิงทะเล

- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 5-7 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทาของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด ชวงดําเนินการ (ตอ)
ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
4. การจัดการน้ําเสีย
(ตอ)

บริเวณที่ตรวจสอบ
บริเวณบอพักน้ําเสีย

พารามิเตอร

วิธีการตรวจสอบ

ความถี่ใน
การตรวจวัด
- ทุกเดือน ตลอด
ระยะเวลาดําเนินการ
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บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

- การตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ํ า ก อ น - ตรวจวัดคุณภาพน้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย
เขาระบบบําบัดน้ําเสีย
 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)
- ถังเก็บน้ําสวนปลอย - การตรวจสอบมาตรฐาน
- ตรวจวั ด ตามมาตรฐานคุ ณ ภาพน้ํ า ทิ้ ง จากอาคาร - ทุกเดือน ตลอด
น้ําออกหลังออกจาก
การระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
ประเภท ข จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ระยะเวลาดําเนินการ
ระบบบําบัดน้ําเสีย
และสิ่งแวดล อม เรื่ อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การ
ระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
รวมของโครงการ
 pH meter
 ความเปนกรดดาง
 วิธี Azide Modification
 บีโอดี
 วิธีการกรองผานกระดาษกรองใยแกว
 ปริมาณสารแขวนลอย
(Glass Fibre Filter Disc)
 วิธี Titrate
 ซัลไฟด
 วิธีการระเหยแหงระหวางอุณหภูมิ 103-105
 ปริมาณสารสะลาย
องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง
 วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ (Imhoff cone)
 ปริมาณตะกอนหนัก
 วิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย
 น้ํามันและไขมัน
 วิธี Kjeldahl
 ทีเคเอ็น
 วิธี Multiple-tube fermentation technique
 โคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด

ผูรับผิดชอบดําเนินการ
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 5-7 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทาของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด ชวงดําเนินการ (ตอ)
ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
4. การจัดการน้ําเสีย
(ตอ)

5. การระบายน้ํา

5-149

6. การจัดการ
มูลฝอย

7. การจราจร

บริเวณที่ตรวจสอบ

พารามิเตอร

- บอดินกําจัดกาซ
มีเทน (Methane)
- บอดินกําจัดละออง
น้ํา (Aerosol)
- ทอระบายน้ําของ
โครงการ
- เครื่องสูบน้ํา

- สภาพการใชงาน

- ทอระบายน้ําของ
โครงการ
- หองพักขยะ

วิธีการตรวจสอบ

- อัตราการสูบ

- ตรวจสอบสภาพการใชงานของบอดินบําบัด
กาซมีเทน
- ตรวจสอบสภาพการใชงานของบอดินกําจัด
ละอองน้ํา
- ตรวจสอบท อ ระบายน้ํ า ของโครงการเป น
ประจํา
- ตรวจสอบการทํางานของเครื่องสูบน้ํา

- ปริมาณตะกอน

- ตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในทอระบายน้ํา -

- สภาพการใชงาน
- สภาพการใชงาน

- สภาพของถังขยะ

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถัง
ขยะ การรั่วซึมของถังขยะ
- ปริมาณมูลฝอยตกคาง - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกคางและทํา
ความสะอาดถังขยะ และหองพักขยะรวม
- บริเวณทางเขา-ออก - ก า ร อํ า น ว ย ค ว า ม - ตรวจสอบการกี ด ขวางการจราจรและ
โครงการ
สะดวก
การอํ า นวยความสะดวกในการเข า ออก
โครงการ
- บริเวณทางเขา-ออก - สภาพการใชงาน
- ตรวจสอบสภาพการใชงานของเครื่องหมาย
บนถนนสาธารณะ
และสั ญ ลั ก ษณ ห า มจอดรถบริ เ วณหน า
และไหลทาง
โครงการใหมีสภาพพรอมใชงาน

-

-

ความถี่ใน
การตรวจวัด
ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบดําเนินการ
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา - บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
ดําเนินการ
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ตารางที่ 5-7 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทาของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด ชวงดําเนินการ (ตอ)
ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
8. การสาธารณสุข

9. การปองกัน
อัคคีภัย

5-150

10. อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย

บริเวณที่ตรวจสอบ

พารามิเตอร

- เครื่องปรับอากาศ

- ความสะอาด

- บริเวณพื้นที่
โครงการ
- บริเวณพื้นที่
สีเขียวภายใน
โครงการ
- บริเวณที่ติดตั้ง
อุปกรณปองกัน
อัคคีภัย และ
สัญญาณแจงเหตุ
เพลิงไหม
- จุดติดตั้งโทรทัศน
วงจรปด (CCTV)

- การทําลายแหลง
เพาะพันธุยุง
- พื้นที่สีเขียว

วิธีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบการทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศเปนประจํา
- ตรวจสอบและทําลายแหลงเพาะพันธุยุง
- จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวใหมี
สภาพนาดูอยูเสมอ

ความถี่ใน
การตรวจวัด
- ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาดําเนินการ
- ทุกเดือน ตลอด
ระยะเวลาดําเนินการ
- ทุกเดือน ตลอด
ระยะเวลาดําเนินการ

- สภาพการใชงาน

- ตรวจสอบสภาพการใช ง านของอุ ป กรณ - ทุก 6 เดือน ตลอด
ปองกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบวาชํารุดตอง
ระยะเวลาดําเนินการ
เปลี่ยนใหมทันที
หรือตามคําแนะนําของ
ผูผลิต

- ระบบโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV)

- ตรวจสอบการทํางานของระบบโทรทัศน
วงจรปด (CCTV)

- ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบดําเนินการ
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 5-7 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทาของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด ชวงดําเนินการ (ตอ)
ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
11. สระวายน้ํา

บริเวณที่ตรวจสอบ
- สระวายน้ําของ
โครงการ

พารามิเตอร

วิธีการตรวจสอบ

5-151
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

- ความเปนกรดดาง

- วิธี pH meter

-

- คลอรีนอิสระคงเหลือ

- วิธี DPD colorimetric method

-

- คลอรีนที่รวมกับสารอื่น

- วิธี DPD colorimetric method

-

- โคลิฟอรมแบคทีเรีย
ทั้งหมด
- ฟคอลโคลิฟอรม

-

- คาความเปนดาง

- วิธี MultipleTube Fermentation
Technique
- วิธี MultipleTube Fermentation
Technique
- วิธี Titration Method

- ความกระดาง

- วิธี EDTA Titrimetric Method

-

- กรดไซยานูริค

- วิธี Turbidimetric Method

-

- คลอไรด

- วิธี Argentometric Method

-

- แอมโมเนีย

- วิธี Titrimetric Method

-

- ไนเตรท

- วิธี Cadmium Reduction Method -

-

ความถี่ใน
การตรวจวัด
วันละ 2 ครั้ง กอนเปดและหลังเปด
บริการตลอดระยะเวลาดําเนินการ
วันละ 2 ครั้ง กอนเปดและหลังเปด
บริการตลอดระยะเวลาดําเนินการ
วันละ 2 ครั้ง กอนเปดและหลังเปด
บริการตลอดระยะเวลาดําเนินการ
ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
ทุก 1 ป ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
ทุก 1 ป ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
ทุก 1 ป ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
ทุก 1 ป ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
ทุก 1 ป ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
ทุก 1 ป ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบดําเนินการ
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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ตารางที่ 5-7 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทาของ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด ชวงดําเนินการ (ตอ)

5-152
บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

- วิธี MultipleTube Fermentation
Technique

ความถี่ใน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
การตรวจวัด
- ทุก 1 ป ตลอดระยะเวลา - บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
ดําเนินการ

- การจดบันทึกการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ

- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

- การตรวจนับจํานวนและตรวจสภาพ
การใชงาน

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ

- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

- ตรวจสภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระวาย - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
น้ํา และพื้นผิวใตสระวายน้ํา หากมีรอย
ดําเนินการ
แตกหรือชํารุดใหซอ มแซมทันที
- ตรวจสอบไมใหมีน้ําขัง
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
- ตรวจสอบใหมีสภาพดีไมลบเลือน
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
- ตรวจสอบการทํางานของระบบไฟฟา - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
สองสวางหากไมมีประสิทธิภาพให
ดําเนินการ
ซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมทันที
หมายเหตุ กําหนดสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปละ 1 ครั้งภายในเดือนมกราคมของปถัดไป โดยในระยะดําเนินการใหนําสงไปยังจังหวัดภูเก็ต

- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

ดัชนีคุณภาพ
บริเวณที่ตรวจสอบ
พารามิเตอร
สิ่งแวดลอม
10. สระวายน้ํา (ตอ) - สระวายน้ําของ
- จุลลินทรียหรือตัวบงชี้ทําให
โครงการ
เกิดโรค (Escherichia coli,
Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa)
- บริเวณสระวายน้ํา - เ จ าหน าที่ ค ว าม ปล อ ดภั ย
ในโครงการ
ป ร ะ จํ า ส ร ะ ว า ย น้ํ า ( L i f e
guard) โดยอยูประจําสระวาย
น้ําตลอดเวลาที่เปดบริการ
- อุ ป กรณ ช ว ยชี วิ ต เช น โฟ
มช ว ยชี วิ ต ห ว งชู ชี พ และไม
ชวยชีวิต เปนตน
- สภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระ
วายน้ํา และพื้นผิวใตสระวาย
น้ํา
- ขอบสระและทางเดิ นสระวา ย
น้ํา
- ปายแสดงกฎขอปฏิบัติสําหรับ
ผูใชสระวายน้ํา
- ระบบไฟสองสวางบริเวณรอบ
สระวายน้ําและทางเดิน

วิธีการตรวจสอบ

- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
- บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 5
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

N


สัญลักษณ
พื้นที่โครงการ
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนในโครงการ

รูปที่ 5-1 ผังแสดงจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนบริเวณโครงการ ในระยะกอสราง
ที่มา : ปรับปรุงจาก www.googleearth.co.th, 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 5
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

5.3

รูปแบบรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการตางๆ

โครงการจะบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดําเนินการหรือปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่เสนอในรายงานฯ และสงรายงานผลทุกครั้งที่มีการตรวจสอบและหรือมี
การปรั บปรุงแก ไขหรื อ พั ฒ นาระบบต า งๆ ไปยัง หน วยงานผู อ นุ ญ าต โดยรายงานผลการปฏิ บัติ ต าม
มาตรการที่จัดทําขึ้น จะสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา ดังนี้
(1) เทศบาลตําบลวิชิต จํานวน 2 ฉบับ พรอม CD-ROM 2 ชุด ระยะรื้อถอนอาคาร และระยะ
กอสราง
(2) ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต จํานวน 2 ฉบับ พรอม CD-ROM 2 ชุด ระยะดําเนินการ
ระยะเวลาที่จัดสง โครงการจะสงป 1 ครั้ง ภายในเดือนมกราคมของปถัดไป
สําหรับรูปแบบรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการตางๆ เปนดังนี้
1) รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
2) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
3) แบบบันทึกผลการตรวจวัดเสียง
4) แบบบันทึกผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
5) แบบบันทึกผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง
6) แบบบันทึกผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําสระวายน้ํา
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 5
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อโครงการ โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
สถานที่ตั้ง หมูที่ 1 ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ชื่อเจาของโครงการ บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
โครงการฯ ผานการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการฯ เมื่อวันที่......... เดือน................. พ.ศ.............
โครงการฯ ไดนําเสนอรายงานและผลการปฏิบัติฯ ครั้งสุดทายเมื่อวันที่ .......... เดือน................. พ.ศ............
รายงานผลการปฏิบัติฯ ครั้งนี้ จัดทําโดย........................................................................................
รายละเอียดโครงการ
7.1 ลักษณะ/ประเภท โครงการ โรงแรม
7.2 ขนาดพื้นที่โครงการ 1-0-56.0825 ไร หรือคิดเปน 1,824.33 ตารางเมตร
7.3 จํานวน 95 หองพัก ความสูงของอาคารที่สูงที่สุด 22.80 เมตร
7.4 การบําบัดน้ําเสีย
โครงการไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมเปนระบบเติมอากาศแบบมีตัวกลาง (Contact Areation System)
(WWT-1) จํานวน 1 ชุด ปริมาตรถังบําบัด 191.90 ลูกบาศกเมตร เพื่อรองรับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากสวนตางๆ
ของอาคาร มีปริมาณน้ําเสียเขาสูระบบ 82.03 ลูกบาศกเมตร/วัน ถังบําบัดน้ําเสีย ปริมาณ BODเขา 250 มิลลิกรัม/ลิตร
และมีประสิทธิภาพในการบําบัดใหคา BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร ภายในถังบําบัด 1 ชุด ประกอบดวย ถังดักไขมัน
ปริมาตร 16.94 ลูกบาศกเมตร สวนเกรอะ (Solids Separation) ปริมาตร 46.20 ลูกบาศกเมตร สวนปรับเสถียร
(Equalizing Tank) ปริมาตร 26.95 ลูกบาศกเมตร สวนเติมอากาศ (Aeration Tank) ปริมาตร 61.60 ลูกบาศกเมตร
และสวนตกตะกอน (Sedimentation Tank) ปริมาตร 15.00 ลูกบาศกเมตร ทั้งนี้น้ําเสียของโครงการที่ผานการบําบัด
แลวปริมาณ 82.03 ลูกบาศกเมตร/วัน จะเขากักเก็บไวในสวนปลอยน้ําออก (Effluent Tank) ปริมาตรของสวนปลอย
น้ําออก 23.10 ลูกบาศกเมตร
7.5 รายละเอียดอื่นๆ
8. เอกสารประกอบการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติ มีดังนี้
8.1 ตารางรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
8.2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดเสียง
8.3 แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ําทิ้ง
8.4 รูปจุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําทิ้ง
8.5 ภาพถายตาง ๆ เชน ที่พักขยะรวม และอุปกรณดับเพลิง เปนตน
8.6 อื่นๆ .......................................................................................
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 5
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข

ผูรายงาน..........................................
(...........................................)
ตําแหนง/หนาที่รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ป
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 5
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

แบบบันทึกผลการตรวจวัดเสียง
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
หมูที่ 1 ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่............ ประจําป พ.ศ.....................
วันที่ .......... เดือน..................... พ.ศ................

หมายเหตุ : ทายประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน การตรวจวัด
และคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคํานวณคาระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน ประกาศ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 5
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

แบบบันทึกผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
หมูที่ 1 ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่............ ประจําป พ.ศ.....................
วันที่ .......... เดือน..................... พ.ศ................
จุดตรวจวัด

คามาตรฐานความสั่นสะเทือน

ผลการตรวจวัด

หมายเหตุ : 1 มาตรฐานความสั่นสะเทือน จากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) ออกตาม
ความในราชกิจจานุเบกษา 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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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 5
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

แบบบันทึกผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา
หมูที่ 1 ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่............ ประจําป พ.ศ.....................
วันที่ .......... เดือน..................... พ.ศ................

บีโอดี
(มก./ลิตร)

ปริมาณสารแขวนลอย
(มก./ลิตร)

ซัลไฟด
(มก./ลิตร)

ปริมาณสารละลาย
(มก./ลิตร)

ปริมาณตะกอนหนัก
(มก./ลิตร)

น้ํามันและไขมัน
(มก./ลิตร)

ทีเคเอ็น
(มก./ลิตร)

จุดเก็บตัวอยางน้ํา

พีเอช

ดัชนีตรวจวัด

5-9

ไมเกิน
30

ไมเกิน
40

ไมเกิน
1.0

ไมเกิน
500

ไมเกิน
0.5

ไมเกิน
20

ไมเกิน
35

คุณภาพน้ําทิ้งของโครงการ
คามาตรฐาน1

หมายเหตุ : 1 มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ํ า ทิ้ ง จากอาคารประเภท ข. จากประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

หนวยงานหรือบริษัทผูตรวจวิเคราะห................................................................................................
หมายเหตุ: สรุปความเห็นผลการตรวจคุณภาพน้ําทิ้งมีคาเกินกวามาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ...............
........................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข...............................................................................................................
........................................................................................................................................................
ผูสรุปความเห็น............................................................
(...............................................................)
คุณวุฒิ.........................................................................
วัน/เดือน/ป.................................................................
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 5
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

แบบ ทส. 1

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและขอมูล
ซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียของแหลงกําเนิดมลพิษ

แหลงกําเนิดมลพิษโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา ตั้งอยูที่ หมูที่ 1 ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต โทรศัพท........................ โทรสาร........................มี บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด เปนเจาของหรือผูครอบครอง
แหลงดําเนินมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถามี).................................. ออกใหโดย
.............................. หมดอายุ..................................
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ดังรูปที่ 5-2 และจัดเก็บสถิติและขอมูล แสดงผลการ
ทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียปรากฏตามตารางบันทึกสถิติและขอมูลที่เก็บจากแหลงกําเนิดมลพิษ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

บทที่ 5
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

น้ําเสียสวนครัว
4.50 ลบ.ม./วัน

น้ําเสียสวนหองพัก และหองพักขยะ
77.53 ลบ.ม./วัน

BODเขา = 1,200 mg/l

สวนดักไขมัน
ปริมาตร = 16.94 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 6 ชม.

BODออก = 780 mg/l

Excess Sludge

BODเขา = 250 mg/l

สวนเกรอะ
ปริมาตร = 46.20 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 12 ชม.

กาซมีเทน (CH4)
ปริมาตร 0.00028 ลบ.ม./วินาที
ใชบอบําบัดขนาด 7.00 ตร.ม.

สวนปรับเสถียร
ปริมาตร = 26.95 ลบ.ม.
ตะกอนหมุนเวียน
Return Sludge

ถังเติมอากาศ
ปริมาตร = 61.60 ลบ.ม.
MLSS 2,500 มก./ล.
F/M 0.12 วัน-1
ระยะเวลาเก็บกัก 16.09 ชม.

สวนตกตะกอน
ปริมาตร = 15.00 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บ 2-3 ชั่วโมง
สวนปลอยน้ําออก
ปริมาตร = 23.10 ลบ.ม.

เครื่องเติมอากาศใน
ถังเติมอากาศ

ละอองน้ํา (Aerosol)
ปริมาตร 0.167 ลบ.ม./วินาที
ใชบอบําบัดขนาด 10.00 ตร.ม.

น้ํ า เ สี ย ที่ ผ า น ก า ร บํ า บั ด แ ล ว ข อ ง
โครงการ นํ า ไปใช ร ดน้ํ า ต น ไม ภ ายใน
พื้นที่โครงการดวยการรดน้ําแบบทอซึม
ดิ น น้ํ า ส ว นที่ เ หลื อ จะปล อ ยลงสู ท อ
ระบายน้ํ า ตามแนวถนนภาระจํ า ยอม
และไหลตอไปตามแนวถนนลากูน กอน
ออกสูทอระบายน้ําสาธารณะตอไป

รูปที่ 5-2 แผนผังขั้นตอนการบําบัดน้ําเสีย
ที่มา : บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด
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น
เดือน
ป

ปริมาณ
การใช
ไฟฟาของ
ระบบบําบัด
น้ําเสีย
(หนวย)

ปริมาณ
น้ําใช
ในทุกกิจกรรม
ของ
แหลงกําเนิด
มลพิษ
(ลบ.ม.)

ปริมาณ
น้ําเสียที่
เขาระบบ
บําบัดน้ํา
เสีย
(ลบ.ม.)

การระบายน้ํา
ทิ้งจากระบบ
บําบัดน้ําเสีย
(ระบาย/
ไมระบาย)

ปริมาณ
สารเคมีหรือ
สารสกัด
ชีวภาพที่ใช
(ชื่อ/ปริมาณ)
(ลิตรหรือ
กิโลกรัม)

สถิติและขอมูลที่เก็บจากแหลงกําเนิดมลพิษ
การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
ระบบ
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
บําบัด
สูบน้ํา
เติม
กวน/
กวน/
น้ําเสีย
(ปกติ/
อากาศ
ผสมน้ํา
ผสม
(ปกติ/
ผิดปกติ)
(ปกติ/
เสีย
สารเคมี
ผิดปกติ)
ผิดปกติ)
(ปกติ/
(ปกติ/
ผิดปกติ)
ผิดปกติ)

เครื่อง
สูบตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ)

อื่นๆ
(ระบุ)
(ปกติ/
ผิดปกติ)

ปริมาณ
ตะกอน
สวนเกินที่
เกิดขึ้นจาก
ระบบบําบัด
น้ําเสียที่
นําไปกําจัด
(ลบ.ม.)

ปญหา
อุปสรรค
และ
แนวทาง
แกไข

ลายมือชื่อ
ผูบันทึก
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หมายเหตุ

1. ใหกรอกสถิติและขอมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและขอมูลนั้นๆ ในแตละวัน
2. ในกรณีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งแบบอัตโนมัติ ใหแนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งทุกวัน
แยกตามพารามิเตอรที่ตรวจวัดและทําการสรุปผลเปนสถิติและขอมูลรายเดือน

ขอรับรองวาการบันทึกสถิติและขอมูลตามตารางขางตนถูกตองทุกประการ
..............................................................เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนินมลพิษ
(.............................................................)
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..............................................................ผูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
(.............................................................)
ใบอนุญาตเลขที่...................................... หมดอายุ...................................................
ออกใหโดย.............................................
..............................................................ผูรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสีย
(.............................................................)
ใบอนุญาตเลขที่...................................... หมดอายุ...................................................

บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

ออกใหโดย.............................................

บทที่ 5
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

แบบ ทส. 2
รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
1. ขอมูลทั่วไป
แหลงกําเนิดมลพิษโครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา ตั้งอยูที่ หมูที่ 1 ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต โทรศัพท........................ โทรสาร........................มี บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด เปนเจาของหรือผูครอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถามี)................................... ออกใหโดย
....................... หมดอายุ....................ออกใหโดย...................... หมดอายุ..................
ในการนี้ ขอรายงานสรุ ป ผลการทํ า งานของระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ของแหล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ สํ า หรั บ
เดือน......................... พ.ศ. ............. ตามที่ไดกําหนดในมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ
..............................................................เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนินมลพิษ
(.............................................................)
..............................................................ผูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
(.............................................................)
ใบอนุญาตเลขที่...................................... หมดอายุ...................................................
ออกใหโดย.............................................
..............................................................ผูรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสีย
(.............................................................)
ใบอนุญาตเลขที่...................................... หมดอายุ...................................................
ออกใหโดย.............................................

2. ขอมูลเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสีย และแหลงรองรับน้ําทิ้ง
 ประเภท/ชนิดของระบบบําบัดน้ําเสีย……………………………………………………………………………….
ความสามารถในการรองรับน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสีย...........................ลบ.ม./วัน
 การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
 แบบตอเนื่อง .................................ชั่วโมง/วัน
 แบบไมตอเนื่อง (ระบุ)
 อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในระบบบําบัดน้ําเสีย
 เครื่องสูบน้ํา
 เครื่องเติมอากาศ
 เครื่องกวน/ผสมน้ําเสีย
 เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 เครื่องสูบตะกอน
 อื่นๆ (ระบุ)
 แหลงรองรับน้ําทิ้ง (ระบุ)
 วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดน้ําเสียและวิธีการกําจัด

3. สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเปนรายเดือน
 ปริมารการใชไฟฟาของระบบบําบัดน้ําเสีย (หนวย)
 ปริมารน้ําใชในทุกกิจกรรมของแหลงกําเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)
 ปริมารน้ําเสียที่เขาระบบบําบัดน้ําเสีย (ลบ.ม.)
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บทที่ 5
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

-

 การระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
 ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช (ลิตรหรือกิโลกรัม)
 การทํางานระบบบําบัดน้ําเสีย
ระบบบําบัดน้ําเสีย  ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) ……………………………….
เครื่องสูบน้ํา  ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) ………………………………….…..
เครื่องเติมอากาศ  ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) ………………………..……….
เครื่องกวน/ผสมน้ําเสีย  ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) …………………………..
เครื่องกวน/ผสมสารเคมี  ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) …………………………
เครื่องสูบตะกอน  ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) …………………………………
อื่นๆ ................................  ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) ……………………..
(7) ปริมาณตะกอนสวนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดน้ําเสียที่นําไปกําจัด (ลบ.
ม.)…………………………………...
(8) ปญหา อุปสรรค และแนวทาง
แกไข…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

คําเตือน 1. เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ผูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย หรือผูรับ
จางใหบริการบําบัดน้ําเสีย ผูใดไมจัดเก็บสถิติ ขอมูล หรือไมทําบันทึกหรือรายงาน
ตามมาตรา 80 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา 106
2. ผูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียหรือผูรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสีย ผูใดทําบันทึกหรือ
รายงานโดยแสดงขอความอันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา 107
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

เอกสารอ้างอิ ง

เอกสารอ้างอิง
กรมควบคุ ม มลพิษ . 2564. ข้อ มูล คุ ณ ภาพอากาศรายวัน มกราคม-ธัน วาคม 2563 [ออนไลน์ ]
แหล่งทีม่ า: http://air4thai.pcd.go.th/webV2/download.php [15 กุมภาพันธ์ 2564].
ก ร ม ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ . 2 5 6 2 . ข้ อ มู ล ผ ล ก า ร ต ร ว จ วั ด ร ะ ดั บ เ สี ย ง ปี 2 5 6 1 แหล่ งที่ ม า:
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กรมอุ ตุ นิ ย มวิท ยา. 2564. สถิติภู ม ิอ ากาศของประเทศไทยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563).
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ธีระวุฒ ิ เอกะกุล. 2542. การวัดเจตคติ. เอกสารประกอบการสอน คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏ
อุบลราชธานี.
บุ ญ ส่ ง ไข่ เ กษ. 2537. การบํ า บัด และกํ า จัด นํ้ า เสี ย จากบ้ า นพัก อาศั ย ด้ ว ยระบบติ ด กั บ ที่ .
กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ.
บัณ ฑิต จุล าสัย . 2540. แนวทางการพิจ ารณารายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้อ มด้า น
สุ น ทรีย ภาพ สํ า หรับ โครงการที่พ ัก อาศัย บริก ารชุ ม ชน และสถานที่พ ัก ตากอากาศ.
กรุงเทพมหานคร: สํานักงานนโยบายและแผนสิง่ แวดล้อม (อัดสําเนา).
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รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการโรงแรม บลูมงั กี้ บางเทา

เอกสารอ้างอิ ง

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)
ประเสริฐ อังกรูวฒ
ั นะ.2540. วิทยานิพนธ์เรือ่ งการประเมินค่า Emission Factor ของก๊าซมลพิษจาก
ยานพาหนะชนิดต่างๆในเขตพืน้ ทีช่ นั ้ ในและพืน้ ทีช่ นั ้ กลางของกรุงเทพมหานคร.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร.ี
เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พนั ธ์ศรี. 2540. วิศวกรรมการทาง. กรุงเทพมหานคร:.ซีเอ็ดยูเคชัน.่
เพ็ญแข แสงแก้ว. 2541. การวิจยั ทางสังคมศาสตร์. พิม พ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพมหานคร: โรงพิม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สํา นัก งานนโยบายและแผนสิ่ง แวดล้อ ม. 2540. สถานภาพทรัพ ยากรชีว ภาพของประเทศไทย:
รายงานการประชุม. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานนโยบายและแผนสิง่ แวดล้อม.
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม. 2560. แนวทางการจัดทํารายงาน
วิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้อ มโครงการที่พ กั อาศัย บริก ารชุม ชน และสถานที่พ กั ตาก
อากาศ. กรุงเทพมหานคร: กลุ่มงานโครงการบริการชุมชนและที่พกั อาศัย กองวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนสิง่ แวดล้อม.
สํานักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต). 2553. โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ
ระบบรวบรวมและระบบบําบัดนํ้าเสีย ประจําปี 2553
สํานักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต). 2553. รายงานการสนับสนุ นและเสริมสร้างสมรรถนะให้กบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน
เทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ปี 2553.
อําไพ ทองภิญโญชัย. 2538. ธรณีวทิ ยาจังหวัดภูเก็ต. ภูเก็ต: ฝ่ายพัฒนาเหมืองแร่ สํานักงาน
ทรัพยากรธรณีเขต 2 ภูเก็ต (อัดสําเนา).
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.
U.S. EPA .1972. Report to Besident and Congress on Noise. g 2nd Congress. 2nd Session,
Doc 96-63, Washington, D.C. อ้างอิงใน Canter, L. W. 1996. Environmental Impact
Assessment. New York : McGraw-Hill Book Company.
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ภาคผนวก
รายงานฉบับสมบูรณ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
(ฉบับปกปิ ดทีม่ กี ฎหมายคุม้ ครอง)
ชื่อโครงการ

: โรงแรม บลูมังกี้ บางเทา

ที่ตั้งโครงการ

: หมูที่ 1 ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ชื่อเจาของโครงการ

: บริษัท อาณา เชิงทะเล จํากัด

ที่อยูเจาของโครงการ

: เลขที่ 1 อาคารพรอมพันธุ 2 ชั้นที่ 6 หองเลขที่ 610 ซอยลาดพราว 3
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การมอบอํานาจ
( ) เจาของโครงการไดมอบอํานาจใหบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด
เปนผูดําเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ
(

) เจาของโครงการมิไดมีการมอบอํานาจใหเสนอรายงานแตอยางใด

จัดทําโดย
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวสิ จํากัด
พฤษภาคม 2565

ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รบั ความคุม้ ครองไม่ตอ้ งเปิ ดเผยตามกฎหมาย)

ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รบั ความคุม้ ครองไม่ตอ้ งเปิ ดเผยตามกฎหมาย)

ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รบั ความคุม้ ครองไม่ตอ้ งเปิ ดเผยตามกฎหมาย)

ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รบั ความคุม้ ครองไม่ตอ้ งเปิ ดเผยตามกฎหมาย)

ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รบั ความคุม้ ครองไม่ตอ้ งเปิ ดเผยตามกฎหมาย)

ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รบั ความคุม้ ครองไม่ตอ้ งเปิ ดเผยตามกฎหมาย)

ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รบั ความคุม้ ครองไม่ตอ้ งเปิ ดเผยตามกฎหมาย)

หนังสือรับรองการทําประโยชน์ทด่ี นิ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รบั ความคุม้ ครองไม่ตอ้ งเปิ ดเผยตามกฎหมาย)

หนังสือรับรองการทําประโยชน์ทด่ี นิ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รบั ความคุม้ ครองไม่ตอ้ งเปิ ดเผยตามกฎหมาย)

หนังสือรับรองการทําประโยชน์ทด่ี นิ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รบั ความคุม้ ครองไม่ตอ้ งเปิ ดเผยตามกฎหมาย)

หนังสือรับรองการทําประโยชน์ทด่ี นิ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รบั ความคุม้ ครองไม่ตอ้ งเปิ ดเผยตามกฎหมาย)
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