ฉบับสมบูรณ์
(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(Environmental Impact Assessment)
ชื่อโครงการ
ทีต่ ั้งโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ที่อยู่เจ้าของโครงการ

โรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort)
(ดัดแปลงและส่วนขยาย)
175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
175 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

การมอบอำนาจ
( ) เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเสนอ
รายงาน ดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ
( - ) เจ้าของโครงการมิได้มอบอำนาจแต่อย่างใด

.

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
OK Nature Company Limited
47 ซอย 2/3 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 061-8799556 / โทรสาร (076) 609 308 E-mail : oknature@hotmail.com

มิถุนายน 2565

หนังสือเห็นชอบสิง่ แวดล้อม

สารบัญ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

สารบัญ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
สารบัญ
หน้า
ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานฯ
หนังสือรับรองการจัดทำรายงานฯ
บัญชีรายชื่อรับรองหัวข้อศึกษาและคุณวุฒิของผู้ร่วมจัดทำรายงานฯ
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานฯ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูป

1
7
14

บทที่ 1 บทนำ
1.1 ความเป็นมาของโครงการ
1.2 วัตถุประสงค์ในการดำเนินการโครงการ
1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน
1.4 เหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการโครงการ
1.5 ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา
1.5.1 ขั้นตอนการศึกษาและวิธีการศึกษา
1.5.2 การกำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาบริเวณที่ตั้งโครงการและภายในระยะ 1 กิโลเมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
1.5.3 ระยะเวลาการศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 การประเมินทางเลือกในการดำเนินการ
1.7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินโครงการ

1-11
1-13
1-29

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 ที่ตั้งโครงการ
2.1.1 ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554

2-1
2-6

1-1
1-4
1-5
1-5
1-7
1-7
1-10

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562

2.1.2 ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
2-8
กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2.1.3 ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความ
2-25
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2.2 ประเภทและขนาดของโครงการ
2-28
2.2.1 ประเภทโครงการ
2-28
-1-

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

สารบัญ

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8
2.9
2.10
2.11

2.2.2 ขนาดโครงการ
2.2.3 การใช้พื้นที่ของโครงการ
แนวอาคารและระยะร่นของอาคาร
2.3.1 ความสูงอาคาร
2.3.2 ระยะร่นของอาคาร
สภาพความลาดชันของพื้นที่
จำนวนผู้พักอาศัย และพนักงานโครงการ
พื้นที่สีเขียวของโครงการ
ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ
2.7.1 ระบบน้ำใช้
2.7.2 ระบบบาบัดน้ำเสียและสิ่งปฎิกูล
2.7.3 ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
2.7.4 การจัดการมูลฝอย
2.7.5 การใช้ไฟฟ้า
2.7.6 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
2.7.7 ระบบระบายอากาศ
2.7.8 การจราจร
2.7.9 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
การจัดการสระว่ายน้ำ
2.8.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสระว่ายน้ำ
2.8.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสระว่ายน้ำ
ด้านการจัดการร้านอาหาร
การออกแบบโครงสร้างอาคารรองรับแรงแผ่นดินไหว
การดำเนินการในช่วงก่อสร้าง (ดัดแปลง)

บทที่ 3 สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
3.1 ทรัพยากรด้านกายภาพ
3.1.1 สภาพภูมิประเทศ
3.1.2 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ
3.1.3 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว
3.1.4 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม
3.1.5 ทรัพยากรน้ำ
3.1.6 คุณภาพน้ำผิวดิน

-2-

2-37
2-39
2-46
2-46
2-48
2-54
2-58
2-58
2-66
2-66
2-77
2-94
2-101
2-109
2-114
2-131
2-136
2-141
2-162
2-162
2-165
2-166
2-170
2-170
3-1
3-1
3-3
3-12
3-37
3-42
3-46

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

สารบัญ

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
3.2 ทรัพยากรด้านชีวภาพ
3.2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางบก
3.2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ
3.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
3.3.1 การใช้น้ำ
3.3.2 การใช้ไฟฟ้า
3.3.3 การจัดการมูลฝอย
3.3.4 การบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำ
3.3.5 การคมนาคม
3.3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
3.3.7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3.8 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชน
3.4 คุณค่าคุณภาพชีวิต
3.4.1 เศรษฐกิจ-สังคม
3.4.2 การสาธารณสุข
3.4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.4.4 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ

3-46
3-46
3-61
3-70
3-70
3-71
3-72
3-82
3-84
3-96
3-111
3-111
3-112
3-112
3-246
3-250
3-250

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 ผลกระทบต่อทรัพยากรกายภาพ
4.1.1 สภาพภูมิประเทศ
4.1.2 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว
4.1.3 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน
4.1.4 คุณภาพอากาศ
4.1.5 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
4.1.6 คุณภาพน้ำ
4.2 ผลกระทบต่อทรัพยากรทางชีวภาพ
4.2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก
4.2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ
4.3 ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
4.3.1 สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
4.3.2 การคมนาคม
4.3.3 การใช้ที่ดิน

4-2
4-2
4-3
4-3
4-4
4-28
4-47
4-53
4-53
4-54
4-55
4-55
4-65
4-74

-3-

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

สารบัญ

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
4.4 ผลกระทบด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
4.4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และคุณค่าคุณภาพชีวิต
4.4.2 สาธารณสุข
4.4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4.4.4 สุนทรียภาพ
4.5 สรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4-80
4-80
4-86
4-134
4-144
4-167

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1 บทนำ
5.2 มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5-1
5-1

บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6.1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6.2 รูปแบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-4-

6-1
6-1

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

สารบัญ

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3

ภาคผนวกที่ 4

ภาคผนวกที่ 5

ภาคผนวกที่ 6

เอกสารสิทธิ์ที่ดินของโครงการ
เอกสารราชการ
แบบแปลนของโครงการ
- ภาคผนวกที่ 3-1 แบบสถาปัตย์อาคาร
- ภาคผนวกที่ 3-2 แบบระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง
- ภาคผนวกที่ 3-3 แบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟอะลาม
และระบบป้องกันฟ้าผ่า
- ภาคผนวกที่ 3-4 แบบระบบปรับอากาศ
- ภาคผนวกที่ 3-5 สำเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรของ
โครงการ
รายการคำนวณต่างๆ ของโครงการ
- ภาคผนวกที่ 4-1 รายการคำนวณระบบน้ำใช้และระบบบำบัดน้ำเสีย
- ภาคผนวกที่ 4-2 รายการคำนวณระบบระบายน้ำ
- ภาคผนวกที่ 4-3 รายการคำนวณระบบไฟฟ้า
- ภาคผนวกที่ 4-4 รายงานคำนวณระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ภาคผนวกที่ 4-5 รายการคำนวณโครงสร้างอาคารและรายการคำนวณ
ต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
- ภาคผนวกที่ 4-6 ตารางแสดงรายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการ
ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการ
- ภาคผนวกที่ 5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
- ภาคผนวกที่ 5-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง
- ภาคผนวกที่ 5-3 ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- ภาคผนวกที่ 5-4 หนังสือขออนุญาตให้ติดตั้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
การสำรวจความคิดเห็นของโครงการ
- ภาคผนวกที่ 6-1 เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
- ภาคผนวกที่ 6-2 รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
- ภาคผนวกที่ 6-3 รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
- ภาคผนวกที่ 6-4 รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มพื้นที่
อ่อนไหว/หน่วยงานราชการ
- ภาคผนวกที่ 6-5 รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
กลุ่มผู้นำชุมชน
- ภาคผนวกที่ 6-6 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มบ้านติดโครงการ)
-5-

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

สารบัญ

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 7
ภาคผนวกที่ 8
ภาคผนวกที่ 9
ภาคผนวกที่ 10
ภาคผนวกที่ 11

- ภาคผนวกที่ 6-7 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว)
- ภาคผนวกที่ 6-8 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มหน่วยงานราชการ)
- ภาคผนวกที่ 6-9 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มผู้นำชุมชน)
- ภาคผนวกที่ 6-10 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร จากที่ตั้งโครงการ)
- ภาคผนวกที่ 6-11 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มประชาชนที่อยู่ถัดจากรัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตร)
- ภาคผนวกที่ 6-12 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มประชาชนที่อยู่ถัดจากรัศมี 500 เมตร ถึงรัศมี 1 กิโลเมตร)
- ภาคผนวกที่ 6-13 หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงาน
- ภาคผนวกที่ 6-14 ตารางสรุปจำนวนตัวอย่างที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น
ประชาชน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
แผนปฏิบัติการขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
หนังสือรับรองว่าจะรับผิดชอบความเสียหายข้างเคียงเนื่องจากการก่อสร้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารประกอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักเกณฑ์ด้านสุ ขลักษณะ ในการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ ำ หรือ
กิจ กรรมอื่ น ๆในทำนองเดี ยวกัน กฎกระทรวงสุ ข ลั กษณะของสถานที่ จำหน่ า ย
อาหาร พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในโรงแรม
- ภาคผนวกที่ 11-1 หลั ก เกณฑ์ ด้ า นสุ ข ลั ก ษณะ ในการควบคุ ม การประกอบ
กิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่นๆในทำนองเดียวกัน
- ภาคผนวกที่ 11-2 กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร
พ.ศ. 2561
- ภาคผนวกที่ 11-3 มาตรฐานการสุ ขาภิ บาลอาหารในโรงแรมและเกณฑ์ มาตรฐาน
“ร้านอาหารภูเก็ตปลอดภัย สุขภาพดี” (สาสุขยกนิ้ว)
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

สารบัญ

สารบัญตาราง
ตารางที่
1.5-1
1.6-1
1.7-1
2.1.2-1
2.1.2-2
2.1.1-1
2.2.3-1
2.2.3-2
2.3.1-1
2.3.2-1
2.3.2-2
2.5-1
2.6-1
2.6-2
2.6-3
2.7.1-1
2.7.2-1
2.7.2-2
2.7.2-3
2.7.4-1
2.7.4-2
2.7.4-3
2.7.6-1
2.7.6-2
2.7.7-1
2.7.7-2
2.7.8-1
2.7.9-1

หน้า
แผนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดเกีย่ วกับข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
การดำเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดเขต พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
รายละเอียดอาคารในแต่ลบริเวณ
รายละเอียดโครงการเปรียบเทียบก่อนและหลังการดัดแปลงและขยายอาคาร
สรุปการใช้ที่ดินของโครงการ
รายละเอียดการใช้พื้นที่ภายในอาคาร
ความสูงของอาคารโครงการ
ระยะร่นระหว่างอาคารในโครงการ
การเปรียบเทียบแนวอาคารและระยะร่นของอาคารในโครงการ กับข้อกำหนดกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
ผู้พักอาศัยและพนักงานในโครงการ
รายละเอียดการคำนวณพื้นที่ไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ
รายละเอียดการคำนวณพื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน
สรุปพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
ปริมาณน้ำใช้ของโครงการ
ปริมาณน้ำเสียและการจัดการน้ำเสียของโครงการ
การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
ปริมาณมูลฝอยของโครงการ ในช่วงเปิดดำเนินการ
ปริมาตรของขยะมูลฝอยแต่ละประเภทของโครงการ
ขนาดและปริมาณของห้องพักมูลฝอย
ชนิด ตำแหน่ง และจำนวนของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและแจ้งเตือนเพลิงไหม้ที่ติดตั้ง
ภายในอาคาร
แสดงการเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องของอาคารกับกฎกระทรวงเพื่อการกำหนดประเภท หรือขนาดของ
อาคารรวมทั้งมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
พ.ศ. 2552
มาตรการการอนุรักษ์พลังงานในส่วนของโครงการกับส่วนที่เจ้าของโครงการจะรณรงค์ให้ผู้เข้า
พักอาศัยปฏิบัติ ในช่วงเปิดดำเนินการ
แสดงการเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548
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1-12
1-27
1-31
2-8
2-21
2-29
2-39
2-39
2-48
2-51
2-52
2-58
2-60
2-60
2-60
2-66
2-78
2-91
2-92
2-101
2-102
2-103
2-116
2-117
2-134
2-135
2-137
2-142

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่

หน้า

2.11-1 แผนงานก่อสร้างโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort)
(ดัดแปลงและส่วนขยาย)
3.1-1 สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ณ สถานีตรวจวัดอากาศภูเก็ต
3.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต
อ.เมือง จ.ภูเก็ต ปี 2562
3.1-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต
อ.เมือง จ.ภูเก็ต ปี 2563
3.1-4 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองภายในบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ
3.1-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในบริเวณที่ตั้งโครงการ
3.1-6 ข้อมูลระดับเสียงจากสถานีบริเวณเขตพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต
3.1-7 ผลการตรวจวัดระดับเสียง
3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2564
3.1-9 รายละเอียดการแบ่งระดับความเสี่ยงภัยจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว
3.1-10 พื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิและสถานที่พักผู้อพยพในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกะรน
3.1-11 บัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม พื้นที่ภาคใต้จังหวัดภูเก็ต
3.1-12 จำนวนบ่อบาดาลในพื้นที่ตำบลกะรน
3.2-1 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดภูเก็ต (ป่าบก) พ.ศ. 2562
3.2-2 พื้นที่ปา่ สงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดภูเก็ต (ป่าชายเลน) พ.ศ. 2562
3.2-3 พื้นที่ป่าไม้จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2558-2562
3.2-4 สัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ.2558 –2562
3.2-5 รายชื่อต้นไม้และพืชที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ และโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร
3.2-6 รายชื่อสัตว์ที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ และในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ
3.2-7 รายชื่อสัตว์น้ำที่พบในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ
3.2-8 แสดงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
3.3-1 ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
3.3-2 สถิติปริมาณมูลฝอย (ตัน/ปี) ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2562
3.3-3 อัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ยของจังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ.2553-2562
3.3-4 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562
3.3-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
3.3-6 แสดงปริมาณการจราจรบนถนนโคกโตนด (จุดนับรถที่ 1)
3.3-7 แสดงปริมาณการจราจรบนถนนกะตะ (จุดนับรถที่ 2)
3.3-8 แสดงค่า Passenger Car Equivalent (PCE) ที่ใช้กับรถแต่ละประเภท
3.3-9 ปริมาณการจราจรบนถนนโคกโตนด (จุดนับรถที่ 1)
3.3-10 ปริมาณการจราจรบนถนนกะตะ (จุดนับรถที่ 2)
3.3-11 ความสามารถของช่องจราจรสำหรับการเดินรถสองทิศทาง
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2-179
3-4
3-6
3-7
3-8
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่

หน้า

3.3-12 ค่ามาตรฐานการจำแนกสภาพจราจร
3.3-13 ค่าประเมินตามอัตราส่วนของปริมาณจราจร
3.3-14 สภาพการจราจรบนถนนซอยโคกโตนด (จุดนับรถที่ 1) ณ ช่วงเวลาต่างๆ
3.3-15 สภาพการจราจรบนถนนกะตะ (จุดนับรถที่ 2) ณ ช่วงเวลาต่างๆ
3.3-16 เปรียบเทียบความสอดระหว่างการดำเนินโครงการกับข้อกำหนดตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
3.3-17 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียงหลังพัฒนาโครงการ
3.3-18 จำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลตำบลกะรน
3.4-1 จำนวนประชากรของจังหวัดภูเก็ต ณ ธันวาคม 2563
3.4-2 รายชื่อหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลกะรน
3.4-3 จำนวนสถานศึกษาจำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2562
3.4-4 จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
3.4-5 จำนวนสถานประกอบการด้านพาณิชยกรรมและการบริการในเขตเทศบาลตำบลกะรน
3.4-6 ความหนาแน่นของครัวเรือนอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร
3.4-7 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 100 เมตร
3.4-8 ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 100 เมตร
3.4-9 ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆในปัจจุบันของชุมชนของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 100 เมตร
3.4-10 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดำเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่าง
ดัดแปลงอาคาร ของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 100 เมตร
3.4-11 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดำเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่าง
เปิดดำเนินการ ของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 100 เมตร
3.4-12 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับโครงการของผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร
3.4-13 รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร
ที่ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ
3.4-14 รายละเอียดผลการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบโครงการในรัศมี
100 เมตร จากพื้นที่โครงการ
3.4-15 รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร
ที่ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ
3.4-16 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร
3.4-17 ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของประชาชนต่อโครงการ
รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร
3.4-18 ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆในปัจจุบันของชุมชนของประชาชนต่อโครงการ
รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร
3.4-19 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดำเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่าง
ก่อสร้าง ของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร

3-93
3-93
3-95
3-95
3-100
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3.4-20 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดำเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่าง
3-186
เปิดดำเนินการของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร
3.4-21 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับโครงการของผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในรัศมี 101 เมตร
3-189
ถึง 500 เมตร
3.4-22 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร
3-192
3.4-23 ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของประชาชนต่อโครงการ
3-195
รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร
3.4-24 ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆในปัจจุบันของชุมชนของประชาชนต่อโครงการ
3-198
รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร
3.4-25 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดำเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่าง
3-201
ก่อสร้าง ของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร
3.4-26 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดำเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่าง
3-204
เปิดดำเนินการของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร
3.4-27 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับโครงการของผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในรัศมี 501 เมตร
3-207
ถึง 1 กิโลเมตร
3.4-28 รายละเอียดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ
3-211
3.4-29 รายละเอียดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหน่วยงานราชการที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ 3-218
3.4-30 รายละเอียดผลการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ
3-221
3.4-31 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ
3-222
3.4-32 รายละเอียดการสำรวจความคิดเห็นของคุณคำเพชร พัฒกอ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
3-230
ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
3.4-33 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดัดแปลงอาคารและช่วงเปิดดำเนินการ 3-234
ของโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
3.4-34 สรุปจำนวนตัวอย่างที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
3-241
3.4-35 สรุปการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
3-243
3.4-36 จำนวนบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุข ภาครัฐและเอกชน ปี 2556 -2559
3-247
3.4-37 สถิติสาเหตุการเจ็บป่วย 21 กลุ่มโรค ของตำบลกะรน ปี 2559 -2563
3-248
4.1-1 แสดงค่าเฉลี่ย Mixing Height ในแต่ละเดือนและค่าเฉลี่ยของปีที่สถานีภูเก็ต 2556
4-5
4.1-2 Emission Factor สำหรับอัตราการระบายสารมลพิษจากยานพาหนะประเภทต่างๆ
4-8
4.1-3 ความเข้มข้นของมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ช่วงดัดแปลงอาคาร
4-11
4.1-4 สรุปการพิจารณาการแพร่กระจายของฝุ่นละออง ตามกิจกรรมในแต่ละประเภท
4-12
4.1-5 การคาดการณ์ระดับการเกิดฝุ่นจากพื้นที่ก่อสร้าง
4-13
4.1-6 การจัดจำแนกกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ จากการตกสะสมของฝุ่น
4-13
4.1-7 การจำแนกกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบจากการตกสะสมของฝุ่น
4-14
4.1-8 การประเมินระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบของการสะสมฝุ่น ซึ่งทำให้เกิดความเดือดร้อน
4-15
รำคาญ
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4.1-9 การประเมินระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อสุขภาพจากอนุภาคฝุ่น
4.1-10 การประเมินระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อแหล่งระบบนิเวศ
4.1-11 สรุปความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความอ่อนไหวรวมของพื้นที่
4.1-12 ระดับความเสี่ยงของผลกระทบจากกิจกรรมจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
4.1-13 ระดับความเสี่ยงของผลกระทบจากการก่อสร้าง
4.1-14 ระดับความเสี่ยงของผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
4.1-15 สรุปความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานที่อ่อนไหวของพื้นที่
4.1-16 สัมประสิทธิ์การปล่อยของก๊าซแต่ละชนิดระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลเล็กและเบนซิน
4.1-17 ความเข้มข้นของมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ช่วงดำเนินการ
4.1-18 อัตราการสังเคราะห์แสงของพันธุ์ไม้ที่ปลูกในพื้นที่โครงการ
4.1-19 ระดับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้างต่างๆ ที่ระยะห่าง 15 เมตร จากจุดกำเนิด
4.1-20 รายละเอียดหน่วยรับเสียงและระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง
4.1-21 ระดับเสียงตั้งต้นที่อาคารโดยรอบโครงการจะได้รับจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ
4.1-22 ผลการคำนวณระดับเสียงรวม และเสียงรบกวนที่หน่วยรับเสียงจะได้รับจากกิจกรรมการ
เก็บงาน (ก่อนมีมาตรการป้องกัน)
4.1-23 สรุปผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการเก็บงานและงานตกแต่งของโครงการ
ต่อแหล่งรับเสียง (ก่อนมีมาตรการป้องกัน)
4.1-24 ความสามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผ่าน (Transmission Loss) ของวัสดุต่างๆ
4.1-25 ผลการคำนวณระดับเสียงรวม และเสียงรบกวนที่หน่วยรับเสียงจะได้รับจากกิจกรรม
การก่อสร้างฐานราก และการเก็บงาน (หลังมีกำแพงกั้นเสียง)
4.1-26 สรุปผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการเก็บงานและงานตกแต่งของโครงการ
ต่อแหล่งรับเสียง (หลังมีมาตรการป้องกัน)
4.1-27 ค่าระดับเสียงตั้งต้นจากการใช้วัสดุลดเสียง แยกตามระยะห่างและทิศของผู้รับเสียง
4.1-28 ระดับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมในช่วงเปิดดำเนินการที่ตำแหน่งรับเสียงทั้ง 4 ทิศ
4.1-29 ระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร
4.1-30 ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่จุดรับคลื่นสั่นสะเทือนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
4.1-31 ผลกระทบเนื่องจากความสั่นสะเทือนที่มีต่อคนและอาคารสิ่งปลูกสร้าง
4.1-32 ข้อกำหนดด้านความสั่นสะเทือนต่อสิ่งปลูกสร้างตามมาตรฐาน DIN 4150
4.1-33 กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
4.1-34 เกณฑ์มาตรฐานในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ
4.1-35 มาตรการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ
4.3-1 คู่มือมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
4.3-2 ประเมินการใช้ที่จอดรถยนต์โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort)
(ดัดแปลงและส่วนขยาย) จากสัดส่วนการใช้ที่จอดรถยนต์ของโครงการอื่นๆ
4.3-3 แสดงการเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.3-4 สภาพการจราจรในเวลา 17.00 -18.00 น. ของจุดนับรถทั้ง 2 จุด

4-15
4-16
4-16
4-17
4-17
4-18
4-18
4-20
4-24
4-27
4-28
4-30
4-31
4-33

- 11 -

4-34
4-36
4-37
4-38
4-39
4-41
4-43
4-43
4-44
4-45
4-46
4-52
4-52
4-56
4-66
4-70
4-71

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่

หน้า

4.3-5 ระดับความหนาแน่นและความคล่องตัวของจราจรตามอัตราส่วนปริมาณจราจร
4-72
4.3-6 ค่ามาตรฐานการจำแนกสภาพจราจร
4-72
4.3-7 มาตรการที่ต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4-75
เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
4.3-8 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียงก่อนและ
4-79
หลังพัฒนาโครงการ
4.4-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนในช่วงดัดแปลงอาคาร
4-81
4.4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนในช่วงเปิดดำเนินการ
4-84
4.4-3 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการ
4-88
4.4-4 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากการดัดแปลงอาคารโครงการ
4-96
4.4-5 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า
4-100
รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ในช่วงดัดแปลงอาคารโครงการ
4.4-6 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ด้านสุขภาพอนามัยเพิ่มเติมตามข้อห่วงกังวลจาก
4-111
ประชาชนระยะดัดแปลงอาคารโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora
Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
4.4-7 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในช่วงดำเนินการของโครงการ
4-117
4.4-8 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท 4-122
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ในช่วงเปิดดำเนินการ
4.4-9 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยเพิ่มเติมตามข้อห่วงกังวลจาก
4-131
ประชาชนในระยะเปิดดำเนินการโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora
Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
4.4-10 ข้อมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี ของสถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต (พ.ศ. 2534-2563)
4-151
4.4-11 การประเมินผลกระทบการบดบังทิศทางแสงแดดในช่วงเดือนต่างๆ
4-156
4.5-1 สรุประดับของผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4-168
5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ 5-2
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai
Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด
ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ 5-69
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai
Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด
ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
6-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดัดแปลงอาคาร) โครงการโรงแรม
6-2
ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ของบริษัท ชนาลัย
ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่

หน้า

6-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ) โครงการโรงแรม
6-7
ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ของบริษัท ชนาลัย
ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
6-3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
6-16
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเปิดดำเนินการ)
6-4 แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง
6-17
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

สารบัญ

สารบัญรูป
รูปที่
2.1-1
2.1-2
2.1-3
2.1.1-1
2.1.2-1
2.1.2-2
2.1.3-1
2.2.1-1
2.2.1-2
2.2.1-3
2.2.2-1
2.3.1-1
2.3.2-1
2.4-1
2.4-2
2.6-1
2.6-2
2.6-3
2.6-4
2.6-5
2.7.1-1
2.7.1-2
2.7.1-3
2.7.1-4
2.7.1-5
2.7.1-6
2.7.1-7
2.7.2-1
2.7.2-2
2.7.2-3
2.7.2-4
2.7.2-5
2.7.2-6

หน้า
แสดงที่ตั้งโครงการและเส้นทางการจราจรเข้าสู่โครงการ
สภาพพื้นทีโ่ ครงการปัจจุบัน
อาณาเขตติดต่อโครงการโดยรอบ
ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560
รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ผังแบ่งบริเวณตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต
พ.ศ.2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ที่ตั้งโครงการตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ผังบริเวณพื้นทีโครงการเดิม
ผังแสดงตำแหน่งรื้อถอนอาคาร และดัดแปลงอาคาร
ผังบริเวณพื้นทีโครงการ
ผังโฉนดที่ดินของโครงการ
ผังแสดงระยะร่น และความสูงของอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)
ผังแสดงระยะร่นของอาคาร
ผังแสดงเส้นชั้นความสูงของโครงการ
ผังแสดงเส้นความชันของอาคาร
ผังแสดงพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง
ผังแสดงพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น
ผังแสดงพื้นที่ไม้พุ่ม-ไม้คลุมดิน
รูปตัดพื้นที่สีเขียว
ภาพแสดงพื้นที่สีเขียวซ้อนทับระบบสาธารณูปโภค
ผังแสดงระบบน้ำใช้ของโครงการ
ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบน้ำใช้
ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบน้ำใช้อาคาร B1,B2,B3
ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบน้ำใช้อาคาร B4,B5,ห้องออกกำลังกาย
แบบขยายบ่อเก็บน้ำใต้ดิน
แบบขยายถังเก็บน้ำบนพื้นที่ดิน
ผังขัน้ ตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ผังแสดงระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
ไดอะแกรมแนวดิ่งของระบบระบายน้ำเสีย
ไดอะแกรมแนวดิ่งของระบบระบายน้ำเสียอาคาร B1,B2,B3
ไดอะแกรมแนวดิ่งของระบบระบายน้ำเสียอาคาร B4,B5,ห้องออกกำลังกาย
แบบขยายบ่อเก็บน้ำทิ้งและบ่อตรวจคุณภาพน้ำ
ผังแสดงระบบรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว
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2-3
2-4
2-5
2-7
2-23
2-24
2-27
2-34
2-35
2-36
2-38
2-49
2-50
2-56
2-57
2-61
2-62
2-63
2-64
2-65
2-70
2-71
2-72
2-73
2-74
2-75
2-76
2-85
2-86
2-87
2-88
2-89
2-90

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

สารบัญ

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่

หน้า

2.7.2-7 ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย AMC-150 จำนวน 1 ชุด
2.7.3-1 ผังแสดงระบบระบายน้ำของโครงการ
2.7.3-2 ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบระบายน้ำอาคาร B1,B2,B3
2.7.3-3 ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบระบายน้ำอาคาร B4,B5,ห้องออกกำลังกาย
2.7.3-4 แบบขยายบ่อหน่วงน้ำฝน
2.7.3-5 ภาพตัดแนวท่อระบายน้ำภายในโครงการ
2.7.4-1 ผังแสดงตำแหน่งห้องพักมูลฝอยรวม และเส้นทางการเดินรถเก็บขนมูลฝอยของโครงการ
2.7.4-2 แบบขยายห้องพักมูลฝอยรวม
2.7.4-3 ผังรูปตัดพื้นที่สีเขียวบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม
2.7.4-4 ผังขั้นตอนการจัดการมูลฝอยของโครงการ
2.7.5-1 ผังแสดงระบบเมนไฟฟ้าของโครงการ
2.7.5-2 ไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบไฟฟ้า
2.7.5-3 แบบขยายห้องไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
2.7.6-1 ผังแสดงระบบจ่ายน้ำดับเพลิงของโครงการ
2.7.6-2 ไดอะแกรมแนวดิง่ ระบบดับเพลิง
2.7.6-3 ผังแสดงระบบสื่อสาร และตำแหน่งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
2.7.6-4 ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบกล้องวงจรปิด
2.7.6-5 ไดอะแกรมแนวดิ่งของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
2.7.6-6 ผังแสดงตำแหน่งจุดรวมพล และเส้นทางอพยพคนไปยังจุดรวมพลของโครงการ
2.7.8-1 ผังแสดงตำแหน่งที่จอดรถและระบบจราจรภายในโครงการ
2.7.9-1 ผังแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
2.7.9-2 แบบขยายสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
2.8-1 ผังแสดงตำแหน่งสระว่ายน้ำของโครงการ
2.8-2 แบบขยายสระว่ายน้ำ
3.1-1 การเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่โครงการ
3.1-2 แผนที่ธรณีวิทยาของจังหวัดภูเก็ต
3.1-3 แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย
3.1-4 แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหวของประเทศไทย
3.1-5 ความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหว
3.1-6 ตำแหน่งพืน้ ที่โครงการ กับตำแหน่งจุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดภูเก็ต
3.1-7 หอเตือนภัยสึนามิบริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
3.1-8 แผนที่พื้นที่น้ำท่วมจากคลื่นสึนามิ จังหวัดภูเก็ต
3.1-9 พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มจังหวัดภูเก็ต
3.1-10 แผนที่แสดงศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลต้นทุนจังหวัดภูเก็ต
3.2-1 สภาพคลองสาธารณประโยชน์
3.2-2 ตำแหน่งการสำรวจทรัพยากรสิ่งมีชีวิตของคลองสาธารณประโยชน์
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2-93
2-96
2-97
2-98
2-99
2-100
2-105
2-106
2-107
2-108
2-111
2-112
2-113
2-119
2-120
2-121
2-122
2-123
2-130
2-140
2-157
2-158
2-160
2-161
3-11
3-13
3-16
3-29
3-30
3-31
3-35
3-36
3-41
3-45
3-61
3-62

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

สารบัญ

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่

หน้า

3.2-3 แนวปะการังบริเวณแนวชายฝั่งทะเลใกล้พื้นที่โครงการ
3.3-1 แผนผังแสดงพื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม จังหวัดภูเก็ต
3.3-2 ขั้นตอนดำเนินการจัดการของเสียอันตรายชุมชนศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต
3.3-3 ตัวอย่างการดำเนินโครงการลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน
3.3-4 เส้นทางคมนาคมโดยรอบพื้นที่โครงการและจุดนับรถ
3.3-5 ตำแหน่งที่ตั้งโครงการตามผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต
3.3-6 ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3-7 ที่ตั้งโครงการตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
3.3-8 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร
3.3-9 การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร
3.4-1 ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร
3.4-2 ภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร
3.4-3 ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 101 – 500 เมตร
3.4-4 ภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 101 – 500 เมตร
3.4-5 ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 501 – 1,000 เมตร
3.4-6 ภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 501 – 1,000 เมตร
3.4-7 ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร
3.4-8 ภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่รัศมี 1 กิโลเมตร
3.4-9 ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มหน่วยงานราชการที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร
3.4-10 ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มติดโครงการ
3.4-11 ภาพถ่ายขณะทำแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำชุมชน ตำบลกะรน
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
3.4-12 ภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
4.1-1 แผนผังระยะห่างอาคารที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง
4.3-1 สภาพโครงการ โรงแรม ไอบิส กะตะ
4.4-1 กิจกรรมที่กำลังมีการก่อสร้างและกิจกรรมที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ บริเวณโดยรอบพื้นที่
โครงการย้อนหลัง 3 ปี
4.4-2 ตำแหน่งมุมมองภาพประกอบเชิงซ้อนของพื้นที่โครงการ
4.4-3 ทัศนียภาพโครงการมุมมอง A
4.4-4 ทัศนียภาพโครงการมุมมอง B
4.4-5 ทัศนียภาพโครงการมุมมอง C
4.4-6 ทัศนียภาพโครงการมุมมอง D
4.4-7 ทิศทางลมที่พัดผ่านพื้นที่โครงการโรงแรมชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort)
(ดัดแปลงและส่วนขยาย) ในรอบ 1 ปี
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3-66
3-75
3-78
3-81
3-87
3-98
3-104
3-107
3-109
3-110
3-172
3-173
3-190
3-191
3-208
3-209
3-215
3-216
3-219
3-228
3-231
3-240
4-29
4-67
4-114
4-146
4-147
4-148
4-149
4-150
4-152

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

สารบัญ

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่

หน้า

4.4-8 การหมุนรอบแกนของโลกและรอบดวงอาทิตย์
4.4-9 การบดบังแสงแดดจากโครงการในเดือนมกราคม
4.4-10 การบดบังแสงแดดจากโครงการในเดือนเมษายน
4.4-11 การบดบังแสงแดดจากโครงการในเดือนสิงหาคม
6-1 ผังตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
6-2 ผังแสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำระยะเปิดดำเนินการ
6-3 ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย AMC-150 จำนวน 1 ชุด
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4-154
4-158
4-161
4-164
6-6
6-15
6-19

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 1
บทนำ

บทที่ 1
บทนำ

1.1

ความเป็นมาของโครงการ

โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ตั้งอยู่เลขที่
175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เจ้าของโครงการคือ บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า
รี ส อร์ ท จำกั ด กรรมการของบริ ษั ท มี 3 คน คื อ 1) นางสมศรี กาญจนาลั ย 2) นายกฤษฎา กาญจนาลั ย
3) นางสาวรุจิราภา กาญจนาลัย โดยกรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญ ของบริษัท สำนักงาน
สาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 175 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เดิม เจ้าของโครงการคือ นายสนอง กาญจนาลัย ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารในโฉนดที่ดินเลขที่ 35911
เลขที่ดิน 26 (ดังภาคผนวกที่ 1) ซึ่งได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) จากสำนักงานเทศบาลตำบลกะรน
(ดังภาคผนวกที่ 2) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ใบอนุ ญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) เลขที่ 47/2533 ออกให้ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2533
อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารชนิด ค.ส.ล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นโรงแรม 22 ห้องพัก พื้นที่
864.00 ตารางเมตร มีที่จอดรถ 8 คัน และได้รับ ใบอนุญาตรับรองการก่อสร้างอาคาร (ใบ อ.6)
เลขที่ 22/2540 ออกให้ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2540 โดยรับรองอาคารชนิด คสล. 3 ชั้น จำนวน 1
หลัง เพื่อใช้เป็นโรงแรม
2. ต่อมา บริษัท โรงแรมซีวินด์ จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม 2532 ซึ่งเป็นเจ้าของร่วมกับ นายสนอง กาญจนาลั ย ได้มีการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคารต่อสำนักงานเทศบาลตำบลกะรน และได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ
อ.1) จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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บทที่ 1
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2.1 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) เลขที่ 22/2539 ออกให้ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2539
อนุญาตให้ ก่อสร้างอาคาร ดังนี้
(1) อาคารชนิ ด คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 หลั ง เพื่ อใช้เป็ น ที่ พัก อาศัยรวม พื้ น ที่ 1,055.00
ตารางเมตร
(2) อาคารชนิด คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นร้านอาหาร พื้นที่ 224.00 ตาราง
เมตร
(3) อาคารชนิด คสล. 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย พื้นที่ 114.00 ตาราง
เมตร
(4) แท้งค์น้ำ คสล. จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้เป็นที่กักเก็บน้ำ พื้นที่ 36.00 ตารางเมตร
2.2 บริ ษั ท โรงแรมซี วิ น ด์ จำกั ด ได้ ใบรับ รองการก่ อ สร้างอาคาร (ใบ อ.6) จากสำนั ก งาน
เทศบาลตำบลกะรน เลขที่ 21/2540 ออกให้ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2540 โดยรับรองอาคาร
ดังนี้
(1) อาคารชนิด คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นโรงแรม
(2) อาคารชนิด คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นร้านอาหาร
(3) อาคารชนิด คสล. 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย
(4) แท้งค์น้ำ คสล. จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้เป็นที่กักเก็บน้ำ พื้นที่ 36.00 ตารางเมตร
2.3 บริษัท โรงแรมซีวินด์ จำกัด ได้ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (ใบ อ.5) ของอาคารชนิด
คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นโรงแรม จากสำนักงานเทศบาลตำบลกะรน เลขที่
75/2540 ออกให้ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2540
2.4 บริษัท โรงแรมซีวินด์ จำกัด ได้ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) เลขที่ 64/2541 ออก
ให้ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2541 อนุญาตให้ ก่อสร้างอาคารชนิด ค.ส.ล. 4 ชั้น จำนวน 2 หลัง
เพื่อใช้เป็นโรงแรม พื้นที่ 1,656.00 ตารางเมตร
3. จากนั้น บริษัท โรงแรมซีวินด์ จำกัด มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมมีมติเห็นชอบตามสำเนาหนังสือที่ วว 0804/1108 ลงวันที่
25 มกราคม 2542 เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมซีวินด์ ของ
บริษัท โรงแรม ซีวินด์ จำกัด บนโฉนดที่ดินเลขที่ 35911 มีขนาดเนื้อที่ 4-0-25.90 ไร่ คิดเป็น
พื้นที่ 6,503.60 ตารางเมตร เป็นกรรมสิทธิ์ของนายสนอง กาญจนาลัย ตั้งอยู่ ณ ถนนโคกโตนด
ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ภายในโครงการมีอาคารสำหรับพักอาศัย จำนวน 6 อาคาร
มีห้องพัก จำนวน 126 ห้องพัก โดยมีขนาดของโครงการ ดังนี้
1) อาคาร 1 เป็นอาคาร 3 ชั้น จำนวน 22 ห้องพัก
2) อาคาร 2 เป็นอาคาร 4 ชั้น จำนวน 24 ห้องพัก
3) อาคาร 3-6 เป็นอาคาร 4 ชั้น จำนวน 20 ห้องพัก/อาคาร
4) บ้านพัก (พนักงาน)
จำนวน 1 หลัง
5) ร้านอาหาร
จำนวน 1 อาคาร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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บทที่ 1
บทนำ

4. ต่อมา บริษัท โรงแรมซีวินด์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) จากสำนักงาน
เทศบาลตำบลกะรน เลขที่ 166/2543 ออกให้ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2543 อนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร
ชนิด คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นโรงแรม พื้นที่ 1,464.50 ตารางเมตร
ทั้งนี้ บริษัท โรงแรมซีวินด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ซีรีน รีสอร์ท จำกัด
เมื่อวัน ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท อีกครั้งเป็น บริษัท ชนาลั ย
ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ซึ่งโครงการไม่ได้จดแจ้งขอเปลี่ยนแปลงชื่อ
โครงการมาก่อน ดังนั้น เจ้าของโครงการจึงขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อโครงการและชื่อเจ้าของโครงการ
จากเดิม ชื่อโครงการโรงแรมซีวินด์ ของบริษัท โรงแรมซีวินด์ จำกัด เปลี่ยนเป็น โครงการโรงแรม
ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ของบริษัท ชนาลัย
ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด ทั้งนี้ เนื่องจากในการเสนอรายงานฯ ได้ระบุข้อความในวงเล็บต่อท้ายชื่อ
โครงการเป็น “(ดัดแปลงอาคาร)” จึงขอแก้ไขเป็น (ดัดแปลงและส่วนขยาย) เพื่อให้สอดคล้องกับ
ที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นไว้ (แสดงดังภาคผนวกที่ 2) โดยเนื่องจากโครงการ
เคยได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ดังนั้น จึงสามารถเสนอรายงานฯ ในรูปแบบดัดแปลงอาคารได้
5. จากนั้ น บริ ษัท ชนาลั ย ฟลอร่า รีส อร์ท จำกัด ได้ขอให้ เทศบาลตำบลกะรน รับรองอาคารของ
โรงแรม จำนวน 6 อาคาร ตามหนังสือเทศบาลตำบลกะรน ที่ ภก. 52503/451 ลงวันที่ 30 มีนาคม
2560 ดังนี้
1) อาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ขนาด 2,192.00 ตารางเมตร เป็นโรงแรม 24 ห้อง และ
ส่วนบริการ
2) อาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ขนาด 1,795.00 ตารางเมตร เป็นโรงแรม 20 ห้อง
3) อาคาร คสล. 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง ขนาด 5,823.00 ตารางเมตร เป็นโรงแรม 56 ห้อง
4) อาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ขนาด 2,458.00 ตารางเมตร เป็นโรงแรม 24 ห้อง
5) อาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ขนาด 1,701.00 ตารางเมตร เป็นโรงแรม 20 ห้อง
6) สระว่ายน้ำ จำนวน 2 สระ ขนาด 1,200.00 ตารางเมตร
ปั จ จุ บั น เนื่ อ งจากจำนวนห้ อ งพั ก ตามหนั งสื อ แจ้งผลการพิ จ ารณาการจั ด ทำรายงานการวิ เคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีจำนวน 126 ห้อง แต่โครงการมีการดัดแปลงอาคารโดยมีห้องพักจำนวน 144 ห้อง ดังนั้น
ดังนั้น บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด จึงมีความประสงค์ ขออนุญาตดัดแปลงอาคารเพื่อประกอบกิจการ
ประเภทโรงแรมให้ สอดคล้องกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จึงได้มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อสำนั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้อ งต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
โครงการให้ถูกต้อง และขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต่อไป โดยโครงการจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ขัดกับแนว
ทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และไม่ดำเนินกิจการโรงแรมจนกว่าจะได้รับความเห็น
ชอบในรายงานฯ และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ทั้งนี้ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของพื้นที่โครงการในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดจากทิศใต้ไปทางทิศ
เหนือ ภายในพื้นที่โครงการประกอบด้วยอาคารจำนวน 14 อาคาร ดังนี้
(1) อาคาร B1 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง
(2) อาคาร B2 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง
(3) อาคาร B3 เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 56 ห้อง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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(4) อาคาร B4 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง
(5) อาคาร B5 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง
(6) อาคารงานระบบ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(7) อาคารงานออกกำลังกาย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(8) อาคารสระว่ายน้ำ1 เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(9) อาคารสระว่ายน้ำ2 จำนวน 1 อาคาร
(10) อาคารโครงสร้างไม้ 1 ชั้น จำนวน 5 อาคาร
ซึ่งโครงการจะทำการรื้อถอนอาคารโครงสร้างไม้จำนวน 5 อาคาร ออก และจะทำการดัดแปลงอาคารโดย
การก่อผนังอาคารบางส่วนที่มีลักษณะเป็นช่องเปิดซึ่งมีระยะร่นไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยแก้ไขให้มี
ลักษณะเป็นช่องปิดและเพิ่มเติมบันไดหนีไฟส่วนของอาคาร B3 ภายหลังได้รับอนุญาตดัดแปลงอาคารแล้ว ทั้งนี้
โครงการมีการหยุดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 ดังนั้นเมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีอาคารทั้งสิ้น 9
อาคาร มีห้องพักจำนวน 144 ห้อง ดังนี้
(1) อาคาร B1 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง
(2) อาคาร B2 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง
(3) อาคาร B3 เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 56 ห้อง
(4) อาคาร B4 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง
(5) อาคาร B5 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง
(6) อาคารงานระบบ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(7) อาคารงานออกกำลังกาย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(8) อาคารสระว่ายน้ำ1 เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(9) อาคารสระว่ายน้ำ2 จำนวน 1 อาคาร
และภายในโครงการยั งมี ยั งมี ต้น หมากเขีย ว ต้ น ลี ล าวดี ต้ น ตาล ต้ น ตี น เป็ ด ต้ น หู ก วาง ต้ น หู ก ระจง
ต้นมะพร้าว และต้นกระถิน พื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มีโรงแรม บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า
ร้านอาหาร และพื้นที่มีการครอบครองเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวโครงการจึงเข้าข่ายประเภทโครงการ
ที่จะต้องศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอนของการขออนุ ญาตดัดแปลงอาคาร
ตามประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ
ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม พ.ศ. 2561 ตามเอกสารแนบท้ ายประกาศ 4 ลำดับที่ 30 ระบุไว้ว่าโรงแรมหรือ
สถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่
4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ให้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2561)

1.2

วัตถุประสงค์ในการดำเนินการโครงการ

วัตถุประสงค์หลักในการเลือกพัฒนาโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่พักอาศัยของผู้ต้องการที่พัก
และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลกะรน ที่ต้องการที่พักอาศัยในโรงแรมที่มีความสะดวกสบาย ทั้งในด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวกภายในโครงการ และการเดินทางเข้า-ออกที่สะดวก เนื่องจากตำแหน่งพื้นที่โครงการตั้งอยู่ติดกับถนน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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สาธารณะซึ่งเป็นถนนเส้นหลักที่สามารถเดินทางเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลกะรนได้โดยสะดวก เช่น
พุทธอุทยานเขานาคเกิด (พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคาคีรี) จุดชมวิว 3 หาด (Viewpoint) หาดกะตะ (Kata Beach)
หาดกะตะน้อย (Kata Noi Beach) และหาดกะรน (Karon Beach) เป็นต้น พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและ
สาธารณูปโภคภายในรัศมี 1 กิโลเมตร อาทิเช่น โรงแรม ร้านค้า และร้านอาหาร เป็นต้น

1.3

วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน

(1) เพื่อศึกษารายละเอียดข้อมูลของโครงการให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ และมีความ
ชัดเจนเพียงพอต่อการพัฒนาโครงการ
(2) เพื่ อ ศึ กษาสภาพแวดล้ อ มของทรัพ ยากรสิ่ งแวดล้ อ มและคุ ณ ค่ าด้ านต่ างๆ ในปั จจุ บั น ของพื้ น ที่
โครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากการมีโครงการทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต
(3) เพื่ อ วิ เคราะห์ แ ละประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ทางบวกและทางลบที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น
อันเนื่องมาจากโครงการทั้งในระยะดัดแปลงอาคารและระยะดำเนินการ
(4) เพื่อเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ เพื่อบรรเทา
ความรุ น แรงของผลกระทบนั้ น รวมถึ ง มาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่เสนอไว้

1.4

เหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการโครงการ

โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) เป็นโครงการ
ประกอบกิจการประเภทโรงแรม จำนวน 144 ห้องพัก ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น จำนวน 9 อาคาร
มีพื้นที่ใช้สอยทุกอาคารรวมกัน 9,629.90 ตารางเมตร มีเนื้อที่พัฒนาโครงการ 4-0-25.90 ไร่ หรือคิดเป็นพื้นที่
6,503.60 ตารางเมตร
ดังนั้ น โครงการจึ งเข้าข่ายประเภทโครงการที่ จะต้องศึกษาและจัดทำรายงานการประเมิน ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในขั้นของการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและ
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการจั ด ทำรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. 2561
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 4 ลำดับที่ 30 ระบุไว้ว่า โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้ง แต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ให้จัดทำรายงาน
การประเมิน ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมเสนอต่ อสำนัก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ ม
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
ดั ง นั้ น โครงการเข้ า ข่ า ยประเภทโครงการที่ ต้ อ งดำเนิ น การจั ด ทำรายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และปัจจุบันข้อกำหนดดังกล่าวทั้งหมดยังมีการบังคับใช้อยู่ในพื้นที่
บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด มีความตระหนักถึงข้อกำหนดนี้ จึงได้มอบหมายให้ บริษัท โอเค
เนเจอร์ จำกัด ในฐานะนิ ติบุ คคลผู้มีสิ ทธิ์จั ดทำรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม (EIA) เป็นบริษัทที่
ปรึกษาด้านสิ่ งแวดล้อม จั ดทำรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ เพื่อยื่นเรื่องให้
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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บทที่ 1
บทนำ

คณะกรรมการผู้ชำนาญการในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณารายงานฯ ตามขั้นตอน
ต่อไป
ทั้งนี้ จากการพิจ ารณาตรวจสอบของคณะกรรมการผู้ ชำนาญการในเขตพื้นที่ คุ้มครองสิ่งแวดล้ อมใน
บริเวณจังหวัดภูเก็ต ของการดำเนินโครงการตามมาตรา 101/1 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่ งชาติ (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งระบุว่า “ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดก่อสร้างหรือดำเนิน
โครงการหรือกิจการก่อนที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 48 จะได้รับความเห็นชอบหรือ
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่
เกินวันละหนึ่งแสนบาทตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือหยุดการกระทำนั้น”
มาตรา 48 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอํานาจประกาศกําหนดให้โครงการหรือกิจการ หรือการดําเนินการใดของรัฐ
หรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดําเนินการ เป็นโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือที่
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญ
อื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ซึ่งผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัด ทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกําหนด โดยจะกําหนดให้
แตกต่ า งกั น ตามประเภทหรื อ ขนาดของโครงการหรื อ กิ จ การหรื อ การดํ า เนิ น การก็ ได้ และอย่ า งน้ อ ยต้ อ ง
ประกอบด้วยสาระสําคัญเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการหรือกิจการ หรือการดําเนินการ สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
การประเมินทางเลือกในการดําเนินการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจการ
หรือการดําเนินการทั้งทางตรงและทางอ้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหาย
การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการของ
รัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดําเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต หรื อ ส่ ว นได้ เสี ย สํ า คั ญ อื่ น ใดของประชาชนหรื อ ชุ ม ชน หรื อ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งรุ น แรง
ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และจัดให้ มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกําหนด เป็นการเพิ่มเติมจากที่ต้องดําเนินการตามวรรคสองด้วย
ให้ สํ านั กงานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมเสนอคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อ ม
แห่ งชาติเพื่อพิจ ารณาทบทวนประกาศตามวรรคหนึ่งทุกรอบระยะเวลาห้ าปี หรือในกรณี ที่มีความจําเป็นจะ
ดําเนินการให้เร็วกว่านั้นก็ได้
โดยจากการทบทวนช่วงเวลาการเปิดดำเนินการของโครงการในช่วงเวลาที่ผ่านมากับขั้นตอน การเสนอ
รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้ อมแห่ งชาติ เพื่ อเป็นข้อมูล ประกอบการ
พิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบลักษณะการดำเนินโครงการหรือกิจการตามมาตรา 101/1 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 นั้น พบว่า โครงการมีการ
เปิดดำเนินการขัดต่อมาตรา 101/1 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561 แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 1
บทนำ

1) โครงการมีการดำเนินการก่อสร้างไม่ตรงกับที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เคย
ได้ รับ ความเห็ น ชอบไว้แล้ว ซึ่งในรายงานมีจำนวน 126 ห้ อง แต่โครงการมี ก่อสร้างอาคารโดยมี
ห้องพักจำนวน 144 ห้อง การดำเนินการดังกล่าวจึงต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการเปรียบเทียบปรับ
ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2561 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปจนถึงวันที่
6 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่โครงการเปิดดำเนินการก่อนจะหยุดดำเนินการ
2) เนื่องจากบริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด มีความประสงค์ ขออนุญาตดัดแปลงและส่วนขยาย
เพื่อประกอบกิจการประเภทโรงแรมให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จึงได้มีการจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต
เพื่อใช้เป็ น เอกสารประกอบการขออนุ ญ าตดัดแปลงและส่ วนขยายให้ ถูกต้ อง และขอใบอนุ ญ าต
ประกอบธุรกิจโรงแรมต่อไป ดังนั้น โครงการจะต้องไม่ดำเนินการใดๆ ที่ขัดกับแนวทางการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และไม่ดำเนินกิจการโรงแรมจนกว่าจะได้รับความเห็น
ชอบในรายงานฯ และได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ โรงแรม ซึ่ ง สำนั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 (แสดงดังภาคผนวกที่ 2)
ฉะนั้น โครงการจึงต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการเปรียบเทียบปรับ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งต่อหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับต่อไป
แต่ทั้งนี้ เนื่ องจากโครงการมีการก่อสร้างอาคารไม่ตรงตามที่ได้รับใบอนุญาตจากเทศบาลตำบลกะรน
ดังนั้น การดำเนินการของโครงการจึงขัดต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ด้วย ซึ่งกำหนดว่า
มาตรา 65 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา
34 มาตรา 52 วรรคหก มาตรา 57 หรือมาตรา 60 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่น
บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 31 มาตรา 32
มาตรา 34 หรือมาตรา 57 ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะ
ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ดังนั้ น โครงการจึ งต้องปฏิบั ติตามบทลงโทษตามพระราชบัญ ญั ติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดังกล่ าว
เช่นเดียวกัน ซึ่งจะประสานให้หน่วยงานท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

1.5

ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา
1.5.1 ขั้นตอนการศึกษาและวิธีการศึกษา สามารถสรุปวิธีการศึกษาในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
1.5.1-1 การกำหนดขอบเขตการศึกษา

ในการศึ กษารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม โครงการโรงแรม ชนาลั ย
ฟลอร่า รีส อร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) มีขอบเขตพื้นที่ศึกษา คือ พื้นที่โครงการ
ขนาดเนื้อที่ 4-0-25.90 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 6,503.60 ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 1
บทนำ

รน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และพื้นที่โดยรอบที่ตั้งโครงการซึ่งครอบคลุมพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
ในรัศมี 1 กิโลเมตร
1.5.1-2 การศึกษารายละเอียดโครงการ
การจั ด ทำรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม (EIA) ของโครงการโรงแรม
ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) จะดำเนินการศึกษาตามแนวทางการ
จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร การจัดสรรที่ ดินและบริการชุมชน ของสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดครอบคลุมรายละเอียดที่เกี่ยวกับลักษณะ
โครงการ พร้อมกิจกรรมประกอบ เพื่อให้เห็นภาพของโครงการที่จะสามารถใช้เป็นแนวคิดประกอบการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ได้แก่
1. ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการหรือบริเวณที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากโครงการ รวมทั้งการนำเสนอผังโฉนดที่ดินของโครงการ ตำแหน่งที่ตั้งของกิจกรรมทั้งหมด
2. รายละเอียดการพัฒนาโครงการ ได้แก่ การใช้ที่ดินของโครงการ พื้นที่ใช้สอยภายใน
อาคาร ประเภทและความสูงอาคาร รูปแบบและขนาดห้องพัก อัตราส่วนการใช้พื้นที่โครงการ ระยะถอยร่นของ
อาคาร พร้อมกิจกรรมประกอบ ตลอดจนผังแสดงการใช้ที่ดิน และอาคารของโครงการ
3. การจัดระบบจราจร และที่จอดรถของโครงการ
4. ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร
• น้ ำใช้ : การจัด หาแหล่ งน้ ำใช้ ปริมาณน้ ำใช้โดยแบ่ งตามกิ จกรรมการใช้ น้ ำ
ระบบจ่ายน้ำ และแหล่งน้ำสำรองของโครงการ
• การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล : ปริมาณน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ วิธีการและ
ขั้น ตอนการบำบั ดน้ ำเสี ย ประสิ ท ธิภ าพและความสามารถในการรองรับ และบำบั ด น้ ำเสี ย การจั ดการน้ ำทิ้ ง
คุณภาพน้ำทิ้ง แหล่งรองรับน้ำทิ้งจากโครงการ
• การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม : ระบบระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งในพื้นที่
โครงการ จุดที่ระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ บ่อหน่วงน้ำ และการป้องกันน้ำท่วมภายในบริเวณโครงการและ
พื้นที่ข้างเคียง
• การจั ด การมู ล ฝอย : ศึ ก ษาปริม าณมู ล ฝอยตามประเภทกิ จกรรม การเก็ บ
รวบรวมมูลฝอย ลักษณะห้องพักรวมมูลฝอยและการกำจัดมูลฝอยของโครงการ
• ไฟฟ้า : ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าที่ใช้
• การป้องกันอัคคีภัย : ชนิด จำนวน และตำแหน่งของระบบอุปกรณ์ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย จุดรวมพล และแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย
5. การจัดภูมิสถาปัตยกรรมหรือพื้นที่สีเขียวของโครงการ
6. การบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลางภายในโครงการ
7. การดำเนินงานช่วงดัดแปลงอาคารโครงการ
1.5.1-3 การศึกษาสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
ศึ ก ษาทรั พ ยากรสิ่ งแวดล้ อมโดยรอบโครงการ ครอบคลุ ม องค์ ป ระกอบทรั พ ยากร
สิ่งแวดล้ อมและคุณค่าต่างๆ 4 หั วข้อหลั ก ตามแนวทางที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกำหนด ได้แก่
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 1
บทนำ

- ทรั พยากรกายภาพ : ได้แก่ สภาพภู มิ ประเทศ สภาพภู มิอากาศ คุ ณภาพอากาศ
เสียง สภาพทางธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว ทรัพยากรดิน แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดิน
- ทรัพยากรชีวภาพ : ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพบนบก และทรัพยากรชีวภาพในน้ำ
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคม
ขนส่ง การใช้น้ำ การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล การระบายน้ำและป้องกันแก้ไขน้ำท่วม การจัดการมูลฝอย การใช้
ไฟฟ้า และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- คุ ณ ค่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต : ได้ แ ก่ สภาพเศรษฐกิ จ และสั งคม การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน สุขภาพและการสาธารณสุข การท่องเที่ยวและโบราณสถาน
ข้อ มู ล ทรั พ ยากรสิ่ งแวดล้ อ มดั งกล่ าวข้ างต้ น จะได้ จ ากการรวบรวมข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
อันประกอบไปด้วย ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่จำเป็นจากแหล่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
➢ ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ ได้ จ ากการตรวจสอบ การสั ง เกตการณ์ และการสำรวจ
ภาคสนามในระดับพื้น ที่ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ ข้อมูลสภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมีประมาณ
1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ การถ่ายภาพประกอบ การสำรวจแบบสอบถามทางเศรษฐกิจและสังคม และ
ทัศนคติของประชาชน เป็นต้น
➢ ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการรวบรวมเอกสารและรายงานต่างๆจากหน่วยงาน
ราชการและองค์ ก รต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น เทศบาลตำบลกะรน กรมทรั พ ยากรธรณี กรมทางหลวง กรม
อุตุนิยมวิทยา และกรมแผนที่ทหาร เป็นต้น
เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนำไปใช้วิเคราะห์และแสดงผลความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสาขา
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอื่นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะครอบคลุมพื้นที่ตั้งโครงการ และพื้นที่โดยรอบที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ
1.5.1-4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากโครงการ โดยแยกเป็นผลกระทบช่วงดัดแปลงอาคารและช่วงดำเนินการโครงการ ทั้งที่เป็นผลกระทบ
ทางตรงและผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือคุณค่าต่างๆ ให้สอดคล้องตามหัวข้อ
หลั ก ตามแนวทางที่ ส ำนั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มกำหนด ซึ่ งมี ห ลั ก การ
ประเมินผลกระทบในลักษณะการเปรียบเทียบระหว่างการมีโครงการและไม่มีโครงการ โดยมีหัวข้อที่กำหนดไว้ดังนี้
- ผลกระทบต่อทรัพยากรกายภาพ : ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยา
สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน และทรัพยากรน้ำ
- ผลกระทบต่อทรัพ ยากรชีว ภาพ : ได้แก่ ทรัพ ยากรชีว ภาพบนบก และทรัพยากร
ชีวภาพในน้ำในพื้นที่ศึกษา โดยเน้นสิ่งมีชีวิตที่หายากหรืออาจสูญพันธุ์ หรือที่มีความสำคัญทางด้านนิเวศวิทยาหรือ
เศรษฐกิจ
- ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : ได้แก่ การใช้น้ำ การจัดการน้ำเสีย
และสิ่งปฏิกูล การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม การจัดการมูลฝอย พลังงานและไฟฟ้า การจราจร การสื่อสาร
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 1
บทนำ

- ผลกระทบต่อคุณค่าคุณภาพชีวิต : ได้แก่ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการ
ต่อคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุนทรียภาพ การบดบังทิศทางลม แสงแดด และ
คลื่นสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์
1.5.1-5 การเสนอมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เป็นการนำผลการศึกษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามหลักวิชาการและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สามารถติดตามตรวจสอบการดำเนินการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งเจ้าของโครงการต้อง
รับ ทราบ และตามกฎหมายมาตรา 51/5 แห่ งพระราชบัญ ญั ติส่ งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2561 กล่ าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ช ำนาญการได้ให้ ความเห็ นชอบในรายงานการ ประเมิ น
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 51/1 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือ
ต่ออายุใบอนุญาต นำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการ
สั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ซึ่งประกอบด้วย
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การกำหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ให้ เป็ น ไปตามแบบ สผ.1 ซึ่ งจะต้ องแสดงองค์ ป ระกอบสิ่ งแวดล้ อม ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โดยให้ครอบคลุมทั้งช่วงดัดแปลงอาคาร และระยะดำเนินการโครงการ
- มาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม การกำหนดมาตรการติ ด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการเฝ้าระวังผลกระทบและปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น หลังจากการ
ดำเนิ น การโครงการทั้ งในระยะดั ด แปลงอาคาร และระยะดำเนิ น การ โดยมี รายละเอี ย ด ได้ แ ก่ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ดัชนีที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ บริเวณที่ตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ และผู้รับผิดชอบ
ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาต ต้องรายงานผลการติดตามตรวจสอบต่อเจ้าหน้าที่ซึ่ง
มีอำนาจอนุญาตอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกําหนด
1.5.2 การกำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาบริเวณที่ตั้งโครงการและภายในระยะ 1 กิโลเมตรจากขอบเขต
พื้นที่โครงการ
การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า
รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ประกอบด้วย หัวข้อศึกษาตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเรื่องกำหนดโครงการกิจการหรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จั งหวัด ภู เก็ ต โดยได้ ก ำหนดให้ ค รอบคลุ ม ทรัพ ยากรสิ่ งแวดล้ อ ม 4 ประเภท ได้ แ ก่ ทรัพ ยากรด้ านกายภาพ
ทรัพยากรด้านชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณ ภาพชีวิต โดยกำหนดการศึกษาไว้
2 ระดับ คือ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 1
บทนำ

ระดับที่ 1 พื้นที่โครงการ
ระดับที่ 2 พื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินการโครงการ
ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ โดยแยกพิจารณา ดังนี้
- ทรั พ ยากรด้ านกายภาพและด้ านชีว ภาพ กำหนดขอบเขตการศึ ก ษา
โดยรอบพื้นที่โครงการ
- คุ ณ ค่ าการใช้ ป ระโยชน์ ข องมนุ ษ ย์ และคุ ณ ค่ าคุ ณ ภาพชี วิ ต กำหนด
ขอบเขตการศึกษา โดยเลือกชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการที่มีโอกาสจะ
ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการมากที่สุด
1.5.3 ระยะเวลาการศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในการศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการโรงแรม
ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) สามารถสรุปขั้นตอนและกำหนดการใน
การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในตารางที่ 1.5-1

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 1
บทนำ

ตารางที่ 1.5-1 แผนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ช่วงเวลา
กิจกรรมหลักในการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
1

เดือนที่ 1
(สัปดาห์)
2
3

4

5

เดือนที่ 2
(สัปดาห์)
6
7

8

9

เดือนที่ 3
(สัปดาห์)
10 11

12

13

เดือนที่ 4
(สัปดาห์)
14 15

16

1. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
1.1 การวางแผนกิจกรรมการศึกษา
1.2 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ
1.3 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ เก็บตัวอย่างคุณภาพภาคสนาม
1.4 รวมรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
2. ประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ
2.2 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
2.3 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
3. วิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอมาตรการ
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มพร้ อ มทั้ ง กำหนด
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. จัดเตรียมรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่มา : บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด, 2564

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

1.6

บทที่ 1
บทนำ

การประเมินทางเลือกในการดำเนินการ

การประเมินทางเลือกในการดำเนินการ เป็นกระบวนการคาดการณ์พิจารณาพื้นที่ตั้งโครงการ หรือวิธีการ
ดำเนินโครงการ และองค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่โครงการ และใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบ
จากโครงการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งคาดคะเนผลกระทบ
จากทางเลื อกของโครงการดังกล่ าว เพื่ อนำมากำหนดมาตรการป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หาของผลกระทบจาก
ทางเลือกที่โครงการนำไปดำเนินการ โดยปัจจัยหลักที่นำมาพิจารณาในการเลือกพื้นที่ตั้งโครงการ และวิธีการ
ดำเนินโครงการที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงและสิ่งแวดล้อมในระดับที่น้อยที่สุด
สำหรั บ การเลื อ กพื้ น ที่ ด ำเนิ น โครงการนั้ น เจ้ า ของโครงการได้ พิ จ ารณาจากปั จ จั ย พื้ น ฐานทางด้ า น
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐานในพื้นที่ดำเนินโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดสำคัญ 6 ประการ ดังนี้
1) สภาพภูมิประเทศ
ต้อ งมี ค วามเหมาะสมต่ อ การปลู ก สร้างอาคาร มี ส ภาพแวดล้ อ มที่ ดี เหมาะสำหรับ การอยู่ อาศั ย
ซึ่งมีความสำคัญต่อการเลือกที่ตั้งโครงการ
สำหรับโครงการตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่ง
อยู่ ในเขตพื้ น ที่เทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภู เก็ต ทางทิศ ตะวันตกของเกาะภูเก็ต ลั กษณะ
ภูมิป ระเทศมี พื้น ที่ทางทิศใต้มีลั กษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา และที่ราบสูงเชิงเขา พื้นที่ทางด้านทิศตะวันออก
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา ใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งนี้พื้นที่ตั้งโครงการ
เป็นพื้นที่ใกล้บริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลกะรน ได้แก่ จุดชมวิว 3 หาด หาดกะตะ หาด
กะตะน้อย และหาดกะรน ทั้งนี้ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของพื้นที่โครงการในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาด
จากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ ภายในพื้นที่โครงการประกอบด้วยอาคารจำนวน 14 อาคาร ดังนี้
(1) อาคาร B1 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง
(2) อาคาร B2 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง
(3) อาคาร B3 เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 56 ห้อง
(4) อาคาร B4 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง
(5) อาคาร B5 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง
(6) อาคารงานระบบ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(7) อาคารงานออกกำลังกาย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(8) อาคารสระว่ายน้ำ1 เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(9) อาคารสระว่ายน้ำ2 จำนวน 1 อาคาร
(10) อาคารโครงสร้างไม้ 1 ชั้น จำนวน 5 อาคาร
ซึ่งโครงการจะทำการรื้อถอนอาคารโครงสร้างไม้ 5 หลัง ออกภายหลังได้รับอนุญาตดัดแปลงอาคารแล้ว
และภายในโครงการยังมียังมีต้นหมากเขียว ต้นลีลาวดี ต้นตาล ต้นตีนเป็ด ต้นหูกวาง ต้นหูกระจง ต้นมะพร้าว
และต้นกระถิน ดังนั้นสภาพพื้นที่โครงการจึงเหมาะสำหรับการดำเนินการดัดแปลงอาคารโครงการโรงแรม ชนาลัย
ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 1
บทนำ

ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
พื้นที่โครงการตั้งอยู่ เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือติดกับถนนโคกโตนด มีเขตทางความกว้าง 6.50 เมตร เป็น
ถนนที่ เชื่ อมต่ อกับ ถนนเส้ น หลั ก (ทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข 4028 (ถนนปฏั ก ) ได้ ทั้ งนี้ สภาพภู มิป ระเทศ
โดยทั่วไปของพื้นที่โครงการในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ ภายในพื้นที่โครงการ
ประกอบด้วยอาคารจำนวน 14 อาคาร ดังนี้
(1) อาคาร B1 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง
(2) อาคาร B2 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง
(3) อาคาร B3 เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 56 ห้อง
(4) อาคาร B4 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง
(5) อาคาร B5 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง
(6) อาคารงานระบบ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(7) อาคารงานออกกำลังกาย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(8) อาคารสระว่ายน้ำ1 เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(9) อาคารสระว่ายน้ำ2 จำนวน 1 อาคาร
(10) อาคารโครงสร้างไม้ 1 ชั้น จำนวน 5 อาคาร
ซึ่งโครงการจะทำการรื้อถอนอาคารโครงสร้างไม้ 5 หลัง ออกภายหลังได้รับอนุญาตดัดแปลงอาคาร
แล้ว และภายในโครงการยังมียังมีต้นหมากเขียว ต้นลีลาวดี ต้นตาล ต้นตีนเป็ด ต้นหูกวาง ต้นหูกระจง ต้นมะพร้าว
และต้นกระถิน ทั้งนี้ พื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มี โรงแรม บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร
และพื้นที่มีการครอบครองเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความเหมาะสมต่อการดำเนินโครงการ
2) การคมนาคม
พื้ น ที่ ตั้ งโครงการจะต้ อ งอยู่ ในบริเวณที่ ส ามารถเข้ าถึ งได้ โดยง่าย เพื่ อ ความสะดวกในด้ านการ
คมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ
ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
พื้น ที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้น ที่ที่มีถนนสาธารณะเข้าถึงพื้ นที่เพื่อให้ ผู้ พักอาศัยสามารถเข้า -ออก ได้
โดยสะดวก โดยพื้น ที่ โครงการด้านทิศเหนื อติดกับ ถนนโคกโตนด มี เขตทางความกว้าง 6.50 เมตร เป็นถนนที่
เชื่อ มต่อ กับ ถนนเส้ น หลั ก (ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 4028 (ถนนปฏั ก)) ซึ่ งสามารถเดิน ทางเข้าสู่ ส ถานที่
ท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลกะรนและบริเวณใกล้เคียงได้โดยสะดวก เนื่องจากเป็นถนนสายหลัก ที่มีถนนโครงข่าย
เชื่อมโยงอย่างทั่วถึง ซึ่งสามารถเดินทางจากพื้นที่โครงการออกไปสู่จุดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้อย่างสะดวก
การจราจรเข้าสู่โครงการ สามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถยนต์ได้ 3 เส้นทาง
เส้นทางที่ 1 กรณีมาจากตำบลฉลอง มุ่งหน้าสู่ตำบลกะรนขับผ่านห้าแยกฉลอง ตรงไปตามเส้นทาง
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4028 (ถนนปฏัก) ระยะทางประมาณ 3.75 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน
โคกโตนด ไปประมาณ 1.30 กิโลเมตร จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือของถนน
เส้นทางที่ 2 กรณีมาจากตำบลป่าตอง มุ่งหน้าสู่ตำบลกะรนขับผ่านสี่แยกถนนพระเมตตา ตรงไป
ตามเส้นทางถนนกะตะ ผ่านวงเวียนกะรน ระยะทางประมาณ 10.55 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนโคกโตนด
ไปประมาณ 0.75 กิโลเมตร จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยู่ด้านขวามือของถนน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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เส้นทางที่ 3 กรณีมาจากตำบลราไวย์ มุ่งหน้าสู่ตำบลกะรนโดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
4030 (ถนนกะตะ-ไสยวน) ผ่านจุดชมวิวสามอ่าว ไปประมาณ 2.90 กิโลเมตร จะถึงสามแยกถนนกะตะ จากนั้นให้
ขับตรงไปตามเส้นทางถนนโคกโตนดประมาณ 85 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยู่ด้านขวามือของถนน
3) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
จะต้องสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับชุมชน รวมถึงไม่มี
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งผลรบกวนหรือส่งผลอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยในโครงการ
ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
สำหรับการดำเนินโครงการ จะมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวั นของคนในชุมชน และสถานประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียง
เช่น สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม บ้าน ร้านค้า และร้านอาหาร ทั้งนี้พื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร
มีโรงแรม บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร และพื้นที่มีการครอบครองเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การดำเนินโครงการ
จึงสอดคล้องกับพื้นที่โดยรอบ
4) ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
จะต้องมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการรองรับครบถ้วน เช่น ระบบถนน ระบบไฟฟ้า ระบบ
น้ำใช้ทั้งที่สร้างขึ้นหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ระบบระบายน้ำ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานที่ราชการ
สถานพยาบาล ศาสนสถาน สถานศึกษา และถนนสายต่างๆ ที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก
ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
4.1) การใช้ไฟฟ้า
การบริ การด้ านไฟฟ้ าและแสงสว่ างในเขตตำบลกะรน เป็ นความรับผิ ดชอบของการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค สถานีไฟฟ้าป่าตอง โดยบริการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับครัวเรือนที่อยู่อาศัย และสถานที่ประกอบกิจการในเขต
พื้นที่ตำบลกะรน
4.2) การใช้น้ำประปา
โครงการจะใช้น้ำซื้อจากเอกชนเป็นแหล่งน้ำใช้หลัก โดยมีความจุถังเก็บน้ำของโครงการทั้งหมด
350.00 ลูกบาศก์เมตร สามารถสำรองน้ำใช้ในโครงการได้มากกว่า 2 วัน
4.3) การจัดการขยะมูลฝอย
พื้นที่โครงการ อยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการการจัดเก็บมูลฝอยจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลกะรน ซึ่งสามารถให้บริการเก็บขนมูลฝอยของโครงการได้ โดยเทศบาลตำบลกะรนขอความร่วมมือ
สถานประกอบการใช้บริการรถเก็บขนมูลฝอยเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลกะรน เพื่อรวบรวมมูลฝอย
นำส่งไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลต่อไป
4.4) การบำบัดน้ำเสีย
น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโครงการมีปริมาณน้ำเสียรวมประมาณ 100.89 ลูกบาศก์
เมตร/วัน (คิดที่อัตราร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ ยกเว้นน้ำใช้จากห้องพักมูลฝอยคิดที่อัตราร้อยละ 100 และไม่
คิดน้ำใช้จากสระว่ายน้ำ) ซึ่งเกิดจากกิจกรรมประจำวันต่างๆ ของผู้พักอาศัยในอาคารเป็นส่วนใหญ่ แหล่งกำเนิด
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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หลักได้แก่ ห้องน้ำ ห้องส้วม การอาบน้ำ ครัวและการล้างทำความสะอาดต่างๆ ซึ่งเป็นประเภทน้ำเสียชุมชนทั่วไป
โดยปริมาณน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในโครงการ ซึ่งจะทำการบำบัด
น้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้มีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 โครงการมีลักษณะประกอบกิจการประเภทโรงแรม
จำนวน 144 ห้ องพัก จัดอยู่ในอาคาร ประเภท ข (โรงแรมตามกฎหมายโรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็น
ห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง) ซึ่งกำหนดให้มีค่าบีโอดีใน
น้ำทิ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยต้องไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร
สำหรับโครงการได้จัดให้มีถังดักไขมันจำนวน 1 ชุด ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดที่มีตัวกลาง
ยึดเกาะ จำนวน 1 ชุด และถังบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ จำนวน 1 ชุด เพื่อรองรับ
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคารต่างๆในโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ถังดักไขมัน GT-2600
ติดตั้งถังดักไขมัน GT-2600 จำนวน 1 ชุด เพื่อรองรับ น้ำเสียจากห้ องอาหาร โดยมีป ริมาณ
น้ำเสียเข้าสู่ระบบ 6.91 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถรองรับน้ำเสียได้ 10.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอดีเข้า
1,200.00 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่าบีโอดีออก 840.00 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้นน้ำส่วน
ใสจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมต่อไป
(2) ระบบบำบัดน้ำเสีย SS-1
ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดที่มีตัวกลางยึดเกาะ จำนวน 1 ชุด รองรับน้ำเสียรวม
จากห้องพักมูลฝอยรวม มีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 0.02 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถรองรับน้ำเสียได้ 1.00
ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบี โอดีเข้า 250 มิลลิ กรัม/ลิตร และมีประสิทธิภ าพในการบำบัดให้ ค่าบีโอดีออก 20.00
มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้นจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมต่อไป
(3) ระบบบำบัดน้ำเสีย AMC-150
ติดตั้งถังบำบั ดน้ ำเสี ย ชนิ ด เติมอากาศเลี้ ยงตะกอนเวียนกลั บ (Aeration activated sludge
process,A/S) จำนวน 1 ชุด รองรับน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายในโครงการทั้งหมด มีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ
100.89 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถรองรับน้ำเสียได้ 150.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอดีเข้า 250 มิลลิกรัม/
ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่าบีโอดีออก 20.00 มิลลิกรัม/ลิตร
ทั้งนี้ ระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวทำหน้าที่รองรับน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ โดยน้ำทิ้ง
ที่ผ่านกระบวนการบำบัดจะถูกเก็บไว้ในบ่อเก็บน้ำทิ้ง คสล. จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 15.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่
บริเวณด้านหน้าโครงการ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากบ่อเก็บน้ำทิ้ง ไปยังพื้ นที่สีเขียวภายใน
โครงการ ด้วยการจ่ายเข้าท่อจ่ายน้ำทิ้ง ซึ่งฝังใต้ดินด้วยระบบซึมดิน ซึ่งคาดว่าโครงการจะต้องใช้น้ำสำหรับรดน้ำ
ต้นไม้ 65.85 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนที่เหลือ 35.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริม
ถนนโคกโตนด บริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลตำบลกะรนต่อไป
4.5) การระบายน้ำ
การระบายน้ำฝนของโครงการจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากชั้นหลังคาของอาคาร และจากพื้นดิน
นอกอาคาร โดยการระบายน้ำฝนบนพื้นดินนอกอาคารจะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหลซึมลง
ใต้ดินตามบริเวณสนามหญ้าและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการให้น้ำฝนไหลไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ
ซึ่งน้ำฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำที่เตรียมไว้ โดยน้ำฝนจะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ ำคอนกรีตขนาด 0.40
เมตร ที่มีบ่ อพักน้ ำเป็ นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ความลาดชัน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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1 : 200 ผ่านตะแกรงดักมูลฝอย จากนั้นน้ำฝนจะรวบรวมเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำฝน ปริมาตร 210.00 ลูกบาศก์เมตร
จำนวน 1 บ่อ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ เป็นบ่อหน่วงน้ำแบบปิด มีลักษณะเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ก่อนจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนโคกโตนด บริเวณด้านหน้าโครงการต่อไป โดยในการดำเนิน
โครงการ จะมีการจัดเตรียมมาตรการในเรื่องการบำบัดน้ำเสีย และการระบายน้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน
โดยรอบ
5) ความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.1) ความสอดคล้องตามกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
จากการตรวจสอบการใช้ป ระโยชน์ ที่ดินของโครงการ พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ ดิน บริเวณพื้ นที่
โครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมออกตามความใน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งได้กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(สี ส้ ม ) บริ เวณหมายเลข 2.36 ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย การท่ อ งเที่ ย ว สถาบั น ราชการ การ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ
ห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
สำหรับการดำเนินการของโครงการ เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการท่องเที่ยว โดยรูปแบบเป็นการ
ประกอบกิจการประเภทโรงแรม ซึ่งจั ดเป็ นกิจกรรมหลัก จะเห็ นได้ว่ามีความสอดคล้องกับ ข้อกำหนด การใช้
ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ ต พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมออกตามความในพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518
ทั้งนี้ โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับดำเนินการโครงการเพื่อการท่องเที่ยว โดยรูปแบบเป็นการประกอบกิจการประเภท
โรงแรม ซึ่งถือเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการหลัก และการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ไม่อยู่ในข้อห้าม
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงที่กำหนด ดังนั้น การใช้ ประโยชน์ที่ดินของโครงการ จึงสอดคล้องกับข้อ
กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กำหนด
5.2) การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิ น ตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้ อม เรื่อ ง
กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
จากการตรวจสอบการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน ของโครงการ ตั้งอยู่ ในเขตควบคุ ม อาคารตามพระราช
กฤษฎีกาการให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2535 เป็นเขตพื้นที่ที่
ให้ ใ ช้ ม าตรการคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ ม จากการตรวจสอบที่ ตั้ ง พื้ น ที่ โ ครงการตามประกา ศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้ อมในบริเวณพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 3 และ
บริเวณที่ 8 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
พื้น ที่ บ ริเวณที่ 3 ให้ มีได้เฉพาะอาคารที่ มีความสู งไม่เกิน 16 เมตร และต้องมีที่ ว่างไม่น้ อยกว่า
ร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสำหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 1
บทนำ

อาศัยรวม หรือสำนักงาน และต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสำหรับอาคารประเภท
ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์
สำหรับ พื้ น ที่โครงการโรงแรม ชนาลั ย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและ
ส่วนขยาย) ตั้งอยู่บริเวณที่ 3 ประกอบด้วยอาคารจำนวน 9 อาคาร ได้แก่
(1) อาคารห้องพัก B1 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีพื้นที่อาคารคลุมดิน 485.08
ตารางเมตร มีระดับ ความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้ นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปใน
แนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 14.30 เมตร
(2) อาคารห้องพัก B2 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น มีพื้นที่อาคารคลุมดิน 272.20 ตารางเมตร มีระดับ
ความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของ
อาคาร เท่ากับ 14.50 เมตร
(3) อาคารห้องพัก B3 เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น มีพื้นที่อาคารคลุมดิน 966.45 ตารางเมตร มีระดับ
ความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของ
อาคาร เท่ากับ 15.20 เมตร
(4) บางส่วนของอาคารห้องพัก B4 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น มีพื้นที่อาคารคลุมดิน 319.15 ตาราง
เมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึง
ส่วนที่สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 15.00 เมตร
(5) บางส่วนของอาคารห้องพัก B5 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น มีพื้นที่อาคารคลุมดิน 205.45 ตาราง
เมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึง
ส่วนที่สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 14.60 เมตร
(6) บางส่วนอาคารงานระบบ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น มีพื้นที่อาคารคลุมดิน 43.46 ตารางเมตร มี
ระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่
สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 5.80 เมตร
(7) อาคารออกกำลังกาย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น มีพื้นที่อาคารคลุมดิน 82.20 ตารางเมตร มีระดับ
ความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของ
อาคาร เท่ากับ 6.5 เมตร
(8) อาคารสระว่ายน้ำ 1 เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น มีพื้นที่อาคารคลุมดิน 276.97 ตารางเมตร มีระดับ
ความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึง ส่วนที่สูงสุดของ
อาคาร เท่ากับ 4.90 เมตร
(9) อาคารสระว่ายน้ ำ 2 ขนาดพื้ น ที่ ส ระ 145.00 ตารางเมตร ระดั บ น้ ำในสระลึ ก 1.50 เมตร
มีปริมาตร 217.50 ลูกบาศก์เมตร
ขนาดพื้นที่ในบริเวณที่ 3 เท่ากับ 6,123.60 ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารปกคลุมดินร้อยละ 43.22 และ
มีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมร้อยละ 56.78 ซึ่งไม่ขัดกับข้อกำหนดของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ข้างต้น
พื้ น ที่ บ ริ เวณที่ 8 ให้ มี ได้ เฉพาะอาคารที่ มี ความสู งไม่ เกิ น 23 เมตร และต้อ งมี ที่ ว่างไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสำหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่
อาศัยรวม หรือสำนักงาน และต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสำหรับอาคารประเภท
ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 1
บทนำ

สำหรั บ พื้ น ที่ โครงการโรงแรม ชนาลั ย ฟลอร่า รีส อร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดั ด แปลงและ
ส่วนขยาย) ตั้งอยู่บริเวณที่ 8 ประกอบด้วยอาคารจำนวน 3 อาคาร ได้แก่
(1) บางส่วนของอาคาร B4 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น มีพื้นที่อาคารคลุมดิน 10.00 ตารางเมตร มีระดับ
ความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของ
อาคาร เท่ากับ 15.00 เมตร
(2) บางส่วนของอาคาร B5 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น มีพื้นที่อาคารคลุมดิน 34.75 ตารางเมตร มีระดับ
ความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของ
อาคาร เท่ากับ 14.60 เมตร
(3) บางส่วนของอาคารงานระบบ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น มีพื้นที่อาคารคลุมดิน 11.54 ตารางเมตร มี
ระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่
สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 5.80 เมตร
ขนาดพื้นที่ในบริเวณที่ 8 เท่ากับ 380.00 ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน ร้อยละ 14.81 และมี
พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมร้อยละ 85.19 ซึ่งไม่ขัดกับข้อกำหนดของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
5.3) กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุม อาคาร
พ.ศ. 2522
จากการตรวจสอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5(3) และ
มาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ 2522 โดยเทศบาลตำบลกะรน พบว่าพื้นที่โครงการอยู่ใน
บริเวณที่ 3 วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 ออกไปอีกเป็นระยะ 300 เมตรตลอดแนว (โดยโครงการมีระยะห่างจาก
ชายฝั่งทะเลประมาณ 240 เมตร)
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
บริเวณที่ 1 หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของเกาะภูเก็ต
ลงไปในทะเลเป็นระยะ 100 เมตร และจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 50 เมตร เริ่มตั้งแต่เหนือ
สุดของเกาะภูเก็ตลงไปทางทิศใต้จนบรรจบกับแนวเขตควบคุมอาคารด้านทิศใต้ซึ่งอยู่กิโลเมตรที่ 3x455 ของทาง
หลวงจั ง หวั ด หมายเลข 4024 ยกเว้ น พื้ น ที่ ต ามกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 15 (พ.ศ. 2529) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
บริเวณที่ 2 หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1 ด้านที่อยู่บนแผ่นดิน
ออกไปอีกเป็นระยะ 150 เมตร ตลอดแนว
บริเวณที่ 3 หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 ออกไปอีกเป็นระยะ
300 เมตร ตลอดแนว
ข้อ 2 ให้ กำหนดพื้น ที่ในท้องที่ตำบลไม้ขาว ตำบลสาคู ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ตำบลกมลา
ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ และตำบลกะรน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ภายในบริเวณแนวเขตตามแผน
ที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารอื่นใด เว้นแต่
(1) อาคารประเภทบ้านเดี่ยวชั้นเดียวที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร พื้นที่อาคารรวมกันไม่
เกิน 75 ตารางเมตร และมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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(ข)

บทที่ 1
บทนำ

(2) เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว กำแพง ประตู และสะพานที่ไม่ได้สร้างลงสู่ทะเล
(3) ท่าเทียบเรือ อาคารหรือสถานที่ของทางราชการ
ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร
(2) โรงงานตามกฎหมายโรงงานที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 100 ตารางเมตร
(3) โรงมหรสพตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ
(4) สถานีขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
(5) สถานที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกัน หรือหลายหลังรวมกันเกิน

10 ตารางเมตร
(6) อาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นใดชั้นหนึ่งในหลังเดียวกันเกิน 2,000
ตารางเมตร
(7) ตลาดที่มีพื้น ที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิ น 300 ตารางเมตร
หรือตลาดที่มีระยะห่างจากตลาดอื่นน้อยกว่า 50 เมตร
(8) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และสถานีบริการตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(9) สถานที่เก็บและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมัน
เชื้อเพลิง
(10) สถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยค้างคืนเกิน 5 เตียง
(11) ศาสนสถานและสถานศึกษา
(12) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิดเว้นแต่ป้ายบอกชื่อสถานที่ที่มี
ความสูงไม่เกิน 12 เมตร
(13) อาคารที่ ส ร้ างด้ ว ยวั ส ดุ ไม่ ถ าวรหรื อ ไม่ ท นไฟเป็ น ส่ ว นใหญ่ เว้ น แต่ เป็ น อาคาร
ประเภทบ้านเดี่ยวชั้นเดียวที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร และต้องมีระยะห่างจากอาคารอื่นโดยรอบไม่น้อยกว่า 5
เมตร
(14) เพิงหรือแผงลอย
(15) อาคารที่มีที่ว่างในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ 50 ของเนื้อที่ดินที่
ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น
(16) ห้องแถวหรือตึกแถว
(17) ณาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสุสานและณาปนสถาน
(18) อาคารเก็บ สิ นค้า อาคารหรือส่ ว นหนึ่งส่ วนใดของอาคารที่ มีลั กษณะในทำนอง
เดียวกันที่ใช้เป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้า หรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม
(19) โรงกำจัดมูลฝอย
(ค) ในบริเวณที่ 3 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) อาคารตาม (ข) (2) และ (5)
(2) อาคารตาม (ข) (18) ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน
200 ตารางเมตร
(3) อาคารที่มีที่ว่างในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินที่ขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น
การวัดความสูงให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคาร
ใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดตามข้อ 2
ข้อ 4 อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็ นอาคารชนิดหรือ
ประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดตามข้อ 2
ข้อ 5 อาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร หรือที่ได้รับ อนุญ าตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง
กำหนดบริเวณห้ามก่ อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนใน
ตำบลไม้ขาว ตำบลสาคู ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ตำบลกมลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ และตำบลกะรน ตำบล
ราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2531 ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้
เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้
ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
โครงการโรงแรม ชนาลั ย ฟลอร่า รีส อร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดั ด แปลงและส่ ว นขยาย)
มีลักษณะโครงการเป็นโรงแรม มีพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 3 ซึ่งมีขนาดพื้นที่เท่ากับ 6,503.60 ตาราง
เมตร มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 2,703.18 คิดเป็นร้อยละ 41.56 และมีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม 3,800.42
ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 58.44 ดังนั้น จึงไม่ขัดกับข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดังกล่าว
5.4) การดำเนินโครงการ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
1. แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร
จากกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 หมวด 4 แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร กำหนดให้
ข้อ 41 อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 6 ม.ให้ร่น
แนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 ม.
อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน 8 ม. ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน
อาคารสาธารณะ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย หรือคลังสินค้าที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนน
สาธารณะ
(1) ถ้ า ถนนสาธารณะนั้ น มี ค วามกว้ า งน้ อ ยกว่ า 10 ม. ให้ ร่ น แนวอาคารห่ า งจาก
กึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 ม.
(2) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 ม.ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ม.ให้ร่นแนวอาคาร
ห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ
(3) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน 20 ม.ขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนน
สาธารณะอย่างน้อย 2 ม.
- พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือตั้งอยู่ติดกับถนนโคกโตนด (มีเขตทางความกว้าง 6.50 เมตร)
(ถนนสาธารณะความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร)
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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โครงการมีระยะร่นแนวอาคารที่ใกล้ถนนมากที่สุด คือ อาคารงานระบบ มีระยะร่นจากแนวอาคารห่างจากเขตที่ดิน
3.00 เมตร และมีระยะร่นจากแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ เท่ากับ 6.25
ข้อ 44 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบ วัดจาก
จุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด
ความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของ
อาคารที่สูงที่สุด สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
การวัดความสูงอาคารกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด
พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือตั้งอยู่ติดกับถนนสาธารณะ (ถนนโคกโตนดมีความกว้าง 6.50 เมตร) โดยโครงการมี
ระยะร่นของแนวอาคารงานระบบ ห่างจากแนวเขตที่ดิน 3.00 ม. ดังนั้น อาคารมีความสูงได้เท่ากับ 19.00 เมตร
(2x (ระยะราบ 6.50+3.00= 9.50 เมตร)) แต่ทางโครงการจัดให้ อาคารงานระบบ มีความสูง 5.80 เมตร และ
โครงการมีระยะร่นของแนวอาคาร B5 ห่างจากแนวเขตที่ดิน 9.93 เมตร ดังนั้น อาคารมีความสูงได้เท่ากับ 32.86
เมตร (2x (ระยะราบ 6.50+9.93 = 16.43 เมตร)) แต่ท างโครงการจัดให้ อาคาร B5 มีความสู ง 14.60 เมตร
ซึ่งความสูงของอาคารน้อยกว่าสองเท่าของระยะราบที่วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะด้านตรง
ข้าม ดังนั้นจึงเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงดังกล่าว
ข้อ 48 การก่อสร้างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ผนังของอาคารด้านที่มี หน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของ
อาคารต้องมี ระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียง
ของอาคาร ดังต่อไปนี้
(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง
หรือระเบียง ของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร
(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจาก
ผนังหรือระเบียง ของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร
(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้อง
อยู่ห่างจาก ผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร
(2) ผนังของอาคารด้านที่เป็นผนังทึบต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง
ประตู ช่อง ระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้
(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียง
ของอาคาร อื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(ข) อาคารที่ มี ค วามสูงไม่ เกิ น 15 เมตร ผนั งของอาคารต้อ งอยู่ห่ างจากผนั งหรื อ
ระเบียงของอาคาร อื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจาก
ผนังหรือ ระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร
(ง) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจาก
ผนังหรือ ระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร
(3) ผนังของอาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ด้านที่เป็นผนังทึบต้องอยู่
ห่างจากผนัง ของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ด้านที่เป็นผนังทึบไม่น้อยกว่า 1 เมตร
สำหรับ อาคารที่ มีลักษณะตาม (2) และ (3) ผนังของดาดฟ้ าของอาคารด้านที่อยู่ใกล้ กับ
อาคารอื่นให้ทำการก่อสร้าง เป็นผนังทึบสูงจากพื้นดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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บทที่ 1
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- ตาม (1) (ข) อาคารของโครงการมีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงสุดของ
อาคารออกกำลังกาย เท่ากับ 5.80 ม. (ไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียง
ของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร (อาคาร B2 สูง 15.20 ม.)) โครงการ
มีระยะห่างของอาคารออกกำลังกาย และอาคาร B2 เท่ากับ 5.00 ม.
- ตาม (2) (ข) อาคารของโครงการมีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงสุดของ
อาคารออกกำลังกาย เท่ากับ 5.80 ม. (สูงไม่เกิน 15 ม. ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคาร
อื่นที่มีความสูงเกิน 9 ม.แต่ไม่ถึง 23 ม. ไม่น้อยกว่า 3 ม. (อาคาร B2 สูง 15.20 ม.)) โครงการมีระยะห่ างของ
อาคารออกกำลังกาย และอาคาร B3 เท่ากับ 4.56 ม.
- ตาม (3) อาคารของโครงการที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ด้านที่เป็นผนัง
ทึบต้องอยู่ห่างจากผนังของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ด้านที่เป็นผนังทึบไม่น้อยกว่า
1 เมตร โครงการมีระยะห่างระหว่างอาคารที่เป็นผนังทึบ เท่ากับ 1.00 เมตร
ดังนั้นการก่อสร้างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน จึงเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว
ข้อ 50 ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียงของ
อาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้
(1) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขต
ที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร
ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องอยู่ห่างจากเขต
ที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร
ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และ
ดาดฟ้าของอาคารด้านนั้นให้ทำผนังทึบสูงจากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.8 เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย
- สำหรับอาคารของโครงการมีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุด
ของอาคารเท่ากับ 5.80-15.20 เมตร (สูงเกิน 9.00 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร) จะมีผนังด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบาย
อากาศ และระเบียง ห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร อาคารที่มีผนังด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศ
และระเบียง ห่างจากแนวเขตที่ดินที่ใกล้ที่สุดคือแนวอาคารด้านทิศตะวันออก เท่ากับ 3.25 เมตร
- สำหรับผนังของอาคารซึ่งมีลักษณะเป็นผนังทึบอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
ดังนั้ น แนวอาคารจึงไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 ข้อ 50 แต่อย่างใด
จึงเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว
5.5) การดำเนินโครงการ ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
โรงแรม หมายความว่า สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่
พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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(1) สถานที่ พั ก ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารที่ พั ก ชั่ ว คราวซึ่ ง ดำเนิ น การโดยส่ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้ โดยมิใช่เป็นการหา
ผลกำไรหือรายได้มาแบ่งปันกัน
(2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็น
รายเดือนขึ้นไปเท่านั้น
(3) สถานที่พักอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
- พื้นที่โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและ
ส่ว นขยาย) มีลั กษณะโครงการเป็ น โรงแรม มีห้ องพักจำนวน 144 ห้ องพัก ให้ บ ริการที่ พักชั่วคราวสำหรับ คน
เดินทางหรือบุคคลอื่นโดยมีค่าตอบแทน จึงถือเป็นโรงแรมตามพระราชบัญญัตินี้
5.6) การดำเนินโครงการ ตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ. 2551
ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
หมวด 1 สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมและประเภทของโรงแรม
ข้อ 2 โรงแรมแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
(1) โรงแรมประเภท 1 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก
(2) โรงแรมประเภท 2 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือ
สถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร
(3) โรงแรมประเภท 3 หมายความว่า โรงแรมที่ให้ บ ริการห้ องพัก ห้ องอาหารหรือ
สถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
บริการหรือห้องประชุมสัมมนา
(4) โรงแรมประเภท 4 หมายความว่า โรงแรมที่ให้ บ ริการห้ องพัก ห้ องอาหารหรือ
สถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
และห้องประชุมสัมมนา
- โครงการโรงแรม ชนาลั ย ฟลอร่ า รี ส อร์ ท (Chanalai Flora Resort) (ดั ด แปลงและ
ส่วนขยาย) เป็น โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม 1 โดยจัดเป็นโรงแรมประเภทที่ 22 ตามกฎกระทรวง
กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551

1

โรงแรม หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม (กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522)
โรงแรม หมายความว่า สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุป ระสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรั บ คนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด โดยมี
ค่าตอบแทน ทั้งนี้ ไม่รวมถึง 1) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราว ซึ่งดำเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อง ค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่ นของรัฐหรือ เพื่ อ การกุศล หรือ การศึก ษา ทั้งนี้ โดยมิใช่เป็ นการหาผลกำไร หรือ รายได้มาแบ่ งปั นกัน 2) สถานที่พั ก ที่จั ดตั้งขึ้ นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัย โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น 3) สถานที่พักอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (พร ะราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547)
2 โรงแรมประเภท 2 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร
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บทที่ 1
บทนำ

6) รูปแบบอาคาร
โครงการโครงการได้มีการกำหนดปัจจัยที่นำมาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบรูปแบบอาคาร
จำนวน 4 ปั จจัย ซึ่งมีทั้งปั จจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมภายในและภายนอกพื้นที่
โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดปัจจัยที่โครงการนำมาพิจารณาดังนี้
6.1) ลักษณะของตัวอาคารและการจัดวางอาคาร
โครงการมีการออกแบบอาคาร ดังนี้
(1) อาคาร คสล. ขนาดความสูง 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(2) อาคาร คสล. ขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน จำนวน 1 อาคาร
(3) อาคาร คสล. ขนาดความสูง 4 ชั้น จำนวน 3 อาคาร
(4) อาคาร คสล. ขนาดความสูง 2 ชั้น จำนวน 2 อาคาร
(5) อาคารสระว่ายน้ำ จำนวน 2 อาคาร
มีการจัดวางอาคารขนานและตั้งฉากกับถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ ห้องพักแต่ละห้องมี
หน้าต่างเพื่อเปิดมุมมองและให้ผู้อยู่อาศัยสามารถสัมผัสกับลมธรรมชาติได้
6.2) วัสดุและสีของอาคาร
ผนังภายนอกของอาคารเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ โดยออกแบบอาคารให้มีสี ขาว และสีครีม
เพื่อให้มองแล้วมีความสะอาด สวยงาม ลดความกระด้างของโครงสร้างอาคาร และลดผลกระทบต่อทัศนียภาพของ
ผู้สัญจรผ่านไปมาได้อีกด้วย
6.3) การจัดภูมิสถาปัตยกรรม
โครงการมีการตกแต่งพื้นที่ว่างบางส่วนให้เป็นพื้นที่สีเขียว มีการปลูกต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่น
สวยงามแก่โครงการ ซึ่งมีขนาด 1-0-11.58 ไร่ หรือคิดเป็น 1,646.32 ตารางเมตร โดยองค์ประกอบของพันธุ์ไม้ที่
เป็นทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ได้แก่ ต้นมะพร้าว ต้นหมากเขียว ต้นตาล ต้นตีนเป็ด
ต้ น หู ก ระจง ต้ น ไทรใบกลม ต้ น ไทรยอดทอง และหญ้ ามาเลเซี ย ซึ่ งให้ ป ระโยชน์ ทั้ ง ในด้ า นเชิ งนิ เวศน์ และ
นัน ทนาการ ทั้ งแก่สิ่งแวดล้อมและผู้พักอาศัย เนื่องจากพันธุ์ไม้ที่นำมาปลู กมีความหลากหลาย ผู้พักอาศัยจะ
สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ สร้างนันทนาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6.4) ปัจจัยด้านทางสัญจรรถยนต์
โครงการจั ดที่จอดรถยนต์ทั้งสิ้น จำนวน 23 คัน เป็ นที่จอดรถยนต์ส ำหรับผู้ พิการจำนวน
1 คัน โดยโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการทั้งหมด มีความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ โดยโครงการจัดให้มี
ทางเข้ า -ออกโครงการ 1 แห่ ง มี ค วามกว้ า งของช่ อ งจราจร เท่ า กั บ 8.45 เมตร เชื่ อ มต่ อ กั บ ถนนโคกโตนด
ซึ่งสามารถออกสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4028 (ถนนปฏัก) ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักที่สามารถเดินทางเข้าสู่สถานที่
ท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลกะรนและบริเวณใกล้เคียงได้โดยสะดวก
6.5) ปัจจัยด้านแสงแดด และทิศทางลม
จัดอาคารให้ทุกห้องได้รับแสงแดดและลมทั่วถึง ทำให้ไม่เกิดการบดบังเงาอาคารต่อกัน พร้อมทั้ง
จัดให้มีช่องเปิด เพื่อให้แสงอาทิตย์ส่องถึงห้องพักได้ทั่วถึงทุกห้องจึงมีความโปร่งสบาย
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บทที่ 1
บทนำ

7) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากปัจจัยภายในและภายนอก
ทางเลือกในการดำเนิ น โครงการ โดยพิจารณาผลกระทบการดำเนินโครงการต่อสิ่งแวดล้อมจาก
ปั จ จั ย ภายในและภายนอก ประกอบการเลื อ กแนวทางที่ ส่ งผลกระทบน้ อ ยที่ สุ ด โดยมี ร ายละเอี ย ดสำคั ญ
ประกอบด้วย ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต
แสดงดังตารางที่ 1.6-1
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บทที่ 1
บทนำ

ตารางที่ 1.6-1 สรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระดับของผลกระทบ
ทรัพยากรกาย/คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ไม่มี
1. ทรัพยากรกายภาพ
- สภาพภูมิประเทศ
- ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว
- ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน
- คุณภาพอากาศ
- ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
- คุณภาพน้ำ
2. ทรัพยากรชีวภาพ
- ทรัพยากรชีวภาพบนบก
- ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
* ไฟฟ้า
* น้ำใช้
* การระบายน้ำ
* การจัดการมูลฝอย
- การคมนาคม
- การใช้ที่ดิน
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ช่วงดัดแปลงอาคาร
ต่ำ
ปานกลาง

สูง

ไม่มี

ช่วงดำเนินการ
ต่ำ
ปานกลาง

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

สูง

x
x
x
x
x
x
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บทที่ 1
บทนำ

ตารางที่ 1.6-1 สรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
ระดับของผลกระทบ
ทรัพยากรกาย/คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ไม่มี
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต
- เศรษฐกิจ-สังคม และคุณค่าคุณภาพชีวิต
- สาธารณสุข
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- สุนทรียภาพ
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ช่วงดัดแปลงอาคาร
ต่ำ
ปานกลาง
x
x
x
x

สูง

ไม่มี

ช่วงดำเนินการ
ต่ำ
ปานกลาง

สูง

x
x
x
x
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1.7

บทที่ 1
บทนำ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่โครงการต้องปฏิบัติตาม ดังนี้
1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561
3. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562)
4. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563)
5. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2563)
6. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564)
7. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศทั่วไป รวมแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550)
8. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศทั่วไป
9. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่ าก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป
10. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป
11. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
12. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความ
สั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
13. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด
และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555
14. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ
ทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

บทที่ 1
บทนำ

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
กฎกระทรวง ฉบั บที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร
พุทธศักราช 2479 รวมแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับ ที่ 39 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2538) รวมแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)
กฎกระทรวง ฉบั บที่ 55 (พ.ศ.2543) รวมแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2546)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550) และกฎกะทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรมพ.ศ. 2551
กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
พ.ศ.2548 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2564)

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สรุปได้ดังตารางที่ 1.7-1

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 1
บทนำ

ตารางที่ 1.7-1 รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
กฎหมาย

รายละเอียดกฎหมาย

ความเกี่ยวข้องกับโครงการ

1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
1.1 ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ • กำหนดเขตพื้ น ที่ และมาตรการคุ้ม ครอง • โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
สิ่ งแวดล้ อมในบริเวณพื้ น ที่ จั งหวั ด ภู เก็ ต
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมาย
คุ้มครองสิ่งแวดล้ อมในบริเวณพื้ น ที่ จังหวัด ภูเก็ต
รวมทั้ งข้ อกำหนดประเภทโครงการหรือ
กำหนด รวมทั้งจัดทำรายงานการ
พ.ศ. 2560 รวมแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.
กิจการที่ ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2563
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
1.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง • กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ • โครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน
กำหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร ระเบี ย บปฏิ บั ติ แ ละ
แ ล ะ แ น วท างใน ก ารจั ด ท ำราย งาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แนวทางในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น และ
โดยเสนอรายงานในขั้นตอนการขอ
เบื้ อ งต้ น และรายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อนุญาตดัดแปลงอาคาร
สิ่ งแวดล้ อม ในเขตพื้ นที่ คุ้ ม ครองสิ่ งแวดล้ อม ใน
ในเขตพื้นที่คุ้มครอง สิ่งแวดล้อมในบริเวณ
บริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561
1.3 ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ • กำหนดประเภทและขนาดของโครงการ • โครงการเข้าข่ายที่ต้องจัดทำรายงาน
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการ
หรื อ กิ จ การ ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ทำรายงานการ
โดยเสนอรายงานการวิ เคราะห์
ดำเนิ นการ ซึ่ งต้ องจั ดทำรายงานการประเมิ นผล
วิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ในขั้ น ตอน
กระทบสิ่ งแวดล้ อม และหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และ
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร ระเบี ย บปฏิ บั ติ และ
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
เงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4 มกราคม พ.ศ.2562)
1.4 ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ • กำหนดประเภทและขนาดของโครงการ • โครงการเข้าข่ายที่ต้องจัดทำรายงาน
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการ
หรื อ กิ จ การ ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ทำรายงานการ
โดยเสนอรายงานการวิ เคราะห์
ดำเนิ นการ ซึ่ งต้ องจั ดทำรายงานการประเมิ นผล
วิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ในขั้ น ตอน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

หน่วยงานที่ใช้บังคับกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตำบลกะรน)
และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตำบลกะรน)
และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตำบลกะรน)
และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตำบลกะรน)
และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

กฎหมาย

รายละเอียดกฎหมาย

บทที่ 1
บทนำ

ความเกี่ยวข้องกับโครงการ

หน่วยงานที่ใช้บังคับกฎหมาย

กระทบสิ่ งแวดล้ อม และหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และ
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร ระเบี ย บปฏิ บั ติ และ
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
เงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (ประกาศในราช
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563)
1.5 ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ • กำหนดประเภทและขนาดของโครงการ • โครงการเข้าข่ายที่ต้องจัดทำรายงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการ
หรื อ กิ จ การ ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ทำรายงานการ
โดยเสนอรายงานการวิ เคราะห์
(เทศบาลตำบลกะรน)
ดำเนิ นการ ซึ่ งต้ องจั ดทำรายงานการประเมิ นผล
วิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ในขั้ น ตอน และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
กระทบสิ่ งแวดล้ อม และหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และ
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร ระเบี ย บปฏิ บั ติ และ
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
เงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 (ประกาศในราช
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2563)
1.6 ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ • กำหนดประเภทและขนาดของโครงการ • โครงการเข้าข่ายที่ต้องจัดทำรายงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการ
หรื อ กิ จ การ ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ทำรายงานการ
โดยเสนอรายงานการวิ เคราะห์
(เทศบาลตำบลกะรน)
ดำเนิ นการ ซึ่ งต้ องจั ดทำรายงานการประเมิ นผล
วิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ในขั้ น ตอน และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
กระทบสิ่ งแวดล้ อม และหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และ
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร ระเบี ย บปฏิ บั ติ และ
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
เงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 (ประกาศในราช
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564)
มาตรฐานคุณภาพอากาศ
1.7 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ • ความหมายของเครื่องวัดอากาศ ค่าก๊าซใน • โครงการต้องควบคุมให้เป็นไปตาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่ อ ง กำหนดมาตรฐาน
บรรยากาศโดยทั่วไป การคำนวณค่าความ
มาตรฐานคุ ณ ภาพในบรรยากาศ
(เทศบาลตำบลกะรน)
คุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศทั่ ว ไป รวมแก้ ไ ข
เข้มข้นก๊าซ ค่าสารในบรรยากาศโดยทั่วไป
โดยทั่วไป
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
เพิ่ มเติ ม ฉบั บ ที่ 24 (พ.ศ. 2547) และฉบั บ ที่ 28
การวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
(พ.ศ. 2550)
ในเวลา 24 ชั่วโมง การหาค่าเฉลี่ยของฝุ่น
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

กฎหมาย

รายละเอียดกฎหมาย

บทที่ 1
บทนำ

ความเกี่ยวข้องกับโครงการ

ละออง และการวัดค่าเฉลี่ยของตะกั่ว
1.8 ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ • ประกาศคณ ะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ ม • โครงการต้องควบคุมให้เป็นไปตาม
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อ ง
มาตรฐานคุ ณ ภาพในบรรยากาศ
คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
กำหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศใน
โดยทั่วไป
บรรยากาศทั่วไป
1.9 ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ • กำหนดมาตรฐานคุณ ภาพอากาศของค่า • โครงการต้องควบคุมให้เป็นไปตาม
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่า
เฉ ลี่ ย ก๊ าซ ไน โต รเจ น ได อ อ ก ไซ ด์ ใน
มาตรฐานคุ ณ ภาพในบรรยากาศ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป
บรรยากาศโดยทั่วไป การคำนวณค่าความ
โดยทั่วไป
เข้ ม ข้ น ก๊ า ซไนโตรเจนไดออกไซด์ ใ น
บรรยากาศโดยทั่วไป และการวัดค่าเฉลี่ย
ของก๊ า ซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในเวลา
1 ชั่วโมง
มาตรฐานระดับเสียง
1.10 ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ • กำหนดมาตรฐานระดั บ เสี ย งโดยทั่ ว ไป • โครงการต้องควบคุมให้เป็นไปตาม
ฉบับ ที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และการ
มาตรฐานคุณภาพเสียงโดยทั่วไป
ระดับเสียงโดยทั่วไป
คำนวณค่าระดับเสียง
1.11 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ • กำหนดมาตรฐานระดับเสียงรบกวน
• โครงการต้องควบคุมให้เป็นไปตาม
ที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
มาตรฐานคุณภาพเสียงโดยทั่วไป

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

หน่วยงานที่ใช้บังคับกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตำบลกะรน)
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตำบลกะรน)
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตำบลกะรน)
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตำบลกะรน)
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
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กฎหมาย

รายละเอียดกฎหมาย

บทที่ 1
บทนำ

ความเกี่ยวข้องกับโครงการ

มาตรฐานความสั่นสะเทือน
1.12 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่ งชาติ ฉบั บ • กำหนดประเภทอาคาร มาตรฐานความ • โครงการต้องควบคุมให้เป็นไปตาม
ที่ 37 (พ.ศ.2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
สั่ น สะเทื อ นเพื่ อ ป้ อ งกั น ผลกระทบต่ อ
มาตรฐานความสั่ น สะเทื อ นเพื่ อ
ส่ งเสริ ม และรั กษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ
อาคาร หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตรวจวั ด
ป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน
ความสั่นสะเทือน
เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง
1.13 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบ • กำหนดให้โครงการต้องเก็บสถิติและข้อมูล • โครงการต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่ง
การเก็ บ ส ถิ ติ แ ละข้ อ มู ล ก ารจั ด ท ำบั น ทึ ก
ซึ่ ง แสดงผลการทำงานของระบบบำบั ด
แสดงผลการทำงานของระบบ
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของ
น้ำเสีย และจัดทำบันทึกรายละเอียด
บำบั ด น้ ำ เสี ย และจั ด ทำบั น ทึ ก
ระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555
รายละเอียด
1.14 ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ • กำหนดค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ • โครงการต้ อ งควบคุ ม การระบาย
สิ่ งแวดล้ อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุ มการ
ทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
น้ำทิ้งจากอาคารของโครงการตาม
ระบายน้ ำ ทิ้ ง จากอาคารบางประเภทและบาง
มาตรฐาน
ขนาด
2. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2558) / พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
2.1 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต • ประกอบด้วยแผนผังจำแนกประเภทการ • โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด
พ.ศ. 2554
ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และคมนาคมขนส่ ง
ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต และการใช้
ข้อ กำหนดและข้ อ ห้ ามการใช้ ป ระโยชน์
ประโยชน์โครงการต้องไม่ขัดต่อข้อ
2.2 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
ที่ดิน
ห้ ามการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามที่
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
กฎกระทรวงกำหนด
2.3 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

หน่วยงานที่ใช้บังคับกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตำบลกะรน)
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตำบลกะรน)
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตำบลกะรน)
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตำบลกะรน)
และสำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมือง
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บทนำ
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หน่วยงานที่ใช้บังคับกฎหมาย

2.4 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
3.1 กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตาม • กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขใน • โครงการต้องปฏิ บัติ ตามข้อกำหนด
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย
หมวด 1 การก่อสร้างอาคาร อย่ าง
ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
เคร่งครัด
3.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความ • การกำหนดจำนวนและขนาดที่จอดรถ ที่ • โครงการต้องจั ดให้มีจำนวนที่จอด
ในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคาร
กลั บ รถ ทางเข้ า -ออกรถยนต์ และปาก
รถ ที่กลับรถ ทางเข้า -ออกรถยนต์
พุ ท ธศั ก ราช 2479 รวม แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โด ย
ทางเข้าออก-รถยนต์
เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎกระทรวง
กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตาม
กำหนด
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
3.3 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบั บ ที่ 15 (พ.ศ. 2529) • กำหนดเขตพื้ น ที่ ในบริเวณจั ง หวั ด ภู เก็ ต • โครงการต้องปฏิบัติตามกฎกระทระ
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติควบคุมอาคาร
รวมทั้ งข้อกำหนดประเภทโครงการหรือ
ทรวง จังหวัดภูเก็ต และการใช้ประ
พ.ศ. 2522
กิจการที่ ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์
โยชน์ โครงการต้องไม่ขัดต่อข้อห้าม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตาม ที่
กฎกระทรวงกำหนด
3.4 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบั บที่ 39 (พ.ศ. 2537) • กำหนดแบบและวิธีการในการติดตั้งระบบ • โครงการมี การติ ดตั้ งระบบป้ องกั น
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติควบคุมอาคาร
ป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย แบบและจำนวนของ
อัคคีภัย แบบและจำนวนของห้องน้ำ
พ.ศ. 2522
ห้ อ งน้ ำ และห้ อ งส้ ว ม ระบบการจั ด แสง
และห้องส้วม ระบบการจัดแสงสว่าง
สว่ า งและการระบายอากาศ และระบบ
และการระบายอากาศ และระบบ
จ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองกรณีฉุกเฉิน
จ่ า ยพลั ง งานไฟฟ้ าสำรองกรณี
ฉุกเฉินตามที่กฎกระทรวงกำหนด

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตำบลกะรน)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตำบลกะรน)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตำบลกะรน)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตำบลกะรน)
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ความเกี่ยวข้องกับโครงการ

3.5 กฎกระทรวง ฉบั บที่ 44 (พ.ศ. 2538) รวมแก้ไข • กำหนดระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบาย • โครงการจัดให้ มี ระบบบำบั ดน้ ำเสี ย
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541)
น้ำ มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร
รองรับน้ำเสียที่ เกิดขึ้นจากโครงการ
น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งที่กฎกระทรวง
กำหนด
3.6 กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)
• การกำหนดให้อาคารที่มีสภาพหรือมีการ • โครงการมีการติดตั้งระบบป้องก้น
ใช้ ที่ อ าจไม่ ป ลอดภั ย จากอั ค คี ภั ย ให้ มี
อัคคีภัยตามกฎกระทรวงกำหนด
ระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย โดย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งการ
3.7 กฎกระทรวง ฉบั บที่ 55 (พ.ศ. 2543) รวมแก้ไข • กำหนดลั ก ษณะอาคาร ส่ ว นต่ า งๆของ • โครงการมี ที่ ว่ า งภายนอกอาคาร
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2546)
อาคาร พื้นที่ภายในอาคาร ที่ว่างภายนอก
รวมถึ ง แนวอาคารและระยะร่ น
กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 61 (พ.ศ. 2550) และ
อาคาร รวมถึ ง แนวอาคารและระยะร่ น
ต่างๆ ของอาคารกับที่ดินบุคคลอื่น
กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559)
ต่างๆ ของอาคารกับ ที่ดิ นบุ คคลอื่น และ
และระหว่ างอาคารกับ ถนนหรือที่
ระหว่างอาคารกับถนนหรือที่สาธารณะ
สาธารณะ เป็นไปตามที่กฎกระทรวง
กำหนด
3.8 กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม • กำหนดแบบและจำนวนของห้องน้ำและ • โครงการมี ก ารติ ด ตั้ ง แบบและ
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ห้องส้วม
จำนวนของห้ อ งน้ ำ และห้ อ งส้ ว ม
ตามที่กฎกระทรวงกำหนด
3.9 กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตาม • กำหนดจำนวนและที่จอดรถของโรงแรม • โครงการต้องจัดจำนวนและที่จอด
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
รถ ให้เป็ น ไปตามมาตรฐานตามที่
กฎกระทรวงกำหนด

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

หน่วยงานที่ใช้บังคับกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตำบลกะรน)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตำบลกะรน)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตำบลกะรน)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตำบลกะรน)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตำบลกะรน)
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4. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
4.1 กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การ • ก ำ ห น ด ป ร ะ เภ ท โร ง แ ร ม รู ป แ บ บ • โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด
ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551
สถาปั ตยกรรม สิ่ งอำนวยความสะดวก ที่
กฎกระทรวง กำหนดประเภทและ
จอดรถ
หลั ก เกณ ฑ์ การประกอบธุ ร กิ จ
โรงแรม
5. กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548
5.1 กฎกระทรวงกำหนดสิ่ ง อำนวยความสะดวกใน • กำหนดส่ ว นของอาคารที่ ส ร้ า งขึ้ น และ • โครงการมีลักษณะประกอบกิจการ
อาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
อุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอาคารที่
ประเภทโรงแรมจึ งต้ องจั ด ให้ มี สิ่ ง
พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ.
ติดตั้งอยู่ภายในและภายนอกอาคาร เพื่อ
อำนวยความสะดวกในอาคาร
2564)
อำนวยความสะดวกในการใช้ อ าคาร
สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
สำหรั บ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และ
คนชรา ตามกฎกระทรวงดังกล่าว
คนชรา

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

หน่วยงานที่ใช้บังคับกฎหมาย
นายทะเบียนโรงแรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตำบลกะรน)
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.1

ที่ตั้งโครงการ

โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) จำนวน
144ห้ องพัก ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้ น จำนวน 9 อาคาร มีพื้นที่ใช้ส อยทุกอาคารรวมกัน
9,629.90 ตารางเมตร ตั้งอยู่ เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
(แสดงดังรูปที่ 2.1-1) เจ้าของโครงการคือ บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด กรรมการของบริษัทมี 3 คน คือ
(1) นางสมศรี กาญจนาลัย (2) นายกฤษฎา กาญจนาลัย และ (3) นางสาวรุจิราภา กาญจนาลัย โดยกรรมการหนึ่ง
คนลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 175 ถนนโคกโตนด ตำบล
กะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของพื้นที่ โครงการในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดจากทิศใต้ไปทางทิศ
เหนือ ภายในพื้นทีโ่ ครงการประกอบด้วยอาคารจำนวน 14 อาคาร ดังนี้
(1) อาคาร B1 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง
(2) อาคาร B2 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง
(3) อาคาร B3 เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 56 ห้อง
(4) อาคาร B4 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง
(5) อาคาร B5 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง
(6) อาคารงานระบบ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(7) อาคารงานออกกำลังกาย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(8) อาคารสระว่ายน้ำ1 เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(9) อาคารสระว่ายน้ำ2 จำนวน 1 อาคาร
(10) อาคารโครงสร้างไม้ 1 ชั้น จำนวน 5 อาคาร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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ซึ่งโครงการจะทำการรื้อถอนอาคารโครงสร้างไม้จำนวน 5 อาคาร ออก และจะทำการดัดแปลงอาคาร
โดยการก่อผนังอาคารบางส่วนที่มีลักษณะเป็นช่องเปิดซึ่งมีระยะร่นไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยแก้ไข
ให้มีลักษณะเป็นช่องปิดและเพิ่มเติมบันไดหนีไฟส่วนของอาคาร B3 ภายหลังได้รับอนุญาตดัดแปลงอาคารแล้ว
ทั้งนี้ โครงการมีการหยุดดำเนินการตั้งแต่วั นที่ 7 เมษายน 2563 ดังนั้นเมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีอาคาร
ทั้งสิ้น 9 อาคาร มีห้องพักจำนวน 144 ห้อง ดังนี้
(1) อาคาร B1 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง
(2) อาคาร B2 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง
(3) อาคาร B3 เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 56 ห้อง
(4) อาคาร B4 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง
(5) อาคาร B5 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง
(6) อาคารงานระบบ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(7) อาคารงานออกกำลังกาย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(8) อาคารสระว่ายน้ำ1 เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(9) อาคารสระว่ายน้ำ2 จำนวน 1 อาคาร
และภายในโครงการยังมียังมีต้นหมากเขียว ต้นลีลาวดี ต้นตาล ต้นตีนเป็ด ต้นหูกวาง ต้นหูกระจง ต้น
มะพร้าว และต้นกระถิน (แสดงดังรูปที่ 2.1-2) พื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มีโรงแรม
บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร และพื้น ที่มีการครอบครองเป็นส่วนใหญ่ และมีอาณาเขตติดต่อโดยรอบ
โครงการ ดังนี้ (แสดงดังรูปที่ 2.1-3) ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ
ถนนโคกโตนด มีเขตทางรวมความกว้างประมาณ 6.50 เมตร
ทิศใต้
ติดกับ
พื้นที่ครอบครองบุคคลอื่น
ทิศตะวันออก
ติดกับ
พื้นที่ครอบครองบุคคลอื่น
ทิศตะวันตก
ติดกับ
บ้านอยู่อาศัย และพื้นที่ครอบครองบุคคลอื่น
การจราจรเข้าสู่โครงการ สามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถยนต์ได้ 3 เส้นทาง (แสดงดังรูปที่ 2.1-1)
ดังนี้
เส้นทางที่ 1 กรณีมาจากตำบลฉลอง มุ่งหน้าสู่ตำบลกะรนขับผ่านห้าแยกฉลอง ตรงไปตามเส้นทาง
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4028 (ถนนปฏัก) ระยะทางประมาณ 3.75 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่
ถนนโคกโตนด ไปประมาณ 1.30 กิโลเมตร จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือของถนน
เส้นทางที่ 2 กรณีมาจากตำบลป่าตอง มุ่งหน้าสู่ตำบลกะรนขับผ่านสี่แยกถนนพระเมตตา ตรงไปตาม
เส้นทางถนนกะตะ ผ่านวงเวียนกะรน ภูเก็ต ระยะทางประมาณ 10.55 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนโคก
โตนด ไปประมาณ 750 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยู่ด้านขวามือของถนน
เส้นทางที่ 3 กรณีมาจากตำบลราไวย์ มุ่งหน้าสู่ตำบลกะรนโดยใช้เส้นทางถนนทางแผ่นดินหมายเลข
4030 (ถนนกะตะ-ไสยวน) ผ่านจุดชมวิวสามอ่าว ไปประมาณ 2.90 กิโลเมตร จะถึงสามแยกถนนกะตะ จากนั้น
ให้ขับตรงไปตามเส้นทางถนนโคกโตนดประมาณ 85 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยู่ด้านขวามือของถนน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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มาจากกะรน

ที่ตั้งโครงการ

มาจากถนนปฎัก

มาจากราไวย์

สัญลักษณ์
ที่ตั้งโครงการ
สถานที่สำคัญใกล้เคียงโครงการ
เส้นทางมาจากราไวย์
เส้นทางมาจากถนนปฎัก
เส้นทางมาจากกะรน
ที่มา: ดัดแปลงมาจากแผนที่พื้นฐานทางภูมิศาสตร์ Google Earth,2020
เข้าถึงข้อมูล สิงหาคม 2564
รูปที่ 2.1-1 แสดงที่ตั้งโครงการและเส้นทางการจราจรเข้าสู่โครงการ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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C

A B
B

D

D
C

N
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของพื้นที่โครงการในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ ภายในพื้นที่โครงการประกอบด้วยอาคารจำนวน 14 อาคาร ดังนี้ (1) อาคาร คสล.5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(2) อาคาร คสล.4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (3) อาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 3 อาคาร (4) อาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (5) อาคารโครงสร้างไม้ 1 ชั้น จำนวน 5 อาคาร (6) อาคารสระว่ายน้ำ จำนวน 2 อาคาร
ซึ่งโครงการจะทำการรื้อถอนอาคารโครงสร้างไม้จำนวน 5 อาคาร ออกภายหลังได้รับอนุญาตดัดแปลงอาคารแล้ว และภายในโครงการยังมียังมีต้นหมากเขียว ต้นลีลาวดี ต้นตาล ต้นตีนเป็ด ต้นหูกวาง ต้นหูกระจง ต้นมะพร้าว และต้นกระถิน

ทีม่ า: จากการสำรวจภาคสนามของบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ธันวาคม, 2564
รูปที่ 2.1-2 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านอยู่อาศัย และพื้นที่ว่างครอบครอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ พื้นที่ครอบครองบุคคลอื่น

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ พื้นที่ครอบครองบุคคลอื่น

N

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ถนนโคกโตนด มีเขตทางรวมความกว้าง
ประมาณ 6.50 เมตร

ที่มา: จากการสำรวจภาคสนามของบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ธันวาคม, 2564
รูปที่ 2.1-3 อาณาเขตติดต่อโดยรอบโครงการ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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2.1.1 ที่ ตั้ งโครงการตามกฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผังเมื องรวมจังหวั ดภู เก็ ต พ.ศ. 2554 ซึ่ งแก้ ไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562
พื้นที่โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ตั้งอยู่
เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินของโครงการ พบว่า การใช้ประโยชน์ ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผั งเมืองรวม
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562 ได้
กำหนดการใช้ประโยชน์ ที่ดิ นประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) บริเวณหมายเลข 2.36 สำหรับ
ข้อกำหนดที่เป็นสาระสำคัญ ของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ กำหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
การท่องเที่ยว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรำคาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(2) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
เพื่อการจำหน่าย
(3) คลั งก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลว สถานที่ บรรจุก๊ าซปิ โตรเลี ยมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่ บรรจุ ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(6) โรงฆ่าสัตว์
(7) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(8) กำจัดมูลฝอย
(9) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบำรุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ำลำธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับ
การป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ความสอดคล้องตามข้อกำหนด : โครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับดำเนินการโครงการเพื่อการ
ท่องเที่ยว โดยรูปแบบเป็นการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ซึ่งถือเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการหลัก
และการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ไม่อยู่ในข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงที่กำหนด ดังนั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ จึงสอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กำหนด
ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 2.1.1-1
หนังสือยืนยันการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โครงการจากสำนักงานโยธาธิ การและผัง
เมืองจังหวัดภูเก็ต แสดงดังภาคผนวก 2
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

N
เครื่องหมาย
เขตสีเหลือง
เขตสีส้ม
เขตสีแดง
เขตสีม่วง
เขตสีม่วงอ่อน
เขตสีเขียว
เขตสีเขียวอ่อน
เขตสีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว
เขตสีเขียวมะกอก
เขตสีน้ำตาลอ่อน
เขตสีเทาอ่อน
เขตสีน้ำเงิน
เขตสีชมพู

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัหนาแน่นมาก
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
ที่ดินประเภททีโ่ ล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่ดินประเภทโครงการคมนาคมและขนส่ง

ที่มา : ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
รูปที่ 2.1.1-1 ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.1.2 ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563
จากการตรวจสอบการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ของโครงการ โดยสำนั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้ อมจั งหวัดภู เก็ต พบว่า พื้ น ที่ โครงการตั้งอยู่ในเขตควบคุมอาคารตามพระราชกฤษฎีก าการให้ ใช้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2535 เป็นเขตพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการ
คุ้มครองสิ่ งแวดล้ อม จากการตรวจสอบที่ตั้งพื้นที่โครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
รวมแก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2563 พบว่า พื้ นที่โครงการตั้ งอยู่ในบริเวณที่ 3 และบริเวณที่ 8 ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 2.1.2-1 การดำเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดเขต พื้ น ที่แ ละมาตรการคุ้ มครองสิ่งแวดล้ อม ในบริ เวณจังหวัดภู เก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
รายละเอียดตามประกาศฯ
ความสอดคล้องของโครงการ
ข้อ 3 ให้พื้นที่ที่ได้มีการกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมือง
รวม เขตควบคุมอาคาร และเขตควบคุมมลพิษในจังหวัดภูเก็ต
เป็ น เขตพื้ น ที่ ที่ ใ ห้ ใ ช้ ม าตรการคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ 4 ให้ จ ำแนกพื้ น ที่ ที่ ให้ ใช้ ม าตรการคุ้ม ครองสิ่ งแวดล้อม - จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณที่ 3
ตามข้อ 3 เป็น 9 บริเวณตามแผนที่ ท้ายประกาศหมายเลข และบริ เวณที่ 8 ตามข้ อ กำหนดเขตพื้ น ที่ แ ละ
1/2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่ 1 หมายถึ ง พื้ น ที่ ในบริเวณที่ วั ด จากแนว
ชายฝั่ งทะเลรอบเกาะภู เก็ ต เข้า ไปในแผ่ น ดิ น เป็ น ระยะ 50
เมตร รวมทั้งพื้ นที่ในเกาะต่าง ๆ เว้นแต่พื้น ที่ในบริเวณที่ 6
และบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 2 หมายถึง พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขต
บริเวณที่ 1 เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 150 เมตร เว้นแต่พื้นที่
ในบริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
บริ เวณที่ 3 หมายถึ ง พื้ น ที่ ที่ ก ำหนดให้ เป็ น ศู น ย์
ราชการตามมติของคณะรัฐมนตรี และพื้นที่ในบริเวณที่วัด
จากแนวเขตบริเวณที่ 2 เข้ าไปในแผ่ นดิ นเป็ นระยะ 200
เมตร เว้นแต่พื้นที่ในบริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 4 หมายถึง พื้ น ที่ ในเขตเทศบาลนครภู เก็ต
เว้นแต่พื้นที่ในบริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 5
บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7 โดยจำแนกพื้นที่ตามแผนที่ท้าย
ประกาศหมายเลข 2/2 ดังนี้
(1) เขตอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมหรือย่าน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.1.2-1 การดำเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดเขต พื้ น ที่แ ละมาตรการคุ้ มครองสิ่งแวดล้ อม ในบริ เวณจังหวัดภู เก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
รายละเอียดตามประกาศฯ
อาคารเก่า มีแนวเขตดังนี้
ด้ า นเหนื อ เริ่ม ต้ น จากบริ เวณที่ วั ด จาก
ศู น ย์ ก ลางถนนดี บุ ก ขึ้ น ไปทางทิ ศ เหนื อ ของถนนสตู ล ฟาก
ตะวันตกเป็นระยะ 45 เมตร เรื่อยไปทางด้านตะวันออกตาม
แนวเส้นขนานระยะ 45 เมตรกับศูนย์กลางถนนดีบุก จนถึง
คลองบางใหญ่ฝั่งตะวันออก แล้วเรื่อยลงมาทางทิศใต้ตามแนว
คลองบางใหญ่ ฝั่ ง ตะวั น ออกจนถึ ง ถนนดี บุ ก ฟากใต้ แล้ ว
เรื่อยไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนดีบุกฟากใต้จนจดกับ
ถนนมนตรีฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก จากจุดสุดท้ายด้านเหนือ
เรื่อยลงมาทางทิศใต้ตามแนวถนนมนตรีฟากตะวันตก ผ่าน
ถนนถลาง และคลองบางใหญ่ จนจดกับถนนพังงาฟากเหนือ
ด้ า นใต้ จากจุ ด สุ ด ท้ า ยด้ า นตะวั น ออก
เรื่อยไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนพังงาฟากเหนือ จนถึง
คลองบางใหญ่ฟากตะวันออก เรื่อยลงตามแนวคลองบางใหญ่
ฟากตะวันออกเป็นระยะ 45 เมตร จากศูนย์กลางถนนพังงา
แล้ ว เรื่อ ยไปทางทิ ศ ตะวั น ตกตามแนวเส้ น ขนานระยะ 45
เมตร กับศูน ย์กลางถนนพั งงา จนถึงบริเวณที่เป็ นจุด ตัดกัน
ระหว่างแนวเส้นขนานระยะ 45 เมตรกับศูนย์กลางถนนพังงา
และแนวเส้นขนานระยะ 45 เมตรกับศูนย์กลางถนนเยาวราช
แล้วเรื่อยลงมา ทางทิศใต้จนถึงแนวถนนรัษฎาฟากใต้ แล้ว
เรื่อยไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนรัษฎาฟากใต้ต่อไปตาม
แนวถนนระนองฟากใต้ แล้วเรื่อยไปทางทิศเหนือตามแนวเส้น
ขนานระยะ 45 เมตร กั บ ศู น ย์ ก ลางถนนเยาวราช จนถึ ง
บริเวณที่เป็นจุดตัดกันระหว่างแนวเส้นขนานระยะ 45 เมตร
กับศูนย์กลางถนนเยาวราชและแนวเส้นขนานระยะ 45 เมตร
กับศูนย์กลางถนนถลาง แล้วเรื่อยไปทางทิศตะวันตกตามแนว
เส้น ขนานระยะ 45 เมตรกับ ศูนย์กลางถนนกระบี่จ นจดกับ
บริเวณที่วัดจากแนวถนนสตูลฟากตะวันตกลงมาทางทิศใต้
เป็นระยะ 45 เมตร จากศูนย์กลางถนนกระบี่
ด้ า นตะวั น ตก จากจุ ด สุ ด ท้ า ยด้ า นใต้
เรื่อยไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสตูลฟากตะวันตกจนจดกับ
จุดเริ่มต้นด้านเหนือ
(2) เขตหนาแน่ น มาก มีแนวเขตตามพื้ น ที่ เขต
เทศบาลทั้งหมดยกเว้นบริเวณที่ 4 (1) และ (3)
(3) เขตหนาแน่นสูงมาก มีแนวเขตดังนี้
ด้านเหนือ เริ่มต้นจากบริเวณที่เป็นจุดตัด
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ความสอดคล้องของโครงการ

2-9

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.1.2-1 การดำเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดเขต พื้ น ที่แ ละมาตรการคุ้ มครองสิ่งแวดล้ อม ในบริ เวณจังหวัดภู เก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
รายละเอียดตามประกาศฯ
ระหว่างเส้นที่ลากจากหัวมุมถนนดิลกอุทิศ 2 ฟากตะวันตก
ตัดกับศูนย์กลางถนนพังงาตั้งฉากไปทางทิศเหนือเป็นระยะ
100 เมตร กับศูนย์กลางถนนพั งงา กับแนวเส้น ขนานระยะ
100 เมตร กับศูนย์กลางถนนพังงา เรื่อยไปทางทิศตะวันออก
จนจดถนนสุรินทร์ฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก จากจุดสุดท้ายด้านเหนือ
เรื่อยลงมาทางทิศใต้ตามแนวถนนสุรินทร์ฟากตะวันตก จนจด
กับถนนศรีเสนาฟากเหนือ เรื่อยไปตามแนวถนนศรีเสนาทาง
ทิศตะวันตก จนจดถนนวีระพงษ์หงส์หยกฟากตะวันตก เรื่อย
ลงมาตามแนวถนนวีระพงษ์หงส์หยกทางทิศใต้จนจดถนนใน
วงเวียนนิมิตร (วงเวียนม้าน้ำ) ฟากเหนือ
ด้ า นใต้ จากจุ ด สุ ด ท้ า ยด้ า นตะวั น ออก
เรื่อยไปตามแนวถนนในวงเวียนนิมิตร (วงเวียนม้าน้ำ) ทางทิศ
ตะวันตกจนจดถนนชนะเจริญ ฟากใต้ เรื่ อยไปตามแนวถนน
ชนะเจริญฟากใต้ทางทิศตะวันตกจนจดถนนดิลกอุทิศ 2 ฟาก
ตะวันตก
ด้ า นตะวั น ตก จากจุ ด สุ ด ท้ า ยด้ า นใต้
เรื่อยไปทางทิศเหนือตามแนวถนนดิลกอุทิศ 2 ฟากตะวันตก
จนถึงหัวมุมถนนดิลกอุทิศ 2 ตัดกับถนนพังงา เรื่อยไปทางทิศ
เหนือจนถึงจุดเริ่มต้นด้านเหนือ
บริเวณที่ 5 หมายถึง พื้นที่ดังต่อไปนี้
(1) พื้นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตาม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตเว้นแต่พื้นที่
บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
(2) พื้นที่ดินของอาคารหรือสถานที่ ดังต่อไปนี้
(ก) แนวค่าย (โคกชนะพม่า)
(ข) บ้านพระยาวิชิตสงคราม
(ค) มัสยิดบ้านบางเทา
(ง) บ้านท้าวเทพกระษัตรี
(จ) วัดฉลอง
(ฉ) วัดท่าเรือ
(ช) วัดเทพกระษัตรี
(ซ) วัดพระทอง
(ฌ) วัดพระนางสร้าง
(ญ) สุเหร่าเกาะบ้านเคียน
(ฎ) กำแพงเมืองถลางบางโรง
(ฏ) ศาลหลักเมืองถลางป่าสัก
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ความสอดคล้องของโครงการ

2-10

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.1.2-1 การดำเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดเขต พื้ น ที่แ ละมาตรการคุ้ มครองสิ่งแวดล้ อม ในบริ เวณจังหวัดภู เก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
รายละเอียดตามประกาศฯ
(ฐ) ศาลหลักเมืองถลางเมืองใหม่
(ฑ) กำแพงเมืองถลาง – บ้านดอน
(3) พื้นที่ที่วัดจากแนวขอบเขตที่ดินของอาคาร
หรือสถานที่ตาม (2) ออกไปทุกด้านเป็นระยะ 100 เมตร
บ ริ เ ว ณ ที่ 6 ห ม า ย ถึ ง พื้ น ที่ ที่ มี ค ว า ม สู งจ า ก
ระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 40 เมตร ถึง 80 เมตร
บ ริ เว ณ ที่ 7 ห ม า ย ถึ ง พื้ น ที่ ที่ มี ค ว า ม สู งจ า ก
ระดับน้ำทะเลปานกลางเกินกว่า 80 เมตร ขึ้นไป
บริ เวณที่ 8 หมายถึ ง พื้ น ที่ ใ นเกาะภู เก็ ต และเกาะ
บริวารต่าง ๆ นอกจากบริเวณที่ 1 ถึง บริเวณที่ 7
บริเวณที่ 9 หมายถึง พื้ น ที่ ท ะเลรอบเกาะภูเก็ต และ
รอบเกาะบริวารต่างๆ

ความสอดคล้องของโครงการ

ข้อ 5 ในพื้นที่ตามข้อ 4 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน เว้นแต่
(ก) โรงงานจำพวกที่ 1 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หรือโรงงานตามประเภท ชนิดจำพวก และข้อกำหนดเพิ่มเติม
ในบัญชี 1 ท้ายประกาศนี้
(ข) โรงงานในเขตที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะ
กิจหรือประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าตามกฎกระทรวง
ให้ ใช้ บั งคั บ ผังเมื องรวมจังหวัด ภูเก็ต แต่ ต้ องไม่ เป็ น โรงงาน
จำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ตามประเภทและชนิดที่กำหนด
ในบัญชี 2 ท้ายประกาศนี้
(ค) โรงงานที่จำเป็นต้องก่อสร้างทดแทนโรงงานที่มี
อยู่เดิมบนพื้นที่เดิม
ทั้ ง นี้ โรงงานตาม (ก) (ข) และ (ค) จะต้ อ งมี
เครื่องจักรหรืออุ ป กรณ์ เพื่ อควบคุม มลพิ ษ หรือแก้ไขปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
(2) โรงฆ่าสัตว์ เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนของเดิมพร้อม
ด้ ว ยระบบบำบั ด และการจั ด การของเสี ย ตามมาตรฐานที่
กฎหมายกำหนดบนพื้ น ที่ เดิ ม หรือ พื้ น ที่ ใหม่ ที่ มิ ได้ ขั ด กั บ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(3) ฌาปนสถาน เว้นแต่จำเป็นต้องก่อสร้างทดแทนฌา
ปนสถานที่มีอยู่เดิม โดยต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อ

- โครงการไม่ ได้ ป ระกอบกิ จ การเป็ น โรงงานทุ ก
ประเภทหรือทุกชนิด

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

- ภายในโครงการไม่มีโรงฆ่าสัตว์

- ภายในโครงการไม่มีฌาปนสถาน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.1.2-1 การดำเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดเขต พื้ น ที่แ ละมาตรการคุ้ มครองสิ่งแวดล้ อม ในบริ เวณจังหวัดภู เก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
รายละเอียดตามประกาศฯ
(4) ควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดสุสาน เว้นแต่ในกรณีที่สุสาน
เดิมนั้นได้ใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่แล้ว จึงจะก่อสร้างสุสานบน
พื้นที่ใหม่ได้ โดยต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อย
กว่า 1,000 เมตร และมีระยะห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะหรือ
บ่อน้ำเพื่อการบริโภคไม่น้อยกว่า 300 เมตร
(5) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมันลักษณะที่สาม
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อจำหน่าย
(6) คลั ง ก๊ า ชปิ โตรเลี ย มเหลว สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ช
ปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ช
ปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าช
ปิ โตรเลี ย มเหลวประเภทโรงเก็ บ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(7) อาคารเลี้ยงนกแอ่นกินรัง
ข้อ 7 ในพื้นที่ตามข้อ 4 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 20
เมตร หรือต้องมีระยะห่างจากแนวชายเกาะต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า
20 เมตร กรณีที่เกาะนั้นไม่มีชายฝั่งทะเล
(2) พื้น ที่ บ ริเวณที่ 1 ในระยะ 30 เมตร ต่อจากพื้นที่
ตาม (1) ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร
และมี ที่ ว่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 35 ของที่ ดิ น แปลงที่ ข อ
อนุญาต เว้นแต่
(ก) ในเขตที่มีกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคารใช้ บั ง คั บ ความสู ง ของอาคารให้
เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนั้น
(ข) ในเขตที่ ดิ นประเภทอุต สาหกรรมเฉพาะกิจหรือ
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าตามกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตให้มี ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ
40 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต
(3) พื้นที่บริเวณที่ 2 ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มี ความสูงไม่
เกิน 12 เมตร และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุ ญ าตสำหรับ อาคารประเภทบ้านเดี่ย ว บ้ านแฝด อาคาร
สาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสำนักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขอ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ความสอดคล้องของโครงการ

- ภายในโครงการไม่ มีคลังน้ ำมัน และสถานที่ เก็บ
รักษาน้ำมัน
- ภายในโครงการไม่ มี ค ลั ง ก๊ า ซปิ โตรเลี ย มเหลว
สถานที่บรรจุก๊าชปิโตรเลียมเหลว

- ภายในโครงการไม่มีอาคารเลี้ยงนกนางแอ่นกินรัง
- ภายในโครงการประกอบด้วยอาคาร จำนวน 9
อาคาร ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ ริเวณที่ 3 และบริ เวณที่ 8 มี
รายละเอียดดังนี้
บริเวณที่ 3
มีพื้ นที่ดินที่ขออนุญ าต เท่ากับ 6,123.60 ตาราง
เมตร มีอาคารจำนวน 9 อาคาร ได้แก่
(1) อาคารห้ องพั ก B1 เป็น อาคาร คสล. 4 ชั้ น
และชั้ น ใต้ ดิ น 1 ชั้ น จำนวน 1 อาคาร มี พื้ น ที่
อาคารปกคลุ ม ดิ น 485.08 ตารางเมตร มี ระดั บ
ความสู ง ของอาคารเมื่ อ วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่
ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่ง
ถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 14.30 เมตร
(2) อาคารห้องพัก B2 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น
จำนวน 1 อาคาร มี พื้ น ที่ อ าคารปกคลุ ม ดิ น
272.20 ตารางเมตร มี ระดั บความสูงของอาคาร
เมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุด
ของอาคารขึ้ น ไปในแนวดิ่ ง ถึ ง ส่ ว นที่ สู ง สุ ด ของ
อาคาร เท่ากับ 14.50 เมตร
(3) อาคารห้ องพั ก B3 เป็น อาคาร คสล. 5 ชั้ น
จำนวน 1 อาคาร มี พื้ น ที่ อ าคารปกคลุ ม ดิ น
966.45 ตารางเมตร มี ระดั บความสูงของอาคาร
เมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.1.2-1 การดำเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดเขต พื้ น ที่แ ละมาตรการคุ้ มครองสิ่งแวดล้ อม ในบริ เวณจังหวัดภู เก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
รายละเอียดตามประกาศฯ
อนุ ญ าตสำหรับ อาคารประเภทห้ องแถว ตึ กแถว บ้ า นแถว
หรืออาคารพาณิชย์
(4) พื้นที่บริเวณที่ 3 ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูง
ไม่เกิน 16 เมตร และต้องมี
(ก) ที่ ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่
ขออนุ ญ าตสำหรั บ อาคารประเภทบ้ า นเดี่ ย ว บ้ า นแฝด
อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสำนักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้ อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุ ญ าตสำหรับ อาคารประเภทห้ องแถว ตึ กแถว บ้ า นแถว
หรืออาคารพาณิชย์
(5) พื้นที่บริเวณที่ 4
(ก) เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม หรือย่านอาคาร
เก่า ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร สำหรับ
อาคารอื่ นที่ มิ ได้มี ลักษณะตามรูป แบบสถาปั ตยกรรมชิโน โปรตุกีส ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่
ขออนุญาต
(ข) เขตหนาแน่นมาก ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความ
สูงไม่เกิน 45 เมตร และมีค่าสูงสุด
ของอัตราส่วนพื้นที่ อาคารรวมกัน ทุกชั้นต่อพื้ นที่ดิ น
ของอาคารทุกหลังที่ก่อสร้างในที่ดินแปลงเดียวกันที่ยื่น
ขออนุญาตก่อสร้างไม่เกิน 6 ต่อ 1 และต้องมีที่ว่างไม่
น้อยกว่าร้อยละ 35 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต
(ค) เขตหนาแน่ น สู งมาก ให้ ท ำได้ เฉพาะอาคารที่ มี
ความสูงไม่เกิน 60 เมตร และมีค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่
อาคารรวมกันทุกชั้นต่อพื้นที่ดินของอาคารทุกหลังที่ก่อสร้าง
ในที่ดินแปลงเดียวกันที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างไม่เกิน 8 ต่อ 1
และต้ องมีที่ ว่างไม่น้ อยกว่าร้อยละ 40 ของที่ ดิ นแปลงที่ ขอ
อนุญาต
(6) พื้นที่บริเวณที่ 5 ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มี ความสูงไม่
เกิน 6 เมตร เว้นแต่ บริเวณที่ 5 (1) สภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
อาจมี ม ติ ให้ อ าคารมี ค วามสู ง ได้ เกิ น กว่ า 6 เมตร แต่ จ ะให้
อาคารมีความสูงเกิน 12 เมตรไม่ได้ และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุ ญ าตสำหรับ อาคารประเภทบ้านเดี่ย ว บ้ านแฝด อาคาร
สาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสำนักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุ ญ าตสำหรับ อาคารประเภทห้ องแถว ตึ กแถว บ้ า นแถว
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ความสอดคล้องของโครงการ
ของอาคารขึ้ น ไปในแนวดิ่ ง ถึ ง ส่ ว นที่ สู ง สุ ด ของ
อาคาร เท่ากับ 15.20 เมตร
(4) บางส่วนของอาคารห้องพัก B4 เป็นอาคาร
คสล. 4 ชั้ น จำนวน 1 อาคาร มี พื้ น ที่ อาคารปก
คลุ ม ดิ น 319.15 ตารางเมตร มี มี ระดั บ ความสู ง
ของอาคารเมื่ อวัด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่อสร้าง ณ
จุดที่ ต่ ำที่ สุ ดของอาคารขึ้น ไปในแนวดิ่ งถึงส่ วนที่
สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 15.00 เมตร
(5) บางส่วนของอาคารห้องพัก B5 เป็นอาคาร
คสล. 4 ชั้ น จำนวน 1 อาคาร มี พื้ น ที่ อาคารปก
คลุมดิน 205.45 ตารางเมตร มีระดับความสูงของ
อาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่
ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุด
ของอาคาร เท่ากับ 14.60 เมตร
(6) บางส่ ว นของอาคารงานระบบเป็ น อาคาร
คสล. 2 ชั้ น จำนวน 1 อาคาร มี พื้ น ที่ อาคารปก
คลุมดิน 43.46 ตารางเมตร มีระดับ ความสู งของ
อาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่
ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุด
ของอาคาร เท่ากับ 5.80 เมตร
(7) อาคารออกกำลั งกาย เป็ น อาคาร คสล. 2
ชั้ น จำนวน 1 อาคาร มี พื้ น ที่ อ าคารปกคลุ ม ดิ น
82.20 ตารางเมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อ
วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของ
อาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร
เท่ากับ 6.35 เมตร
(8) อาคารสระว่ายน้ำ 1 เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น
จำนวน 1 อาคาร มี พื้ น ที่ อ าคารปกคลุ ม ดิ น
272.90 ตารางเมตร มี ระดั บความสูงของอาคาร
เมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุด
ของอาคารขึ้ น ไปในแนวดิ่ ง ถึ ง ส่ ว นที่ สู ง สุ ด ของ
อาคาร เท่ากับ 4.90 เมตร
(9) อาคารสระว่ า ยน้ ำ 2 มี ข นาดพื้ น ที่ ส ระ
145.00 ตารางเมตร ระดับน้ำในสระลึก 1.50เมตร
มีปริมาตร 217.00 ลูกบาศก์เมตร
ทั้งนี้โครงการมีพื้ น ที่ ดิน ที่ขอนุ ญ าตบริเวณที่ 3
เท่ ากับ 6,123.60 ตารางเมตร มีพื้ น ที่ อาคารปก
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.1.2-1 การดำเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดเขต พื้ น ที่แ ละมาตรการคุ้ มครองสิ่งแวดล้ อม ในบริ เวณจังหวัดภู เก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
รายละเอียดตามประกาศฯ
หรืออาคารพาณิชย์
(7) พื้นที่บริเวณที่ 6 ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่
เกิน 8 เมตร และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุ ญ าตสำหรับ อาคารประเภทบ้านเดี่ย ว บ้ านแฝด อาคาร
สาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสำนักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุ ญ าตสำหรับ อาคารประเภทห้ องแถว ตึ กแถว บ้ า นแถว
หรืออาคารพาณิชย์
(8) พื้นที่บริเวณที่ 7 ห้า มก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารเป็นอาคารใดๆ เว้นแต่
(ก) การดำเนินการเพื่อความมั่นคงของประเทศ หรือ
เพื่ อประโยชน์ สาธารณะในการสื่อสาร โทรคมนาคมเฉพาะ
สถานีและอุปกรณ์รับส่งสัญญาณวิทยุ หรือดาวเทียม
(ข) กิ จ การสาธารณู ป โภคของรั ฐ หรื อ กิ จ การ
สาธารณูปโภคที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ
การก่อสร้าง ดั ดแปลง หรือเปลี่ ยนการใช้ อาคารเป็ น
อาคารตาม (ก) และ (ข) ต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการ
ตามข้อ 17 เพื่ อนำไปประกอบการขออนุ ญ าต ทั้ งนี้ ให้ แนบ
รายละเอียดของโครงการหรือกิจการ และมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเพื่ อประกอบการขอรับความเห็ น
จากคณะกรรมการตามข้อ 17 ด้วย
(9) พื้นที่บริเวณที่ 8 ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูง
ไม่เกิน 23 เมตร และต้องมี
(ก) ที่ ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่
ขออนุ ญ าตสำหรั บ อาคารประเภทบ้ า นเดี่ ย ว บ้ า นแฝด
อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสำนักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุ ญ าตสำหรับ อาคารประเภทห้ องแถว ตึ กแถว บ้ า นแถว
หรืออาคารพาณิชย์

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ความสอดคล้องของโครงการ
คลุมดินคิดเป็นร้อยละ 43.22 ของแปลงที่ดินที่ยื่น
ขออนุ ญ าต และมี พื้ น ที่ ว่ างปราศจากสิ่ ง ปกคลุ ม
ร้อยละ 56.78 ซึ่งไม่ขัดกับข้อกำหนดของประกาศ
กระทรวงทรัพ ยากร ธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
เรื่ อ ง กำหนดเขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการคุ้ ม ครอง
สิ่ ง แวดล้ อ มในบริ เวณพื้ น ที่ จั ง หวั ด ภู เก็ ต พ.ศ.
2560 ข้างต้น
บริเวณที่ 8
มีพื้ นที่ ดินที่ ขออนุ ญ าต เท่ากับ 380.00 ตาราง
เมตร มีอาคารจำนวน 3 อาคาร ได้แก่
(1) บางส่วนของอาคารห้องพัก B4 เป็นอาคาร
คสล. 4 ชั้ น จำนวน 1 อาคาร มี พื้ น ที่ อาคารปก
คลุมดิ น 10.00 ตารางเมตร มี ระดั บความสู งของ
อาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่
ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุด
ของอาคาร เท่ากับ 15.00 เมตร
(2) บางส่วนของอาคารห้องพัก B5 เป็นอาคาร
คสล. 4 ชั้ น จำนวน 1 อาคาร มี พื้ น ที่ อาคารปก
คลุมดิน 34.75 ตารางเมตร มีระดับ ความสูงของ
อาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่
ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุด
ของอาคาร เท่ากับ 14.60 เมตร
(3) บางส่ ว นของอาคารงานระบบเป็ น อาคาร
คสล. 2 ชั้ น จำนวน 1 อาคาร มี พื้ น ที่ อาคารปก
คลุมดิน 11.54 ตารางเมตร มีระดับ ความสูงของ
อาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่
ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุด
ของอาคาร เท่ากับ 5.80 เมตร
ทั้งนี้โครงการมีพื้ น ที่ ดิน ที่ขอนุ ญ าตบริเวณที่ 8
เท่ากับ 380.00 ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารปกคลุม
ดินคิดเป็ นร้อยละ 14.81 ของแปลงที่ดินที่ยื่นขอ
อนุญ าต และมีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมร้อย
ละ 85.19 ซึ่ ง ไม่ ขั ด กั บ ข้ อ กำหนดของประกาศ
กระทรวงทรัพ ยากร ธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
เรื่ อ ง กำหนดเขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการคุ้ ม ครอง
สิ่ ง แวดล้ อ มในบริ เวณพื้ น ที่ จั ง หวั ด ภู เก็ ต พ.ศ.
2560
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.1.2-1 การดำเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดเขต พื้ น ที่แ ละมาตรการคุ้ มครองสิ่งแวดล้ อม ในบริ เวณจังหวัดภู เก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
รายละเอียดตามประกาศฯ
ข้ อ 8 การก่อสร้าง ดั ด แปลง หรือเปลี่ ย นการใช้ อาคารใน
พื้นที่ที่มีความลาดชันในบริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3
บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 8 ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) พื้นที่บริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 6 ที่มีความลาดชัน
ตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 35 ให้มีได้เฉพาะอาคารประเภท
บ้านเดี่ ยวหรืออาคารเดี่ยวที่ มีความสู งไม่ เกิน 6 เมตร กรณี
ขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่ตั้งแต่ 100 ตารางวา ขึ้น
ไป ให้มีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน 90 ตารางเมตรและ
มีที่ว่างที่น้ำซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของที่ดิน และ
กรณี ข นาดที่ ดิ น แปลงที่ ข ออนุ ญ าตมี เนื้ อ ที่ น้ อ ยกว่ า 100
ตารางวา ให้มีพื้น ที่อาคารคลุมดิน ต่อหลังไม่เกิน 70 ตาราง
เมตร และมีที่ว่างที่น้ำซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ที่ดิน
(2) พื้นที่บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่
5 และบริเวณที่ 8 ที่มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง ร้อย
ละ 35 ให้ มี ได้ เฉพาะอาคารประเภทบ้ า นเดี่ ย วหรือ อาคาร
เดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร กรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขอ
อนุญาตมีเนื้อที่ตั้งแต่ 100 ตารางวา ขึ้นไป ให้มีพื้นที่อาคาร
คลุมดินต่อหลังไม่เกิน 90 ตารางเมตร และมีพื้นที่ว่างที่น้ำซึม
ผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของที่ดิน และกรณีขนาดที่ดิน
แปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่น้อยกว่า 100 ตารางวา ให้มีพื้นที่
อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน 70 ตารางเมตร และมีที่ว่างที่
น้ำซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของที่ดิน
(3) พื้ น ที่ ที่ มี ค วามลาดชั น เกิน กว่า ร้อยละ 35 ห้ า ม
ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใดๆ
การปรับสภาพพื้นที่และที่ว่างตามวรรคหนึ่ง (1) และ
(2) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ให้ปรับตามแนวนอนต่อแนวดิ่งในอัตราส่วนไม่เกิน
2 : 1 ส่วน
(2) มี ความลึ กหรือสู งไม่ เกิน 1 เมตร เว้น แต่ เพื่ อการ
ก่อสร้างระบบฐานรากอาคาร หรือบ่อเก็บน้ำใต้ดิน
(3) ไม่ เป็ น อั น ตรายต่ อรากและลำต้ น ของต้ น ไม้ ที่ ขึ้น
ตามธรรมชาติ ที่มี ขนาดความโตวัด โดยรอบลำต้ นตั้ งแต่ 50
เซนติเมตรขึ้นไป ซึ่งวัดจากระดับพื้นดิน 130 เซนติเมตร และ
(4) ไม่เคลื่อนย้ายหรือทำลายหินดานทั้งที่อยู่ใต้พื้นดิน
ระดับพื้นดิน หรือโผล่พ้นดิน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ความสอดคล้องของโครงการ
- โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) มี
สภาพพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ลาดจากทิศใต้ไปทาง
ทิศเหนือบริเวณที่สูงที่สุดของพื้นที่โครงการสูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง (MSL.) ประมาณ 22.00
เมตร และบริเวณที่ ต่ ำ ที่ สุ ด ของโครงการสู ง จาก
ระดั บ น้ำทะเลปานกลาง (MSL.) ประมาณ 6.00
เมตร โดยพื้ น ที่ โครงการตั้ ง อยู่ บ ริเวณที่ 3 และ
บริเวณที่ 8 ซึ่งมีความลาดชันในแต่ละบริเวณดังนี้
- บริ เวณที่ 3 มี ค วามลาดชั น ภายในพื้ น ที่
โครงการคิดเป็นความลาดชันเฉลี่ยร้อยละ 13.12
และ 19.74 ตามลำดับ
- บริ เวณที่ 8 มี ค วามลาดชั น ภายในพื้ น ที่
โครงการคิดเป็นความลาดชันเฉลี่ยร้อยละ 19.16
ซึ่งมีความลาดชันภายในพื้นที่โครงการไม่เกิน
ร้อยละ 20

2-15

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
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รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.1.2-1 การดำเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดเขต พื้ น ที่แ ละมาตรการคุ้ มครองสิ่งแวดล้ อม ในบริ เวณจังหวัดภู เก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
รายละเอียดตามประกาศฯ
(5) ที่ว่างต้องมีพื้นที่สีเขียวที่เป็นไม้ยืนต้นและเป็นพันธุ์
ไม้ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของที่ว่าง

ความสอดคล้องของโครงการ

ข้อ 9 การวัดความสูงของอาคารในพื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ - การวัดความสูงของอาคารวัดจากระดับพื้นดินที่
2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4
ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารหลังนั้น
(1) กรณี ที่ ไม่ มี ก ารปรับ ระดั บ พื้ น ดิ น หรื อมี ก ารปรั บ
ระดับพื้นดินต่ำกว่าถนนสาธารณะในบริเวณที่ก่อสร้าง ให้วัด
จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
(2) กรณี ที่ มี การปรับ ระดั บ พื้ น ดิ น เท่ ากับ หรือสู งกว่ า
ถนนสาธารณะ ให้วัดจากระดับถนนสาธารณะ
(3) กรณี ที่ มี ห้ องใต้ ดิ น ซึ่ งค่าระดั บ เป็ น ลบ ให้ วัด จาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างตาม (1) หรือระดับถนนสาธารณะตาม
(2) แล้วแต่กรณี
(4) กรณีที่พื้นดินเป็นเชิงลาด ให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารหลังนั้น
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับตามวรรคหนึ่ง
ขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนทีส่ ูงสุดของอาคารสำหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้ อ 11 ในพื้ น ที่ ต ามข้ อ 4 ห้ า มกระทำการหรื อ ประกอบ
กิจกรรม ดังต่อไปนี้
(1) การทำเหมืองแร่
(2) การขนส่งหรือลำเลียงวัตถุอันตรายโดยใช้ระบบท่ อ
ขนส่ ง เว้ น แต่ ใ นบริ เวณที่ ก ำหนดให้ เป็ น ที่ ดิ น ประเภท
อุ ต สาหกรรมเฉพาะกิ จ หรื อ ประเภทอุ ต สาหกรรมและ
คลังสิน ค้า ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ภูเก็ต
(3) การถม ปรั บ พื้ น ที่ หรื อ ปิ ด กั้ น ซึ่ ง ทำให้ แ หล่ ง น้ ำ
สาธารณะในแผ่ นดินและแหล่งน้ำในขุมเหมืองตื้นเขิน หรือ
เปลี่ยนทิ ศทางหรือทำให้น้ำในแหล่งน้ำนั้นไม่อาจไหลไปได้
ตามปกติ
(4) การกระทำใดๆ ที่เป็นการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของ
พื้นที่พรุ และป่าชายเลน เว้นแต่
(ก) การดำเนิ น การของส่ ว นราชการ รัฐ วิ ส าหกิ จ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ การ
คุ้ม ครอง การฟื้ น ฟู การเพาะพั น ธุ์พื ชและสั ตว์น้ ำ โดยต้ อง
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

- โครงการไม่มีการทำเหมืองแร่
- โครงการไม่มีการขนส่งหรือลำเลียงวัตถุอันตราย

- โครงการไม่มีการถม ปรับพื้นที่ หรือปิดกั้น ซึ่งทำ
ให้ แ หล่ ง น้ ำ สาธารณะตื้ น เขิ น หรื อ เปลี่ ย นแปลง
ทิศทาง
- โครงการไม่ได้อยู่ในป่าพรุ และป่าชายเลน
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รายละเอียดตามประกาศฯ
(ข) การดำเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐในพื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการผ่อนผันจาก
คณะรั ฐ มนตรี ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ และได้ รั บ อนุ ญ าตตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการ
ตามข้อ 17 เพื่ อนำไปประกอบการขออนุ ญ าต ทั้ งนี้ ให้ แนบ
รายละเอียดของโครงการหรือกิจการ และมาตรการป้ อ งกัน
และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ประกอบการขอรั บ
ความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 17 ด้วย
(5) การขุดลอกร่องน้ำ เว้นแต่เป็นการบำรุงรักษาทางน้ำ
หรือการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
(6) การปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เว้นแต่
(ก) กรณี ที่ ได้ รับ อนุ ญ าตตามกฎหมายว่ าด้ ว ยการ
เดินเรือในน่านน้ำไทย
(ข) กระชั งเลี้ ย งสั ต ว์น้ ำหรือปะการังเที ย มที่ ได้ รับ
อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(7) การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้ำหรือทะเล เว้นแต่เป็น
กรณีที่ได้ผ่านการบำบัดตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดแล้ว
(8) การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี 3 ท้าย
ประกาศนี้ เว้นแต่
(ก) เป็ น การกระทำของส่ ว นราชการ รัฐ วิ ส าหกิ จ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ การ
คุ้มครอง การเพาะพันธุ์ การเพาะเลี้ยง หรือกิจการสวนสัตว์
ซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ข) เป็นการกระทำของเอกชนเฉพาะการครอบครอง
เพื่ อ การเพาะพั น ธุ์ การเพาะเลี้ ย งหรื อ กิ จ การสวนสั ต ว์
สาธารณะซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(9) การขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง
เพื่อการค้าในลักษณะหรือในบริเวณดังต่อไปนี้
(ก) บริเวณที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35
(ข) พื้ น ที่ที่ มี ความสูงจากระดั บน้ ำทะเลปานกลาง
เกินกว่า 80 เมตร
(ค) พื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย
ต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 17 เพื่อนำไป
ประกอบการขออนุ ญ าต ทั้ ง นี้ ให้ แ นบรายละเอี ย ดของ
โครงการหรื อ กิ จ การ และมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับความเห็นจาก
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ความสอดคล้องของโครงการ

- โครงการไม่มีการขุดลอกร่องน้ำ
- โครงการไม่มีการล่วงล้ำลำน้ำ

- โครงการไม่ มี การปล่ อยทิ้ งมลพิ ษ ลงสู่ แหล่ งน้ ำ
หรือทะเล
- โครงการไม่มีการจับหรือครอบครองปลาสวยงาม

- โครงการไม่มีการขุดตักดินในบริเวณดังกล่าว
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.1.2-1 การดำเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดเขต พื้ น ที่แ ละมาตรการคุ้ มครองสิ่งแวดล้ อม ในบริ เวณจังหวัดภู เก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
รายละเอียดตามประกาศฯ
คณะกรรมการตามข้อ 17 ด้วย
(ง) บริ เวณในระยะ 100 เมตร จากริ ม เขตทาง
สาธารณะ หรือริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำ ลำคลอง
หรือแหล่งน้ำสาธารณะ
(จ) บริเวณที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่สำคัญ หา
ยาก และแหล่งที่มีซากดึกดำบรรพ์
(ฉ) เขตโบราณสถานหรื อ บริ เวณที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรือศิลปกรรม
(10) การกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ทางธรณีสัณฐานทางด้านกายภาพชีวภาพหรือชีวกายภาพ ใน
พื้น ที่สั นทราย สัน ดอน หน้าผา ปากน้ ำ เว้นแต่ การกระทำ
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อ
ป้ องกัน การกัด เซาะชายฝั่ง หรือเพื่ อความปลอดภัย ในการ
เดินเรือ
(11) การกระทำใดๆ ที่เป็นการทำลายหินดานทั้งที่อยู่ใต้
พื้นดิน ระดับพื้นดิน หรือโผล่พ้นดิ นเว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
อาคารของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ที่ มี ค วามจำเป็ น เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารสาธารณะและไม่ ส ามารถ
หลีกเลี่ยงได้
ข้อ 13 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็น
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวมตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร อาคารชุดตามกฎหมายว่า
ด้วยอาคารชุด หรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพั ก ต้อง
ติด ตั้ งหรือจั ดให้ มี บ่ อดั กไขมั น และระบบบำบั ด น้ ำ เสีย ก่อน
ปล่อยลงสู่ท่อหรือทางน้ำสาธารณะ โดยระบบและน้ำเสียที่
บำบัดแล้วต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 15 ในพื้นที่ตามข้อ 4 นอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้แล้วก่อนการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ ย นการใช้ อ าคาร หรื อ ดำเนิ น โครงการหรื อ ประกอบ
กิจ การ ให้ จั ด ทำและเสนอรายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม
เบื้ อ งต้ น หรือ รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
แล้วแต่กรณีต่อสำนักงานนโยบายและแผทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติที่
กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
(2) การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ความสอดคล้องของโครงการ

- โค รงการไม่ มี การกระท ำที่ ก่ อให้ เกิ ดการ
เปลี่ ย นแปลงลั กษณะทางธรณี สั ณ ฐานทางด้ า น
กายภาพชีวภาพ หรือชีวกายภาพ

- ภายในโครงการไม่มีหินดินดาน

- โครงการจั ด ให้ มี ถั งดั ก ไขมั น จำนวน 1 ชุ ด ถั ง
บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป SS-01 จำนวน 1 ชุด และถัง
บำบัดน้ำเสียรวม AMC-150 จำนวน 1 ชุด รองรับ
น้ำเสียที่เกิดจากิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ โดย
น้ำเสียที่บำบัดแล้วเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย
กำหนด
- โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดั ด แปลงและส่ ว นขยาย)
ประกอบกิจการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก
ทั้งหมด 144 ห้องพัก มีพื้นที่ใช้สอยอาคารทั้งหมด
9,629.90 ตารางเมตร ซึ่งเป็ นโครงการที่เข้าข่าย
อาคารประเภทที่ ต้องจั ดทำรายงานการประเมิ น
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2-18

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.1.2-1 การดำเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดเขต พื้ น ที่แ ละมาตรการคุ้ มครองสิ่งแวดล้ อม ในบริ เวณจังหวัดภู เก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
รายละเอียดตามประกาศฯ
(ก) โครงการหรื อ กิ จ การตามประกาศกระทรวง
ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมเรื่อง กำหนดประเภท
และขนาดโครงการหรือ กิ จ การซึ่ ง ต้ อ งจั ด ทำรายงานการ
วิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ข) โครงการหรือกิจการ ดังต่อไปนี้
3) กิจการที่นำบ้านพักอาศัยที่มีจำนวนตั้งแต่ 80
หลังขึ้น ไป หรือห้ องแถว ตึ กแถว หรือบ้ านแถว ที่ มี จำนวน
ห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป ที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือ
ติดต่อกันไปให้บริการเป็นสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(ค) โครงการหรื อ กิ จ การตามประกาศกระทรวง
ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมเรื่อง กำหนดประเภท
ขนาด และวิ ธี ป ฏิ บั ติ สำหรั บ โครงการหรื อ กิ จ การที่ อ าจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ความสอดคล้องของโครงการ

ความสอดคล้องตามข้อกำหนด :
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) สภาพ
ภูมิประเทศโดยทั่วไปของพื้นที่โครงการในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นพื้นที่ ลาดจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ ภายใน
พื้นที่โครงการมีอาคารจำนวน 14 อาคาร มีห้องพักจำนวน 144 ห้อง ดังนี้
(1) อาคาร B1 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง
(2) อาคาร B2 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง
(3) อาคาร B3 เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 56 ห้อง
(4) อาคาร B4 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง
(5) อาคาร B5 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง
(6) อาคารงานระบบ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(7) อาคารงานออกกำลังกาย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(8) อาคารสระว่ายน้ำ1 เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(9) อาคารสระว่ายน้ำ2 จำนวน 1 อาคาร
(10) อาคารโครงสร้างไม้ 1 ชั้น จำนวน 5 อาคาร

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ซึ่งโครงการจะทำการรื้อถอนอาคารโครงสร้างไม้จำนวน 5 อาคาร ออก และจะทำการดัดแปลงอาคาร
โดยการก่อผนังอาคารบางส่วนที่มีลักษณะเป็นช่องเปิดซึ่งมีระยะร่นไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยแก้ไข
ให้มีลักษณะเป็นช่องปิดและเพิ่มเติมบันไดหนีไฟส่วนของอาคาร B3 ภายหลังได้รับอนุญาตดัดแปลงอาคารแล้ว
และภายในโครงการยังมีต้นหมากเขียว ต้นลีลาวดี ต้นตาล ต้นตีนเป็ด ต้นหูกวาง ต้นหูกระจง และต้นมะพร้าว
ซึ่งโครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 3 และบริเวณที่ 8 มีรายละเอียดดังนี้
(1) อาคาร B1 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง
(2) อาคาร B2 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง
(3) อาคาร B3 เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 56 ห้อง
(4) อาคาร B4 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง
(5) อาคาร B5 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง
(6) อาคารงานระบบ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(7) อาคารงานออกกำลังกาย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(8) อาคารสระว่ายน้ำ1 เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(9) อาคารสระว่ายน้ำ2 จำนวน 1 อาคาร
บริเวณที่ 3 มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 9 อาคาร ได้แก่
(1) อาคารห้องพัก B1 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 485.08
ตารางเมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปใน
แนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 14.30 เมตร
(2) อาคารห้องพัก B2 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 272.20 ตารางเมตร มีระดับ
ความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุด
ของอาคาร เท่ากับ 14.50 เมตร
(3) อาคารห้องพัก B3 เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 966.45 ตารางเมตร มีระดับ
ความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่ อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุด
ของอาคาร เท่ากับ 15.20 เมตร
(4) บางส่วนของอาคารห้องพัก B4 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 319.15 ตาราง
เมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึง
ส่วนที่สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 15.00 เมตร
(5) บางส่วนของอาคารห้องพัก B5 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 205.45 ตาราง
เมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึง
ส่วนที่สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 14.60 เมตร
(6) บางส่วนอาคารงานระบบ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 43.46 ตารางเมตร มี
ระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับ พื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่
สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 5.80 เมตร
(7) อาคารออกกำลังกาย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 82.20 ตารางเมตร มีระดับ
ความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุด
ของอาคาร เท่ากับ 6.5 เมตร
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(8) อาคารสระว่ายน้ำ 1 เป็น อาคาร คสล. 2 ชั้น มีพื้นที่อาคารปกคลุ มดิน 276.97 ตารางเมตร มี
ระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่
สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 4.90 เมตร
(9) อาคารสระว่ายน้ ำ 2 ขนาดพื้ น ที่ ส ระ 145.00 ตารางเมตร ระดั บ น้ ำในสระลึ ก 1.50 เมตร มี
ปริมาตร 217.50 ลูกบาศก์เมตร
ขนาดพื้นที่ในบริเวณที่ 3 เท่ากับ 6,123.60 ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารปกคลุมดินร้อยละ 43.22 และมี
พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมร้อยละ 56.78
บริเวณที่ 8
ประกอบด้วยอาคาร จำนวน 3 อาคาร คือ
(1) บางส่ ว นของอาคาร B4 เป็ น อาคาร คสล. 4 ชั้น มีพื้น ที่อาคารปกคลุ มดิน 10.00 ตารางเมตร
มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่
สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 15.00 เมตร
(2) บางส่ ว นของอาคาร B5 เป็ น อาคาร คสล. 4 ชั้น มีพื้ น ที่ อาคารปกคลุ มดิน 34.75 ตารางเมตร
มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่
สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 14.60 เมตร
(3) บางส่วนของอาคารงานระบบ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 11.54 ตารางเมตร
มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่
สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 5.80 เมตร
ขนาดพื้นที่ในบริเวณที่ 8 เท่ากับ 380.00 ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารปกคลุมดินร้อยละ 14.81 และ
มีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมร้อยละ 85.19
ตารางที่ 2.1.2-2 รายละเอียดอาคารในแต่ละบริเวณ
อาคาร
บริเวณที่ 3
1. อาคาร B1
2. อาคาร B2
3. อาคาร B3
4. บางส่วนของอาคาร B4
5. บางส่วนของอาคาร B5
6. บางส่วนของอาคารงาน
ระบบ
7. อาคารออกกำลังกาย
8. อาคารสระว่ายน้ำ 1
9. อาคารสระว่ายน้ำ 2
บริเวณที่ 8
1. บางส่วนของอาคาร B4
2. บางส่วนของอาคาร B5
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ระดับความสูง
(เมตร)

พื้นที่อาคารปกคลุมดิน
(ตารางเมตร)

4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
4 ชั้น
5 ชั้น
4 ชั้น
4 ชั้น
2 ชั้น

14.30
14.50
15.20
15.00
14.60

485.08
272.20
996.45
319.15
205.45

5.80

43.46

2 ชั้น
2 ชั้น

6.35
4.90
- 1.50

82.20
272.90
-

4 ชั้น
4 ชั้น

15.00
14.60

10.00
34.75

จำนวนชั้น
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อาคาร
3. บางส่วนของอาคารงาน
ระบบ

จำนวนชั้น
2 ชั้น

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ระดับความสูง
(เมตร)

พื้นที่อาคารปกคลุมดิน
(ตารางเมตร)

5.80

11.54

ที่มา : บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด

โครงการไม่ ได้ อยู่ ในข้อห้ ามกระทำการหรือประกอบกิ จกรรมตามที่ ป ระกาศกระทรวงทรัพ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. 2560รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการจึงสอดคล้อง
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แสดงดังรูปที่ 2.1.2-1 และ
รูปที่ 2.1.2-2
หนังสือยืนยันการตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต แสดงดังภาคผนวก 2

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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ที่ตั้งโครงการ

เครื่องหมาย
บริเวณที่ 1 พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝัง่ ทะเลรอบเกาะภูเก็ตเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 50
เมตร รวมทั้งพื้นที่ในเกาะต่างๆ เว้นแต่พื้นที่ในบริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 2 พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1 เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 150 เมตร เว้นแต่
พื้นที่ในบริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 3 พื้นที่ที่กำหนดให้เป็นศูนย์ราชการตามมติของคณะรัฐมนตรี และพื้นที่ในบริเวณที่วัด
จากแนวเขตบริเวณที่ 2 เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 200 เมตร เว้นแต่พื้นที่ในบริเวณที่
5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 4 พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต เว้นแต่พื้นที่ในบริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณ
ที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 5 พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการผัง
เมือง เว้นแต่พื้นที่ในบริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 6 พื้นที่ที่มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 40 เมตร ถึง 80 เมตร
บริเวณที่ 7 พื้นที่ที่มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเกินกว่า 80 เมตร ขึ้นไป
บริเวณที่ 8 พื้นที่อื่นที่นอกเหนือจากบริเวณที่ 1 ถึง บริเวณที่ 7
บริเวณที่ 9 พื้นที่น่านน้ำทะเลภายในเขตจังหวัดภูเก็ต
ที่มา : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 2.1.2-1 ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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2.1.3 ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
พื้นที่โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ 2522 โดยสำนักงานเทศบาลตำบลกะรน พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณที่ 3 (โดยโครงการ
มีระยะห่างจากชายฝั่งทะเลจุดที่ใกล้ที่สุดประมาณ 240 เมตร)
บริเวณที่ 1 หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของเกาะภูเก็ตลง
ไปในทะเลเป็นระยะ 100 เมตร และจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 50 เมตร เริ่มตั้งแต่เหนือ
สุดของเกาะภูเก็ตลงไปทางทิศใต้จนบรรจบกับแนวเขตควบคุมอาคารด้านทิศใต้ซึ่งอยู่กิโลเมตรที่ 3x455 ของ
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4024 ยกเว้นพื้นที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2529) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
บริเวณที่ 2 หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1 ด้านที่อยู่บนแผ่นดินออกไป
อีกเป็นระยะ 150 เมตร ตลอดแนว
บริเวณที่ 3 หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 ออกไปอีกเป็นระยะ 300
เมตร ตลอดแนว
ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่ในท้องที่ตำบลไม้ขาว ตำบลสาคู ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ตำบลกมลา
ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ และตำบลกะรน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ภายในบริเวณแนวเขตตาม
แผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารอื่นใด เว้นแต่
(1) อาคารประเภทบ้านเดี่ยวชั้นเดียวที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร พื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน 75
ตารางเมตร และมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น
(2) เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว กำแพง ประตู และสะพานที่ไม่ได้สร้างลงสู่ทะเล
(3) ท่าเทียบเรือ อาคารหรือสถานที่ของทางราชการ
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร
(2) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 100 ตาราง
เมตร
(3) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ
(4) สถานีขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
(5) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน หรือหลายหลัง
(6) อาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร
(7) ตลาดที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน 300 ตารางเมตร หรือตลาด
ที่มีระยะห่างจากตลาดอื่นน้อยกว่า 50 เมตร
(8) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และสถานีบริการตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว
(9) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง
(10) สถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยค้างคืนเกิน 5 เตียง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

(11) ศาสนสถานและสถานศึกษา
(12) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้ายบอกชื่อสถานที่ที่มีความสูง
ไม่เกิน 12 เมตร
(13) อาคารที่สร้างด้วยวัสดุไม่ถาวรหรือไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ เว้นแต่เป็นอาคารประเภทบ้าน
เดี่ยวชั้นเดียวที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร และต้องมีระยะห่างจากอาคารอื่นโดยรอบไม่น้อยกว่า 5 เมตร
(14) เพิงหรือแผงลอย
(15) อาคารที่มี ที่ ว่างในที่ดิ นแปลงที่ ก่อสร้างอาคารน้ อยกว่าร้อยละ 50 ของเนื้อ ที่ดิ น ที่ข อ
อนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น
(16) ห้องแถวหรือตึกแถว
(17) ฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุสุสานและฌาปนสถาน
(18) อาคารเก็บสินค้า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันที่ใช้
เป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม
(19) โรงกำจัดมูลฝอย
(ค) ในบริเวณที่ 3 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) อาคารตาม (ข) (2) และ (5)
(2) อาคารตาม (ข) (18) ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 200
ตารางเมตร
(3) อาคารที่มีที่ว่างในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินที่ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารนั้น
การวัดความสูงให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร
ความสอดคล้องตามข้อกำหนด :
โครงการโรงแรม ชนาลั ย ฟลอร่า รีส อร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่ วนขยาย)
ตั้งอยู่บริเวณที่ 3 ซึ่งมีขนาดพื้นที่เท่ากับ 6,503.60 ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 2,703.18 คิดเป็น
ร้อยละ 41.56 และมีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม 3,800.42 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 58.44 ดังนั้น จึงไม่
ขัดกับ ข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 ข้างต้น
(ที่ ตั้ ง โครงการตามแผนที่ แ นบท้ า ยกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แสดงดังรูปที่ 2.1.3-1
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ที่ตั้งโครงการ

เครื่องหมาย

พื้นที่โครงการ
แนวเขตควบคุมอาคาร
บริเวณที่ 1
บริเวณที่ 2
บริเวณที่ 3
แนวเขตควบคุม อาคาร ตามพระราชกฤษฎีกาควบคุม การควบคุม การ
ก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2474 ในเขตท้องที่บางแห่งในตำบลไม้ขาว ตำบลสาคู ตำบลเทพกระษัตรี ตำบล
เชิงทะเล อำเภอถลาง ตำบลกมลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ และตำบลกะรน ตำบลราไวย์ อำเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2521
เขตตำบล
ทางหลวง ถนน
สะพาน
แม่น้ำ คลอง ห้วย
ที่มา : ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

รูปที่ 2.1.3-1 ที่ตั้งโครงการตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

2.2

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ประเภทและขนาดของโครงการ

2.2.1 ประเภทโครงการ
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) เป็น
โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม 1 โดยจัดเป็นโรงแรมประเภทที่ 22 ตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท
และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของพื้นที่โครงการในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดจากทิศใต้ไปทางทิศ
เหนือ ภายในพื้นที่โครงการประกอบด้วยอาคารจำนวน 14 อาคาร ดังนี้
(1) อาคาร B1 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง
(2) อาคาร B2 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง
(3) อาคาร B3 เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 56 ห้อง
(4) อาคาร B4 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง
(5) อาคาร B5 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง
(6) อาคารงานระบบ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(7) อาคารงานออกกำลังกาย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(8) อาคารสระว่ายน้ำ1 เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(9) อาคารสระว่ายน้ำ2 จำนวน 1 อาคาร
(10) อาคารโครงสร้างไม้ 1 ชั้น จำนวน 5 อาคาร
เนื่องจากโครงการได้มีการดัดแปลงอาคารและก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมจากใบอนุญาตก่อสร้างเดิมทำให้
มีพื้นที่ใช้สอยอาคารและจำนวนห้องพักเพิ่มขึ้น โดยโครงการมีการดัดแปลงและขยายอาคารดังนี้
1. ดัดแปลงอาคารห้องพักจากเดิมเป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น มีห้องพักจำนวน 22 ห้อง เป็นอาคาร คสล.
5 ชั้น มีห้องพักจำนวน 56 ห้อง
2. ดัดแปลงอาคารห้องพักจากเดิมเป็นอาคาร คสล. 4 ชั้นมีห้องพักจำนวน 20 ห้อง เป็นอาคาร คสล.
4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง
3. รื้อถอนอาคารส่วนเดิมจำนวน 3 อาคาร ประกอบด้วยอาคารห้องพักจำนวน 1 อาคาร, อาคาร
บ้านพักพนักงานจำนวน 1 อาคาร และอาคารร้านอาหารจำนวน 1 อาคาร
4. ก่อสร้างอาคารใหม่เพิ่มเติมจำนวน 4 อาคาร ประกอบด้วย อาคารออกกำลังกายจำนวน 1 อาคาร,
อาคารงานระบบจำนวน 1 อาคาร และอาคารสระว่ายน้ำจำนวน 2 อาคาร
ทั้งนี้ โครงการได้มีการเปรียบเทียบรายละเอียดโครงการก่อนและหลังการดัดแปลงและขยายอาคาร
แสดงดังตารางที่ 2.2.1-1
1

โรงแรม หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม (กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522)
โรงแรม หมายความว่า สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรั บคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด โดยมี
ค่าตอบแทน ทั้งนี้ ไม่รวมถึง 1) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราว ซึ่งดำเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้ โดยมิใช่เป็นการหาผลกำไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน 2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัย โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น 3) สถานที่พักอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (พระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547)
2 โรงแรมประเภท 2 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.2.1-1 รายละเอียดโครงการเปรียบเทียบก่อนและหลังการดัดแปลงและขยายอาคาร
ก่อนดัดแปลงอาคาร
1. อาคารห้องพัก จำนวน 6 อาคาร
มีห้องพักจำนวน 126 ห้อง ประกอบด้วย
- อาคาร 1 เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มี
ห้องพักจำนวน 22 ห้องพัก
- อาคาร 2 เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มี
ห้องพักจำนวน 24 ห้องพัก
- อาคาร 3 เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มี
ห้องพักจำนวน 20 ห้องพัก
- อาคาร 4 เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มี
ห้องพักจำนวน 20 ห้องพัก
- อาคาร 5 เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มี
ห้องพักจำนวน 20 ห้องพัก
- อาคาร 6 เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มี
ห้องพักจำนวน 20 ห้องพัก
2. อาคารบ้านพักพนักงาน จำนวน 1 อาคาร
3. อาคารร้านอาหาร จำนวน 1 อาคาร
มีอาคารจำนวน 8 อาคาร มีห้องพักจำนวน 126 ห้อง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

หลังการดัดแปลงและขยายอาคาร
สรุปการดัดแปลงและขยายอาคาร
1. อาคารห้องพัก จำนวน 5 อาคาร
1. อาคารห้ อ งพั ก ลดลงจำนวน 1 อาคาร และห้ อ งพั ก
มีห้องพักจำนวน 144 ห้อง
เพิม่ ขึ้นจำนวน 18 ห้อง รายละเอียดดังนี้
- อาคาร B3 เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มี - ดัดแปลงอาคาร คสล.3 ชั้นเป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น และมี
ห้องพักเพิ่มขึ้นจำนวน 34 ห้อง
ห้องพักจำนวน 56 ห้องพัก
- อาคาร B4 เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มี - ไม่มีการดัดแปลงอาคาร
ห้องพักจำนวน 24 ห้องพัก
- อาคาร B5 เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มี - ไม่มีการดัดแปลงอาคาร
ห้องพักจำนวน 20 ห้องพัก
- อาคาร B2 เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มี - ไม่มีการดัดแปลงอาคาร
ห้องพักจำนวน 20 ห้องพัก
- อาคาร B1 เป็นอาคาร คสล.4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น - ดัดแปลงอาคาร คสล.4 ชั้นเป็นอาคาร คสล. 4 ชั้นและชั้น
ใต้ดิน 1 ชั้น และมีห้องพักเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ห้อง
จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 24 ห้องพัก
- รื้อถอนอาคารห้องพักจำนวน 1 อาคาร ห้องพักลดลง
จำนวน 20 ห้อง
2. รื้อถอนอาคารบ้านพักพนักงาน
3. รื้อถอนอาคารร้านอาหาร
2. อาคารงานระบบจำนวน 1 อาคาร
4. ก่อสร้างใหม่เป็นอาคารส่วนขยาย
3. ก่อสร้างอาคารออกกำลังกาย จำนวน 1 อาคาร
5. ก่อสร้างใหม่เป็นอาคารส่วนขยาย
4. ก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำ จำนวน 2 อาคาร
6. ก่อสร้างใหม่เป็นอาคารส่วนขยาย
มีอาคารจำนวน 9 อาคาร มีห้องพักจำนวน 144 ห้อง มีอาคารเพิ่มขึ้น 1 อาคาร และห้องพักเพิ่มขึ้น 18 ห้อง
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ซึ่งโครงการจะทำการรื้อถอนอาคารโครงสร้างไม้จำนวน 5 อาคาร ออกภายหลังได้รับอนุญาตดัดแปลง
อาคารแล้ว ดังนั้นเมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีอาคารทั้งสิ้น 9 อาคาร มีห้องพักจำนวน 144 ห้อง ดังนี้
(1) อาคาร B1 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง
(2) อาคาร B2 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง
(3) อาคาร B3 เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 56 ห้อง
(4) อาคาร B4 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง
(5) อาคาร B5 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง
(6) อาคารงานระบบ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(7) อาคารงานออกกำลังกาย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(8) อาคารสระว่ายน้ำ1 เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(9) อาคารสระว่ายน้ำ2 จำนวน 1 อาคาร
และดัดแปลงอาคารบางส่วนได้แก่ อาคาร B1, อาคาร B2, อาคาร B3, อาคาร B5 และอาคารงาน
ระบบ โดยโครงการจะทำการก่อผนังอาคารที่มีลักษณะเป็นช่องเปิดซึ่งมีระยะถอยร่นไม่เป็นไปตามที่กฏหมาย
กำหนด โดยแก้ไขให้มีลักษณะเป็ น ช่องปิด และเพิ่มบันไดหนีไฟส่วนของอาคาร B3 ภายหลังได้รับอนุญ าต
ดัดแปลงอาคาร (ผังแสดงตำแหน่งรื้อถอนอาคาร และดัดแปลงอาคาร แสดงดังรูปที่ 2.2.1-2)
จากการดั ด แปลงและขยายอาคารดั งกล่ าวต้ อ งขออนุ ญ าตหรือ แจ้งต่ อ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทั้งนี้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการดัดแปลงและรื้อถอนไว้ดังนี้
ข้อ 1 การกระทำดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร คือ
(1) การเปลี่ยนโครงสร้างของอาคารโดยใช้วัสดุขนาด จำนวน และชนิดเดียวกับของเดิม เว้นแต่
การเปลี่ยนโครงสร้างของอาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
(2) การเปลี่ ย นแปลงส่ ว นต่าง ๆ ของอาคารที่ไม่เป็ นโครงสร้างของอาคาร โดยใช้วัส ดุช นิ ด
เดียวกับของเดิม หรือวัสดุชนิดอื่นซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใดเกิน
ร้อยละสิบ
(3) การเปลี่ ยนแปลง การต่อเติม การเพิ่ ม การลด หรือการขยายซึ่งลั กษณะขอบเขต แบบ
รูป ทรงสั ดส่ วน น้ ำหนั ก เนื้ อที่ของส่ วนต่าง ๆ ของอาคารที่ไม่เป็นโครงสร้ างของอาคาร ซึ่งไม่เป็นการเพิ่ ม
น้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละสิบ
(4) การลดหรือการขยายเนื้อที่ของพื้นชั้นหนึ่งชั้นใด ให้มีเนื้อที่น้อยลงหรือมากขึ้น รวมกันไม่
เกินห้าตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน หรือ
(5) การลดหรือการขยายเนื้อที่ของหลังคา ให้มีเนื้อที่มากขึ้นรวมกันไม่เกินห้าตารางเมตร โดย
ไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน
(6) การติดตั้ง แผงเซลล์แสงอาทิตย์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร
อยู่อาศัยที่มีขนาดพื้นที่ติดตัง้ ไม่เกิน 160 ตารางเมตร และมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อตารางเมตร โดย
ต้องมีผลการตรวจสอบความมัน่ คงแข็งแรงที่กระทำและรับรองโดยวิศวกรโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรว่า
สามารถติดตั้งได้อย่างปลอดภัย และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบก่อนดำเนินการ
ทั้งนี้ การกระทำตามวรรคหนึ่งต้องไม่ขัดต่อกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออก
ตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 13 หรือมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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ข้อ 2 การรื้อส่วนอื่นของโครงสร้างของอาคารดังต่อไปนี้ ถือเป็นการรื้อถอนอาคาร คือ
(1) กันสาดคอนกรีตเสริมเหล็ก
(2) ผนังหรือฝาที่เป็นโครงสร้างของอาคาร หรือผนังหรือฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก
(3) บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก
(4) พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กตัง้ แต่พื้นชัน้ ที่สองของอาคารขึ้นไป
ในกรณีที่มีการรื้อส่วนอื่นของโครงสร้างของอาคารตามวรรคหนึ่ง เพื่อกระทำการตามข้อ 1 ในส่วนที่
เป็นการดัดแปลงอาคาร มิให้ถือว่าการรื้อส่วนนั้นเป็นการรื้อถอนอาคาร ดังเอกสารแนบ 4
เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ โครงการจะประกอบไปด้วยอาคารทั้งสิ้น จำนวน 9 อาคาร โดยมีพื้นที่
ใช้สอยทุกอาคารรวมกัน 9,629.90 ตารางเมตร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. อาคาร B1 มีลักษณะเป็นอาคาร คสล. 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
• ชั้นที่ ใต้ ดิน ประกอบด้วย ห้องอเนกประสงค์ ห้ องเก็บของ ห้ องเก็บของชาย ห้ องเก็บของหญิ ง
ห้องน้ำชาย/หญิง บันได และทางเดิน
• ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ส่วนต้อนรับ พื้นที่ทานอาหาร ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ บันไดหลัก บันไดหนี
ไฟ และทางเดิน
• ชั้นที่ 2-3 มีลักษณะเหมือนกัน ประกอบด้วย ห้องพัก จำนวน 8 ห้อง/ชั้น บันไดหลัก บันได
หนีไฟ และทางเดิน
• ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย ห้องพัก จำนวน 8 ห้อง บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และทางเดิน
อาคาร B1 มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง มีระดับความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำ
ที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 14.30 เมตร
2. อาคาร B2 มีลักษณะเป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
• ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องพักจำนวน 5 ห้อง ลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และทางเดิน
• ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องพักจำนวน 5 ห้อง ลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และทางเดิน
• ชั้นที่ 3 – ชั้นที่ 4 มีลักษณะเหมือนกัน ประกอบด้วย ห้องพักจำนวน 5 ห้อง/ชั้น ลิฟต์ บันได
หลัก บันไดหนีไฟ และทางเดิน
อาคาร B2 มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง มีระดับความสูง วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำ
ที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 14.50 เมตร
3. อาคาร B3 มีลักษณะเป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
• ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องพักจำนวน 8 ห้อง ห้องเก็บของ1 ห้องเก็บของ2 ลิฟต์1 ลิฟต์ 2 บันได
หลัก บันไดหนีไฟ และทางเดิน
• ชั้นที่ 2 - ชั้นที่ 3 มีลักษณะเหมือนกัน ประกอบด้วย ห้องพักจำนวน 12 ห้อง/ชั้น ห้องเก็บของ
ลิฟต์1 ลิฟต์2 บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และทางเดิน
• ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย ห้องพักจำนวน 12 ห้อง ห้องเก็บของ ลิฟต์1 บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และ
ทางเดิน
• ชั้นที่ 5 ประกอบด้วย ห้องพักจำนวน 12 ห้อง ห้องเก็บของ ลิฟต์1 บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และ
ทางเดิน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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อาคาร B3 มีห้องพักจำนวน 56 ห้อง มีระดับความสูง วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำ
ที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 15.20 เมตร
4. อาคาร B4 มีลักษณะเป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
• ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องพักจำนวน 6 ห้อง บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และทางเดิน
• ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องพักจำนวน 6 ห้อง บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และทางเดิน
• ชั้น ที่ 3 – ชั้ นที่ 4 มี ลัก ษณะเหมื อนกั น ประกอบด้ วย ห้ องพั กจำนวน 6 ห้ อง/ชั้น บั นไดหลั ก
บันไดหนีไฟ และทางเดิน
อาคาร B4 มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง มีระดับความสูง วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำ
ที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 15.00 เมตร
5. อาคาร B5 มีลักษณะเป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
• ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องพักจำนวน 5 ห้อง บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และทางเดิน
• ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องพักจำนวน 5 ห้อง บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และทางเดิน
• ชั้น ที่ 3 – ชั้ นที่ 4 มี ลัก ษณะเหมื อนกั น ประกอบด้ วย ห้ องพั กจำนวน 5 ห้ อง/ชั้น บั นไดหลั ก
บันไดหนีไฟ และทางเดิน
อาคาร B5 มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง มีระดับความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำ
ที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 14.60 เมตร
6. อาคารห้องงานระบบ มีลักษณะเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
• ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องงานระบบ และ บันได
• ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องงานระบบ และ บันได
อาคารห้องงานระบบ มีระดับความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้น
ไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 5.80 เมตร
7. อาคารออกกำกังกาย มีลักษณะเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
• ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ และบันได
• ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องออกกำลังกาย และ บันได
อาคารห้องงานระบบ มีระดับความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้น
ไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 6.35 เมตร
8. อาคารสระว่ายน้ำ 1 มีลักษณะเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
• ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องพักพนักงาน และห้องรับรอง
• ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย มินิบาร์ และสระว่ายน้ำ
อาคารสระว่ายน้ำ 1 มีระดับความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้น
ไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 4.90 เมตร
9. อาคารสระว่ายน้ำ 2 ขนาดพื้นที่ 145.00 ตารางเมตร มีระดับน้ำในสระลึก 1.50 เมตร มีปริมาตร
217.50 ลูกบาศก์เมตร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ผังบริเวณพื้นที่โครงการเดิม แสดงดังรูปที่ 2.2.1-1
ผังแสดงตำแหน่งรื้อถอนอาคาร และดัดแปลงอาคาร แสดงดังรูปที่ 2.2.1-2
ผังบริเวณพื้นทีโ่ ครงการ แสดงดังรูปที่ 2.2.1-3
แบบแปลนสถาปัตย์ของอาคาร ดังแสดงในภาคผนวกที่ 3

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.2.2 ขนาดโครงการ
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ตั้งอยู่
บนโฉนดที่ดินเลขที่ 35911 เลขที่ดิน 26 มีขนาดเนื้อที่ 4-0-25.90 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 6,503.60 ตารางเมตร เป็น
กรรมสิทธิ์ของ บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
ดังนั้ น บริ ษั ท ชนาลั ย ฟลอร่ า รี ส อร์ท จำกั ด จึงใช้ ประโยชน์ที่ ดิ น แปลงดังกล่ าว ดั ดแปลงอาคาร
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ซึ่งเป็นโครงการ
ประกอบกิจการประเภทโรงแรม จำนวน 144 ห้องพัก ได้
ผังโฉนดที่ดิน แสดงดังรูปที่ 2.2.2-1
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน แสดงดังภาคผนวกที่ 1

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.2.3 การใช้พื้นที่ของโครงการ
การใช้พื้นที่ของอาคารในโครงการ แยกเป็นพื้นที่ภายในอาคารและภายนอกอาคาร พื้นที่ภายในอาคาร
มีพื้นที่ใช้สอยทุกอาคารรวมกันทั้งสิ้น 9,629.90 ตารางเมตร สำหรับพื้นที่ภายนอกอาคารเป็น ถนน ที่จอดรถ
และพื้นที่สีเขียว มีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งสิ้น 3,800.42 ตารางเมตร รายละเอียดดังตารางที่ 2.2.3-1 และตาราง
ที่ 2.2.3-2 ดังนี้
ตารางที่ 2.2.3-1 สรุปการใช้ที่ดินของโครงการ
ลักษณะการใช้ที่ดิน
พื้นที่อาคารปกคลุมดิน (8 อาคาร)
(1) อาคาร B1
(2) อาคาร B2
(3) อาคาร B3
(4) อาคาร B4
(5) อาคาร B5
(6) อาคารงานระบบ
(7) อาคารออกกำลังกาย
(8) อาคารสระว่ายน้ำ1
(9) อาคารสระว่ายน้ำ2 พื้นที่เปิดโล่ง/พืน้ ทีน่ อกอาคาร (ถนนและ
ที่จอดรถ)
พื้นที่สีเขียว
พื้นที่ขออนุญาต

พื้นที่ (ตร.ม.)
2,703.18
485.08
272.20
966.45
329.15
240.20
55.00
82.20
272.90

อัตราส่วน(ร้อยละ)
41.56
7.46
4.19
14.86
5.06
3.69
0.85
1.26
4.20-

2,154.10

33.12

1,646.32
6,503.60

25.31
100.00

ที่มา : บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด

ตารางที่ 2.2.3-2 รายละเอียดการใช้พื้นที่ภายในอาคาร
ชั้นที่

รายละเอียดการใช้พื้นที่

อาคาร B1
ชั้นใต้ดิน ห้องเก็บของ
ห้องอเนกประสงค์
ห้องเก็บของหญิง
ห้องเก็บของชาย
ห้องน้ำชาย/หญิง
บันไดหลัก
ทางเดิน
รวมพื้นที่ชั้นใต้ดิน
1
ห้องน้ำหญิง
ห้องน้ำชาย
ห้องเก็บของ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)
160.00
40.00
20.00
20.00
31.00
14.00
20.00
9.00
9.00
33.00

จำนวนห้อง

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)

พื้นที่ปกคลุม
(ตร.ม.)

160.00
40.00
20.00
20.00
31.00
14.00
20.00
305.00
9.00
9.00
33.00
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

ชั้นที่

รายละเอียดการใช้พื้นที่

ขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)
54.00
307.00
10.00
12.00

พื้นที่ต้อนรับ
พื้นที่รับประทานอาหาร
ทางเดิน
บันไดหลัก
รวมพื้นที่ชั้นที่ 1
2-4
ห้องพัก
34.00
มีลักษณะ บันไดหลัก
12.00
เหมือนกัน บันไดหนีไฟ
13.00
ทางเดิน
51.00
รวมพื้นที่ชั้นที่ 2
รวมพื้นที่ชั้นที่ 2-ชั้นที่ 4
รวมพื้นที่อาคาร B1
อาคาร B2
1
ห้องพัก
43.00
ห้องพักสำหรับผู้พิการ
41.00
บันไดหลัก
16.00
บันไดหนีไฟ
10.00
ลิฟต์
4.00
ทางเดิน
41.00
รวมพื้นที่ชั้นที่ 1
2-4
ห้องพัก
35.00
มีลักษณะ บันไดหลัก
16.00
เหมือนกัน บันไดหนีไฟ
10.00
ลิฟต์
4.00
ทางเดิน
41.00
รวมพื้นที่ชั้นที่ 2
รวมพื้นที่ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 4
รวมพื้นที่อาคาร B2
อาคาร B3
1
ห้องพัก
55.00
ห้องเก็บของ
31.00
บันไดหลัก
17.00
บันไดหนีไฟ
14.00
ลิฟต์ 1
4.00
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

จำนวนห้อง

8

8
24
24
4
1

5
5

5
15
20
8

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)
54.00
307.00
10.00
12.00
434.00
272.00
12.00
13.00
51.00
348.00
1,044.00
1,783.00
172.00
41.00
16.00
10.00
4.00
41.00
284.00
175.00
16.00
10.00
4.00
41.00
246.00
738.00
1,022.00

พื้นที่ปกคลุม
(ตร.ม.)

485.08

272.20

440.00
31.00
17.00
14.00
4.00
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

ชั้นที่

รายละเอียดการใช้พื้นที่
ลิฟต์ 2
ทางเดิน

ขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)
4.00
131.00

รวมพื้นที่ชั้นที่ 1
2-3
ห้องพัก
มีลักษณะ ห้องเก็บของ
เหมือนกัน บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ
ลิฟต์ 1
ลิฟต์ 2
ทางเดิน

55.00
11.00
17.00
14.00
4.00
4.00
164.00

รวมพื้นที่ชั้นที่ 2
รวมพื้นที่ชั้นที่ 2 - ชั้นที่ 3
4-5
ห้องพัก
มีลักษณะ ห้องเก็บของ
เหมือนกัน บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ
ลิฟต์ 1
ทางเดิน

55.00
11.00
17.00
14.00
4.00
120.00

รวมพื้นที่ชั้นที่ 4
รวมพื้นที่ชั้นที่ 4 - ชั้นที่ 5
รวมพื้นที่อาคาร B3
อาคาร B4
1
ห้องพัก
บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ
ทางเดิน
รวมพื้นที่ชั้นที่ 1

รวมพื้นที่ชั้นที่ 2
รวมพื้นที่ชั้นที่ 2-ชั้นที่ 4
รวมพื้นที่อาคาร B4
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

8
12

12
24
12

12
24
56
35.00
13.00
4.00
75.00

2-4
ห้องพัก
มีลักษณะ บันไดหลัก
เหมือนกัน บันไดหนีไฟ
ทางเดิน

จำนวนห้อง

35.00
13.00
4.00
62.00

6

6
6

6
18
24.00

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)
4.00
131.00
641.00
660.00
11.00
17.00
14.00
4.00
4.00
164.00
874.00.00
1,748.00
660.00
11.00
17.00
14.00
4.00
120.00
826.00
1,652.00
4,041.00
210.00
13.00
4.00
75.00
302.00
210.00
13.00
4.00
62.00
289.00
867.00
1,169.00

พื้นที่ปกคลุม
(ตร.ม.)

966.45

329.15
2-41

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

ชั้นที่

รายละเอียดการใช้พื้นที่

ขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)

อาคาร B5
1-4
ห้องพัก
มีลักษณะ บันไดหลัก
เหมือนกัน บันไดหนีไฟ
ทางเดิน

35.00
7.00
7.00
57.00

รวมพื้นที่ชั้นที่ 1
รวมพื้นที่ชั้นที่ 1-ชั้นที่ 4
รวมพื้นที่อาคาร B5
อาคารงานระบบ
1
ห้องพักมูลฝอยรวม
บันได
ทางเดิน
รวมพื้นที่ชั้นที่ 1
2
ห้องงานระบบ
บันได
ทางเดิน
รวมพื้นที่ชั้นที่ 2
รวมพื้นทีอาคารงานระบบ
อาคารออกกำลังกาย
1
ห้องอาบน้ำ
ห้องน้ำ
ห้องอเนกประสงค์
บันได
รวมพื้นที่ชั้นที่ 1
2
ห้องออกกำลังกาย
บันได
ทางเดิน
รวมพื้นที่ชั้นที่ 2
รวมพื้นทีอาคารออกกำลังกาย
อาคารสระว่ายน้ำ 1
1
ห้องพนักงาน
ห้องรับรอง 1
ห้องรับรอง 2
ห้องรับรอง 3
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

จำนวนห้อง
5

6
24
24.00
39.00
5.00
10.00
48.00
5.00
5.00

4.00
5.00
8.00
4.00
42.00
4.00
34.00

14.60
14.60
14.60
14.60

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)

พื้นที่ปกคลุม
(ตร.ม.)

175.00
7.00
7.00
57.00
246.00
984.00
984.00

240.20

39.00
5.00
10.00
54.00
48.00
5.00
5.00
58.00
112.00

55.00

4.00
5.00
8.00
4.00
21.00
42.00
4.00
34.00
80.00
101.00

82.20

14.60
14.60
14.60
14.60
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

ชั้นที่

รายละเอียดการใช้พื้นที่

ขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)

จำนวนห้อง

รวมพื้นที่ชั้นที่ 1
2

มินิบาร์
สระว่ายน้ำ

รวมพื้นที่ชั้นที่ 2
รวมพื้นทีอาคารสระว่ายน้ำ 1
อาคารสระว่ายน้ำ 2
1
สระว่ายน้ำ
รวมพื้นที่อาคารสระว่ายน้ำ 2
รวมพื้นที่อาคารทั้งหมด

11.50
203.00

145.00
144

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)
58.40
11.50
203.00
214.50
272.90
145.00
145.00
9,629.90

พื้นที่ปกคลุม
(ตร.ม.)

272.90

2,703.18

ที่มา : บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด, 2564

จากตารางที่ 2.2.3-1 และตารางที่ 2.2.3-2 เมื่อนำการใช้ประโยชน์พื้นที่และพื้นที่อาคารต่างๆ มา
คำนวณ OSR, BCR และ FAR จะได้ดังนี้
(1) อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินขออนุญาต (FAR)
พื้นที่อาคารรวม
=
9,629.90
ตารางเมตร
พื้นที่ดินโครงการที่ใช้ขออนุญาต
=
6,503.60
ตารางเมตร
ดังนั้น อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของโครงการ
=
9,629.90/6,503.60
=
1.48 : 1
(2) อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดินของโครงการ (BCR)
พื้นที่อาคารปกคลุมดิน
=
2,703.18
ตารางเมตร
พื้นที่ดินโครงการที่ใช้ขออนุญาต
=
6,503.60
ตารางเมตร
ดังนั้น อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดินของโครงการ
=
2,703.18/6,503.60
=
0.4156 หรือคิดเป็นร้อยละ 41.56
(3) อัตราส่วนพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ดินของโครงการ (OSR)
พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม
=
3,800.42
ตารางเมตร
พื้นที่ดินโครงการที่ใช้ขออนุญาต
=
6,503.60
ตารางเมตร
ดังนั้น อัตราส่วนพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ดินของโครงการ
=
3,800.42/6,503.60
=
0.5844 หรือคิดเป็นร้อยละ 58.44
(4) อัตราส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้อยู่อาศัย
พื้นที่สีเขียว
= 1,646.32
ตารางเมตร
ผู้อยู่อาศัย และพนักงานภายในโครงการ = 368
คน
ดังนั้น อัตราส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้อยู่อาศัย = 1,646.32 / 368.00
= 4.47
ตารางเมตร/คน
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สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลั กษณะอาคารและเนื้ อที่ ว่างตามประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้ อม เรื่อ ง
กำหนดเขตพื้ น ที่ และมาตรการคุ้ม ครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้น ที่จังหวัด ภูเก็ต พ.ศ.2560 รวมแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ที่กำหนดไว้
ข้อ 7 ในพื้นที่ตามข้อ 4 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(4) พื้นที่บริเวณที่ 3 ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 16 เมตร และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสำหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้าน
แฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสำนักงาน
(ข) ที่ ว่างไม่ น้ อ ยกว่าร้ อ ยละ 10 ของที่ ดิ น แปลงที่ ข ออนุ ญ าตสำหรับ อาคารประเภทห้ อ งแถว
ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์
(9) พื้นที่บริเวณที่ 8 ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสำหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้าน
แฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสำนักงาน
(ข) ที่ ว่างไม่ น้ อ ยกว่าร้ อ ยละ 10 ของที่ ดิ น แปลงที่ ข ออนุ ญ าตสำหรับ อาคารประเภทห้ อ งแถว
ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์
บริเวณที่ 3
มีพื้นที่ดินที่ขออนุญาต เท่ากับ 6,123.60 ตารางเมตร มีอาคารจำนวน 9 อาคาร ได้แก่
(1) อาคารห้องพัก B1 เป็น อาคาร คสล. 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีพื้นที่อาคารคลุ มดิน 485.08
ตารางเมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปใน
แนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 14.30 เมตร
(2) อาคารห้องพัก B2 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 272.20 ตารางเมตร มีระดับ
ความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุด
ของอาคาร เท่ากับ 14.50 เมตร
(3) อาคารห้องพัก B3 เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 966.45 ตารางเมตร มีระดับ
ความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อ สร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุด
ของอาคาร เท่ากับ 15.20 เมตร
(4) บางส่วนของอาคารห้องพัก B4 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 319.15 ตาราง
เมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึง
ส่วนที่สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 15.00 เมตร
(5) บางส่วนของอาคารห้องพัก B5 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 205.45 ตาราง
เมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึง
ส่วนที่สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 14.60 เมตร
(6) บางส่วนอาคารงานระบบ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 43.46 ตารางเมตร มี
ระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับ พื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่
สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 5.80 เมตร
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(7) อาคารออกกำลังกาย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 82.20 ตารางเมตร มีระดับ
ความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่ สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุด
ของอาคาร เท่ากับ 6.5 เมตร
(8) อาคารสระว่ายน้ำ 1 เป็น อาคาร คสล. 2 ชั้น มีพื้นที่อาคารปกคลุ มดิน 276.97 ตารางเมตร มี
ระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่
สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 4.90 เมตร
(9) อาคารสระว่ายน้ ำ 2 ขนาดพื้ น ที่ ส ระ 145.00 ตารางเมตร ระดั บ น้ ำในสระลึ ก 1.50 เมตร มี
ปริมาตร 217.50 ลูกบาศก์เมตร
คำนวณ OSR, BCR และ FAR จะได้ดังนี้
(1) อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินขออนุญาต (FAR)
พื้นที่อาคารรวม
=
9,427.82
ตารางเมตร
พื้นที่ดินโครงการที่ใช้ขออนุญาต =
6,123.60
ตารางเมตร
ดังนั้น อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของโครงการ
=
9,427.82/ 6,123.60
=
1.13 : 1
(2) อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดินของโครงการ (BCR)
พื้นที่อาคารปกคลุมดิน
=
2,646.89
ตารางเมตร
พื้นที่ดินโครงการที่ใช้ขออนุญาต =
6,123.60
ตารางเมตร
ดังนั้น อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดินของโครงการ
=
2,646.89/ 6,123.60
=
0.4322 หรือคิดเป็นร้อยละ 43.22
(3) อัตราส่วนพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ดินของโครงการ (OSR)
พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม
=
3,476.71
ตารางเมตร
พื้นที่ดินโครงการที่ใช้ขออนุญาต =
6,123.60
ตารางเมตร
ดังนั้น อัตราส่วนพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ดินของโครงการ
=
3,476.71/ 6,123.60
=
0.5678 หรือคิดเป็นร้อยละ 56.78
บริเวณที่ 8
มีพื้นที่ดินที่ขออนุญาต เท่ากับ 380.00 ตารางเมตร มีอาคารจำนวน 3 อาคาร ได้แก่
(1) บางส่วนของอาคารห้องพัก B4 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 10.00 ตาราง
เมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึง
ส่วนที่สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 15.00 เมตร
(2) บางส่วนของอาคารห้องพัก B5 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 34.75 ตาราง
เมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึง
ส่วนที่สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 14.60 เมตร
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(3) บางส่วนอาคารงานระบบ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 11.54 ตารางเมตร มี
ระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่
สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 5.80 เมตร
คำนวณ OSR, BCR และ FAR จะได้ดังนี้
(1) อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินขออนุญาต (FAR)
พื้นที่อาคารรวม
=
202.08
ตารางเมตร
พื้นที่ดินโครงการที่ใช้ขออนุญาต =
380.00
ตารางเมตร
ดังนั้น อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของโครงการ
=
202.08/ 380.00
=
0.53 : 1
(2) อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดินของโครงการ (BCR)
พื้นที่อาคารปกคลุมดิน
=
56.29
ตารางเมตร
พื้นที่ดินโครงการที่ใช้ขออนุญาต =
380.00
ตารางเมตร
ดังนั้น อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดินของโครงการ
=
56.29/ 380.00
=
0.1481 หรือคิดเป็นร้อยละ 14.81
(3) อัตราส่วนพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ดินของโครงการ (OSR)
พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม
=
323.71
ตารางเมตร
พื้นที่ดินโครงการที่ใช้ขออนุญาต =
380.00
ตารางเมตร
ดังนั้น อัตราส่วนพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ดินของโครงการ
=
323.71/ 380.00
=
0.8519 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.19

2.3

แนวอาคารและระยะร่นของอาคาร

2.3.1 ความสูงอาคาร
1. การวัดความสูงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2563
ข้อ 9 การวัดความสูงของอาคารในพื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5
บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 8 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่ไม่มีการปรับระดับพื้นดินหรือมีการปรับระดับพื้นดินต่ำกว่าถนนสาธารณะในบริเวณที่
ก่อสร้าง ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
(2) กรณีที่มีการปรับระดับพื้นดินเท่ากับหรือสูงกว่าถนนสาธารณะ ให้วัดจากระดับถนนสาธารณะ
(3) กรณีที่มีห้ องใต้ดินซึ่งค่าระดับเป็นลบ ให้ วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างตาม (1) หรือระดับ
ถนนสาธารณะตาม (2) แล้วแต่กรณี
(4) กรณีที่พื้นดินเป็นเชิงลาด ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารหลัง
นั้น
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

การวัดความสู งของอาคารให้วัดจากระดับตามวรรคหนึ่งขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่ วนที่สูงสุดของอาคาร
สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ความสอดคล้องของโครงการ
การวัดความสูงของอาคารโครงการ เข้าข่ายการวัดความสูงตามข้อ (4) คือกรณีที่พื้นดินเป็นเชิงลาด ให้
วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารหลังนั้นขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร
สำหรับอาคารที่อยู่ในบริเวณที่ 3 มีความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ ก่อสร้าง ณ จุดที่ตํ่าที่สุดของอาคาร
หลังนั้นขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 15.20 เมตร (ไม่เกิน 16.00 เมตร)
สำหรับอาคารที่อยู่ในบริเวณที่ 8 มีความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ตํ่าที่สุดของอาคาร
หลังนั้นขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่ สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 15.00 เมตร (ไม่เกิน 23.00 เมตร) ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของกฎกระทรวงดังกล่าว
2. การวั ด ความสู งตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพราชบั ญ ญั ติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หมวดที่ 4 แนวอาคารและระยะต่างๆของอาคาร
ข้อ 44 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกิน 2 เท่าของระยะราบวัดจากจุดนั้นไปตั้ง
ฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด
ความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขั้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูง
ที่สุด สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ความสอดคล้องของโครงการ
แนวอาคารด้านทิศเหนือของโครงการติดกับถนนสาธารณะ (ถนนโคกโตนด) ซึ่งมีความกว้างรวมเขต
ทาง 6.50 เมตร โดยโครงการมีระยะร่นของแนวอาคารงานระบบ ห่างจากแนวเขตที่ดิน ที่ใกล้สุด 3.00 เมตร
ดังนั้น อาคารมีความสูงได้เท่ากับ 19.00 เมตร (2x (ระยะราบ 6.50+3.00=9.50)) แต่ทางโครงการจัดให้อาคาร
งานระบบ มีความสูง 5.80 เมตร และโครงการมีระยะร่น ของแนวอาคาร B5 ห่างจากแนวเขตที่ ดิน 9.98 เมตร
ดังนั้น อาคารมีความสูงได้เท่ากับ 32.96 เมตร (2x (ระยะราบ 6.50+9.98 = 16.48 เมตร)) แต่ทางโครงการจัดให้
อาคาร B5 มีความสูง 14.60 เมตร ซึ่งความสูงของอาคารน้อยกว่าสองเท่าของระยะราบที่วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉาก

กับแนวเขตถนนสาธารณะด้านตรงข้าม
ผังแสดงระยะร่นและความสูงอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) แสดงดังรูปที่ 2.3.1-1
3. การวัด ความสู งตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพราชบั ญ ญั ติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กำหนดให้การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน ถึงส่วนที่สูงที่สุดของ
อาคาร
ความสอดคล้องของโครงการ
จากการตรวจสอบที่ ตั้ งพื้ น ที่ โครงการตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณที่ 3 (โดยโครงการมีระยะห่างจาก
ชายฝั่งทะเลจุดที่ใกล้ที่สุดประมาณ 240 เมตร)
บริเวณที่ 1 วัดจากแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของภูเก็ตลงไปในทะเลเป็นระยะ 100 เมตร และจาก
แนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 50 เมตร เริ่มตั้งแต่เหนือสุดของเกาะภูเก็ตลงไปทางทิศใต้จนบรรจบ
กับแนวเขตควบคุมอาคารด้านทิศใต้ซึ่งอยู่กิโลเมตรที่ 3 x 455 ของทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4024 ยกเว้นพื้นที่
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

บริเวณที่ 2 วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1 ด้านที่อยู่บนแผ่นดินออกเป็นระยะ 150 เมตร ตลอดแนว
บริเวณที่ 3 วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 ออกไปอีกเป็นระยะ 300 เมตร ตลอดแนว
การวัดความสูงของอาคารโครงการ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) วัดจากระดับพื้นดินถึง
ส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร โดยอาคารโครงการที่สูงที่สุดมีความสูงวัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร
เท่ากับ 15.20 เมตร ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงดังกล่าว
การวัดความสูงอาคารมีระดับความสูงแสดงดังตารางที่ 2.3.1-1
ตารางที่ 2.3.1-1 ความสูงของอาคารโครงการ
ระดับความสูงตาม
ระดับความสูงตาม ระดับความสูง
ประกาศกระทรวง
กฎกระทรวง
ตามกฎกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ฉบับที่ 55
ฉบับที่ 20
และสิ่งแวดล้อม
14.30
14.30
14.30
14.50
14.50
14.50
15.20
15.20
15.20
15.00
15.00
15.00
14.60
14.60
14.60

อาคาร
1. อาคาร B1
2. อาคาร B2
3. อาคาร B3
4. บางส่วนของอาคาร B4
5. บางส่วนของอาคาร B5
6 บางส่วนของอาคารงาน
ระบบ
7 อาคารออกกำลังกาย
8 อาคารสระว่ายน้ำ1
9 อาคารสระว่ายน้ำ 2
1. บางส่วนของอาคาร B4
2. บางส่วนของอาคาร B5
3. บางส่วนของอาคารงาน
ระบบ

5.80

5.80

5.80

6.35
4.90
-1.50
15.00
14.60

6.35
4.90
-1.50
15.00
14.60

6.35
4.90
-1.50
15.00
14.60

5.80

5.80

5.80

ที่ตั้งตามประกาศ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

บริเวณที่ 3
(สูงไม่เกิน 16.00 ม.)

บริเวณที่ 8
(สูงไม่เกิน 23.00 ม.)

ที่มา : บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด, 2564

2.3.2 ระยะร่นของอาคาร
•

ระยะร่นระหว่างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน
โครงการมีระยะร่นของแนวอาคารทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
ทิศเหนือ

มีระยะร่นจากผนังของอาคารงานระบบ (ผนังเปิด) ห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ
6.25 เมตร (ถนนโคกโตนด) มีความกว้างรวมเขตทาง 6.50 เมตร

ทิศใต้

มีระยะร่นจากผนังของอาคาร B3 (ผนังทึบ) ห่างจากเขตที่ดินที่ใกล้ที่สุด 2.04 เมตร

ทิศตะวันออก

มีระยะร่นจากผนังของอาคาร B4 (ผนังเปิด) ห่างจากเขตที่ดินที่ใกล้ที่สุด 3.25 เมตร

ทิศตะวันตก

มีระยะร่นจากผนังของอาคาร B1 (ผนังทึบ) ห่างจากเขตที่ดินที่ใกล้ที่สุด 2.13 เมตร

(ผังแสดงระยะร่นของอาคาร แสดงดังรูปที่ 2.3.2-1)
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
•

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ระยะร่นระหว่างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน
การก่อสร้างอาคารใกล้อาคารอื่นในที่ดินเจ้าของเดียวกัน พบว่า อาคารแต่ละหลังมีระยะร่นระหว่างอาคารแสดงดังตารางที่ 2.3.2-1

ตารางที่ 2.3.2-1 ระยะร่นระหว่างอาคารในโครงการ
อาคาร
อาคาร B1 - อาคาร B2
อาคาร B2 – อาคาร B3
อาคารออกกำลังกาย - อาคาร B2
อาคารออกกำลังกาย - อาคาร B3
อาคาร B4 – อาคาร B3
อาคาร B5 – อาคาร B4
อาคารงานระบบ - อาคาร B5

ลักษณะผนัง
ปิด – ปิด
ปิด – ปิด
เปิด – เปิด
ปิด – เปิด
ปิด – ปิด
ปิด – ปิด
ปิด – ปิด

ความสูง
(เมตร)
14.30 – 14.50
14.50 – 15.20
6.35 – 14.50
6.35 – 15.20
15.00 – 15.20
14.60 – 15.00
5.80 – 14.60

ระยะห่างที่ใกล้ที่สุด
(เมตร)
1.00
1.70
5.00
4.56
1.00
3.00
2.20

ระยะห่างตามข้อกำหนด
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (เมตร)
1.00
1.00
5.00
3.00
1.00
1.00
1.00

ความสอดคล้อม
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

การเปรียบเทียบแนวอาคารและระยะร่นของอาคารในโครงการ กับข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแสดงดังตารางที่ 2.3.2-2

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.3.2-2 การเปรียบเทียบแนวอาคารและระยะร่นของอาคารในโครงการ กับข้อกำหนดและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติม
ความ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตาม
สรุปรายละเอียดของโครงการ
สอดคล้อง
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้ อ 41 อาคารที่ ก่ อ สร้ า งหรื อ ดั ด แปลงใกล้ ถ นน • อาคารโครงการตั้งอยู่ติดกับถนนสาธารณะ สอดคล้อง
สาธารณะที่ มี ค วามกว้ า งน้ อ ยกว่ า 6 ม. ให้ ร่ น แนว
(ถนนโคกโตนด) ซึ่ ง มี ค วามกว้ า ง 6.50
อาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 ม.
เมตร (ถนนสาธารณะความกว้างน้อยกว่า
อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน 8 ม. ห้องแถว ตึกแถว
10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลาง
บ้านแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้าย
ถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร)
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย หรือคลังสินค้า
โครงการมีระยะร่นแนวอาคารที่ใกล้ถนน
ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ
มากที่สุด คือ อาคารงานระบบ มีระยะร่น
(1) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมี ความกว้างน้ อยกว่า 10 ม.
จากแนวอาคารห่ า งจากเขตที่ ดิ น 3.00
ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่าง
เมตร และมี ระยะร่น จากแนวอาคารห่ า ง
น้อย 6 ม.
จากกึ่งกลางถนนสาธารณะ เท่ ากับ 6.25
(2) ถ้าถนนสาธารณะนั้ น มี ความกว้างตั้ งแต่ 10 ม.
เมตร ดั ง นั้ น เป็ น ไปตามข้ อ กำหนดของ
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ม. ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขต
กฎกระทรวงดังกล่าว
ถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของ
ถนนสาธารณะ
(3) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน 20 ม. ขึ้น
ไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่าง
น้อย 2 ม.
ข้ อ 44 ความสู งของอาคารไม่ ว่ า จากจุ ด หนึ่ งจุ ด ใด • โครงการมีแนวอาคารด้านทิศ เหนือติดกับ สอดคล้อง
ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้ง
ถนนสาธารณะ (ถนนโคกโตนด) ซึ่ ง มี
ฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่
ความกว้ า ง 6.50 เมตร โดยโครงการมี
ใกล้อาคารนั้นที่สุด
ระยะร่ น ของแนวอาคารงานระบบ ห่ า ง
ความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือ
จากแนวเขตที่ดิน 3.00 ม. ดังนั้น อาคารมี
ระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่อสร้างขึ้น ไปถึงส่ วนของอาคารที่ สู ง
ความสูงได้เท่ากับ 19.00 เมตร (2x (ระยะ
ที่สุด สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้น หยาให้วัดถึงยอด
ราบ 6.50+3.00= 9.50 เมตร)) แต่ ท าง
ผนังของชั้นสูงสุด
โครงการจัดให้อาคารงานระบบ มีความสูง
5.80 เมตร และโครงการมี ระยะร่น ของ
แนวอาคาร B5 ห่างจากแนวเขตที่ดิน 9.93
เมตร ดั งนั้ น อาคารมี ความสู งได้ เท่ า กับ
32.86 เมตร (2x (ระยะราบ 6.50+9.93 =
16.43 เมตร)) แต่ ท างโครงการจั ด ให้
อาคาร B5 มี ค วามสู ง 14.60 เมตร ซึ่ ง
ความสู งของอาคารน้ อยกว่าสองเท่ าของ
ระยะราบที่วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนว
เขตถนนสาธารณะด้านตรงข้าม ดังนั้นจึง
เป็ น ไปตามข้ อ กำหนดของกฎกระทรวง
ดังกล่าว
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติม
ความ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตาม
สรุปรายละเอียดของโครงการ
สอดคล้อง
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ 48 การก่อสร้างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน ให้ • ตาม (1) (ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 สอดคล้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
เมตร ผนังหรือระเบี ยงของอาคารต้องอยู่
(1) ผนังด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือ
ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มี
ช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ต้องมีระยะห่างจาก
ความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่
ผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบาย
น้อยกว่า 5 เมตร
อากาศ หรื อ ช่ อ งแส ง หรื อ ระเบี ยงของอาคาร
อาคารออกกำลังกาย มีความสูง 5.80 และ
ดังต่อไปนี้
อาคาร B2 มี ค วามสู ง 14.50 เมตร มี
(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียง
ระยะห่ า งระหว่ า งอาคารเท่ า กั บ 5.00
ของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคาร
เมตร แสดงดังรูปที่ 2.3.2-1
อื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร
• ตาม (2) (ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15
(ข) อาคารที่ มี ค วามสู ง ไม่ เกิ น 9 เมตร ผนั ง หรื อ
เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง
ระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียง
หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน
ของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23
9 เมตร แต่ ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3
เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร
เมตร
(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร
อาคารออกกำลั ง กาย มี ค วามสู ง 5.80
ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจาก ผนังหรือ
เมตร และอาคาร B3 มี ค วามสู ง 15.20
ระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่
เมตร มี ร ะยห่ า งระหว่ า งอาคารเท่ า กั บ
ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร
4.56 ม. แสดงดังรูปที่ 2.3.2-1
(2) ผนังของอาคารด้านที่เป็นผนังทึบ ต้องมีระยะห่าง • ตาม (3) อาคารของโครงการที่ มีความสู ง
จากผนั งของอาคารอื่ น ด้ านที่ มี หน้ าต่ า ง ประตู ช่ อง
เกิ น 15 เมตร แต่ ไม่ ถึ ง 23 เมตร ด้ า นที่
ระบายอากาศหรือช่ องแสง หรือระเบี ยงของอาคาร
เป็นผนังทึบต้องอยู่ห่างจากผนังของอาคาร
ดังต่อไปนี้
อื่นที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23
(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคาร
เมตร ด้ า นที่ เป็ น ผนั ง ทึ บ ไม่ น้ อ ยกว่ า 1
ต้ อ งอยู่ ห่ า งจากผนั งหรือ ระเบี ย งของอาคารอื่ น ที่ มี
เมตร โครงการมีระยะห่างระหว่างอาคารที่
ความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
เป็ นผนั งทึบ เท่ ากับ 1.00 เมตร แสดงดั ง
(ข) อาคารที่ มี ความสู ง ไม่ เกิ น 15 เมตร ผนั ง ของ
รูปที่ 2.3.2-1
อาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบี ยงของอาคาร
อื่น ที่ มีความสูงเกิ น 9 เมตร แต่ ไม่ถึง 23 เมตร ไม่
น้อยกว่า 3 เมตร
(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร
ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือ ระเบียงของ
อาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.50
เมตร
(3) ผนังของอาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง
23 เมตร ด้านที่ เป็นผนั งทึบต้องอยู่ห่างจากผนั งของ
อาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร
ด้านที่เป็นผนังทึบไม่น้อยกว่า 1 เมตร
ข้อ 50 ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบาย
อาคารของโครงการ มีความสูงจากระดับ สอดคล้อง
อากาศ หรือช่ องแสง หรือระเบี ย งของอาคารต้ องมี
พื้นดินที่ก่อสร้าง ขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติม
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้
(1) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 ม. ผนังหรือ ระเบียง
ต้องอยู่ห่างเขตที่ดิน ไม่น้อยกว่า 2 ม.
(2) อาคารที่ มีความสูงเกิ น 9 ม. แต่ ไม่ถึ ง 23 ม.
ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดิน ไม่น้อยกว่า 3
ม.
ผนั ง ของอาคารที่ อยู่ ห่ า งเขตที่ ดิ น น้ อ ยกว่ า ตามที่
กำหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่
น้อยกว่า 50 ซม. เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ ดินและ
อาคาร ดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 15 ม. ผนังของ
อาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่า
ที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และ
ดาดฟ้าของอาคารด้านนั้น ให้ทำผนังทึบสูงจากดาดฟ้า
ไม่ น้ อยกว่า 1.8 ม. ในกรณี ก่อสร้างชิด เขตที่ ดิ น ต้ อง
ได้ รั บ ความยิ น ยอมเป็ น หนั ง สื อ จาก เจ้ า ของที่ ดิ น
ข้างเคียงด้านนั้นด้วย

2.4

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

สรุปรายละเอียดของโครงการ
•

ความ
สอดคล้อง

สูงสุดของอาคารเท่ากับ 5.80-15.20 เมตร
ตาม (2) สูงเกิน 9 เมตรแต่ไม่ถึง 23 ม. จะ
มีผนังด้านที่ มีหน้ าต่ าง ประตู ช่องระบาย
อากาศ และระเบียง ห่างจากแนวเขตที่ดิน
ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
อาคารที่มีผนังด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่อง
ระบายอากาศ และระเบียง ห่างจากแนว
เขตที่ดินที่ใกล้ที่สุด คือแนวอาคารด้านทิศ
ตะวันออก เท่ากับ 3.25 เมตร

สภาพความลาดชันของพื้นที่

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของพื้นที่โครงการในปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชัน บริเวณที่สูงที่สุด
ของพื้นที่โครงการสูงจากระดับ น้ำทะเลปานกลาง (MSL.) ประมาณ 22.00 เมตร และบริเวณที่ต่ำที่สุดของ
โครงการสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (MSL.) ประมาณ 6.00 เมตร โดยพื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณที่ 3 และ
บริเวณที่ 8 ซึ่งมีความลาดชันในแต่ละบริเวณดังนี้
บริเวณที่ 3 มีความลาดชันภายในพื้นที่โครงการคิดเป็นความลาดชันเฉลี่ยร้อยละ 13.12 และ 19.74
ตามลำดับ
บริเวณที่ 8 มีความลาดชันภายในพื้นที่โครงการคิดเป็นความลาดชันเฉลี่ยร้อยละ 19.16
ทั้งนี้สำหรับความลาดชันเฉลี่ยตำแหน่งที่มีการก่อสร้างอาคารมีความชันร้อยละ 4.43-18.07 แสดงดัง
รูปที่ 2.4-2 ซึ่งมีรายละเอียดความลาดชันของแต่ละอาคารดังนี้
1) เส้นแนวตัด (A) ตัดผ่านพื้นที่โครงการที่มีการก่อสร้างอาคาร B1 มีความชันร้อยละ 13.25
2) เส้นแนวตัด (B) ตัดผ่านพื้นที่โครงการที่มีการก่อสร้างอาคาร B2 มีความชันร้อยละ 16.66
3) เส้นแนวตัด (C) ตัดผ่านพื้นที่โครงการที่มีการก่อสร้างอาคาร B3 มีความชันร้อยละ 4.43
4) เส้นแนวตัด (D) ตัดผ่านพื้นที่โครงการที่มีการก่อสร้างอาคาร B4 มีความชันร้อยละ 18.07
5) เส้นแนวตัด (E) ตัดผ่านพื้นที่โครงการที่มีการก่อสร้างอาคาร B5 มีความชันร้อยละ 17.82
6) เส้นแนวตัด (F) ตัดผ่านพื้นที่โครงการที่มีการก่อสร้างอาคารงานระบบ มีความชันร้อยละ 12.75
7) เส้นแนวตัด (G) ตัดผ่านพื้นที่โครงการที่มีการก่อสร้างอาคารออกกำลังกาย มีความชันร้อยละ 8.38
8) เส้นแนวตัด (H) ตัดผ่านพื้นที่โครงการที่มีการก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำ1 มีความชันร้อยละ 15.06
9) เส้นแนวตัด (I) ตัดผ่านพื้นที่โครงการที่มีการก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำ2 มีความชันร้อยละ 7.06
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ซึ่งเป็ นไปตามข้อกำหนดของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563
ผังแสดงเส้นชั้นความสูงของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.4-1
ผังแสดงเส้นความชันของอาคาร แสดงดังรูปที่ 2.4-2
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

2.5

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

จำนวนผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการ

โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) เป็น
โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 144 ห้องพัก (คิดจำนวนผู้พักอาศัย 2 คน/
ห้องพัก) รวมมีจำนวนผู้พักอาศัย 288 คน
นอกจากนี้โครงการมีพนักงานประจำโครงการ ได้แก่ พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ในครัวและร้านอาหาร พนักงานทำความสะอาด คนดูแลสวน และ ช่างเทคนิค
รวมจำนวน 80 คน โดยพนักงานทั้งหมดไม่ได้พักอาศัยในโครงการ ดังนั้น รวมจำนวนผู้พักอาศัยและพนักงาน
ประจำในโครงการทั้งสิ้น 368 คน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.5-1
ตารางที่ 2.5-1 ผู้พักอาศัยและพนักงานในโครงการ
จำนวน
รายละเอียด
(ห้องพัก)
อาคารห้องพัก
144
พนักงานประจำ
รวมทั้งสิน

จำนวนผู้ใช้สอย
(คน/ห้องพัก)
2*
80**

จำนวนผู้ใช้สอยรวม
(คน)
288
80
368

หมายเหตุ * : คิดตามเกณฑ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560
** : ที่มา : บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด, 2564

2.6

พื้นที่สีเขียวของโครงการ

โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาด 1-0-11.58 ไร่ หรือคิดเป็น 1,646.32 ตารางเมตร คิดสัดส่วนของ
พื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยในโครงการ 4.47 ตารางเมตร/คน (จำนวนผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการ 368 คน)
โดยจะมีการจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างของโครงการทั้งหมด (ผังพื้นที่สีเขียว แสดงดังรูปที่ 2.6-1 ถึงรูปที่
2.6-3) โดยองค์ป ระกอบของพัน ธุ์ไม้ที่เป็ น ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้พุ่ม และไม้คลุ มดิน ได้แก่ ต้น
มะพร้าว จำนวน 20 ต้น ต้นหมากเขียว จำนวน 11 ต้น ต้นตาล จำนวน 16 ต้น ต้นตีนเป็ด จำนวน 6 ต้น ต้น
หูกระจง จำนวน 5 ต้น ต้นไทรใบกลม ต้นไทรยอดทอง และหญ้ามาเลเซีย ซึ่งให้ประโยชน์ทั้งในด้านเชิงนิเวศน์
และนันทนาการ ทั้งแก่สิ่งแวดล้อมและผู้พักอาศัย เนื่องจากพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกมีความหลากหลาย ผู้พักอาศัย
จะสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ สร้างนันทนาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
โครงการที่ พั ก อาศั ย บริ ก ารชุ ม ชน และสถานที่ พั ก ตากอากาศ ของสำนั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมที่ระบุ ว่า โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม โครงการโรงแรม โครงการ
โรงพยาบาล โครงการอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ให้จัดพื้นที่สีเขียวในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1
ตารางเมตร ต่อ 1 คน โดยจัดไว้บริเวณชั้นล่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด และจะต้องเป็น
ไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวดังกล่าว
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

นอกจากนี้ โครงการยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามแนวปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว
ชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ที่ระบุว่า สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวยั่งยืน ใน ที่ว่าง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 โดยกำหนดพื้นที่สีเขียวยั่งยืนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
หมวด 3 ข้อ 33(1) ที่กำหนดให้ อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100
ส่ ว นของพื้ น ที่ ชั้ น ใดชั้ น หนึ่ งที่ ม ากที่ สุ ด ของอาคาร (2) ห้ อ งแถว ตึ ก แถว อาคารพาณิ ช ย์ โรงงาน อาคาร
สาธารณะ และอาคารอื่น ที่ไม่ได้ใช้เป็ น ที่ อยู่อาศัยต้องมีที่ ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่ ว นของพื้น ที่ชั้นใด
ชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร แต่ถ้าอาคารนั้นใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมอยู่ด้วยต้องมีที่ว่างตาม (1) นั่นคือ ต้องมี
ที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว ทางโครงการจะต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ดังนี้
พื้นที่สีเขียวปกคลุมดินบริเวณชั้นล่าง พื้นที่สีเขียวภายในโครงการอยู่บริเวณชั้นล่างเป็นพื้นที่สีเขียว
ปกคลุมดินทั้งสิ้น 1,646.32 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นทั้งสิ้น 595.76 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ปลูกไม้
ยื น ต้ น ชั้ น ล่ า งทั้ งหมด ซึ่ งสอดคล้ อ งตามเกณฑ์ ข องสำนั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม กำหนดให้โรงแรมต้องจัดให้มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อผู้พัก
อาศัย 1 คน โดยจัดให้อยู่บริเวณชั้นล่างไม่น้ อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวที่ต้องการ และต้องเป็นพื้นที่ไม้
ยืนต้นถาวร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวปกคลุมดินชั้นล่าง ซึ่งพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูก ได้แก่ ต้นมะพร้าว
ต้นหมากเขียว ต้นตาล ต้นตีนเป็ด ต้นหูกระจง (ดังแสดงในตารางที่ 2.6-1 และตารางที่ 2.6-4) รายละเอียดการ
คำนวณ ดังนี้
จำนวนผู้อยู่อาศัยและพนักงานในโครงการ =
368
คน
ต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ สผ.
= 368.00 ตารางเมตร
โครงการจัดพื้นที่สีเขียว
= 1,646.32 ตารางเมตร > 368.00
ต้องจัดพื้นที่สีเขียวอยู่บริเวณชั้นล่างไม่น้อยกว่า (ตามเกณฑ์ สผ.) = 184.00 ตารางเมตร
โครงการจัดพื้นที่สีเขียวชั้นล่างปกคลุมดิน
= 1,646.32 ตารางเมตร > 184.00
ต้องจัดไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า (ตามเกณฑ์ สผ.)
= 92.00 ตารางเมตร
โครงการจัดให้มีไม้ยืนต้น
= 595.76 ตารางเมตร > 92.00
พื้นที่สีเขียวยั่งยืน ได้แก่ ไม้ยืนต้นในพื้นที่โครงการ คือ ต้นมะพร้าว ต้นหมากเขียว ต้นตาล ต้นตีนเป็ด
ต้นหูกระจง ซึ่งรายละเอียดพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โครงการได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่าครึ่ง หนึ่ง
ของพื้นที่ว่างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 (พื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคารรวมกัน มี
พื้นที่เท่ากับ 2,637.50 ตารางเมตร)
ที่ว่างที่ต้องจัดให้มีตามกฎหมายควบคุมอาคาร
= ร้อยละ 30 ของพื้นที่ชั้นที่มากที่สุด
=
(0.30 × 2,637.50)
=
797.25
ตารางเมตร
ดังนั้น ต้องจัดให้มีไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า
=
0.50 × 797.25
=
398.63
ตารางเมตร
โครงการจัดให้มีไม้ยืนต้นครอบคลุมพื้นที่
=
595.760
ตารางเมตร
ดังนั้น การออกแบบพื้นที่สีเขียวยั่งยืนของโครงการเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ออกแบบได้
คำนึงถึงความเหมาะสมในการปลูกต้นไม้ยืนต้น และตำแหน่งในการปลูกต้นไม้บริเวณชั้นล่าง โดยปลูกห่างจาก
ระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน เช่น ถังบำบัดน้ำเสีย บ่อหน่วงน้ำ ท่อระบายน้ำ และฐานราก เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบสาธารณูปโภคใต้ดินของโครงการ (ดังแสดงในรูปที่ 2.6-5)
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6-1 รายละเอียดการคำนวณพื้นที่ไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ
ชื่อต้นไม้

ชื่อวิทยาศาสตร์

จำนวนต้น

ต้นมะพร้าว
ต้นหมากเขียว
ต้นตาล
ต้นตีนเป็ด
ต้นหูกระจง

Cocos nucifera
Ptychesperma macarthuii
Borassus flabellifer L.
Alstonia scholaris
Terminalia ivorensis Chev.
รวม

20
11
16
6
5
58

รัศมีทรงพุ่ม
(เมตร)
2.00
1.50
1.00
2.00
3.00

พื้นที่ทรงพุ่ม
(ตรม.)
12.56
7.06
3.14
12.56
28.26

พื้นที่รวม
251.20
77.66
50.24
75.36
141.30
595.76

ที่มา: บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด, 2564

ตารางที่ 2.6-2 รายละเอียดการคำนวณพื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน
ชื่อต้นไม้
ชื่อวิทยาศาสตร์
ต้นไทรใบกลม
Ficus microcarpa L.f.
ต้นไทรยอดทอง
Ficus altissma Linn.
หญ้ามาเลเซีย

Axonopus compressus

รวม

พื้นที่รวม
17.43
66.05
967.08
1,050.56

ที่มา: บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด, 2564

ตารางที่ 2.6-3 สรุปพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์จัดพื้นที่สีเขียว
1. พื้นที่สีเขียวในสัดส่วนไม่น้อยกว่า
1 ตารางเมตร / 1 คน

เกณฑ์ที่ต้องจัดให้มี
≥ 368.00 ตารางเมตร
(1:1)

2. พื้น ที่ สีเขียวบริเวณชั้น ล่างต้องไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียว
ที่ต้องจัดให้มีตามเกณฑ์
3. ไม้ ยื น ต้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 50
ของพื้นที่สีเขียวชั้นล่างที่ต้องจัดให้มี
ตามเกณฑ์
4. สั ดส่ วนของ “พื้ น ที่ สี เขียวยั่ งยื น ”
ใน“ที่ว่าง” กำหนดพื้นที่สีเขียวยั่งยืน
อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 50 ของพื้ น ที่ ว่ า ง
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร (ที่ว่างไม่
น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วน ของพื้นที่
ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร)

≥ 184.00 ตารางเมตร
(368.00/2)
≥ 92.00 ตารางเมตร
(184.00/2)
≥ 398.63 ตารางเมตร
(797.25/2)
- พื้ น ที่ ชั้ น ใดชั้ น หนึ่ ง ที่ ม ากที่ สุ ด ของอาคาร
รวมกัน 2,637.50 ตารางเมตร
- พื้นที่ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร 797.25
ตารางเมตร ((2.657.50 x 30) / 100)

โครงการจัดให้มี
1,646.32 ตารางเมตร
1,646.32 : 368
= 4.47 : 1
มากกว่าเกณฑ์
พื้นที่สีเขียวชั้นล่าง
1,646.32 ตารางเมตร
มากกว่าเกณฑ์
595.76 ตารางเมตร
มากกว่าเกณฑ์
พื้นทีส่ ีเขียวยั่งยืน
595.76 ตารางเมตร
มากกว่าเกณฑ์

ที่มา: บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด, 2564

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

2.7

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ

2.7.1 ระบบน้ำใช้
1)

ปริมาณน้ำใช้

ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดของโครงการคาดการณ์จากจำนวนผู้พักอาศัย พนักงาน และพื้นที่การใช้สอยของ
อาคารโครงการ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น อาบ ซักล้าง ประกอบอาหาร การใช้น้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์
และอื่นๆ คิดเป็นปริมาณการใช้น้ำในโครงการทั้งสิ้น 127.71 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นความต้องการน้ำใช้สูงสุด
(Peak Demand) เท่ากับ 11.97 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีรายละเอียดการใช้น้ำแสดงดังตารางที่ 2.7.1-1
ตารางที่ 2.7.1-1 ปริมาณน้ำใช้ของโครงการ
จำนวน
รายละเอียด
(ห้อง)
อาคาร B1
- ห้องพัก
24
- ส่วนต้อนรับ
- พนักงาน
- ห้องน้ำส่วนกลาง
- ห้องอาหาร
อาคาร B2
- ห้องพัก
20
อาคาร B3
- ห้องพัก
56
อาคาร B4
- ห้องพัก
24
อาคาร B5
- ห้องพัก
20
อาคารออกกำลังกาย
- ห้องออกกำลังกาย
อาคารสระว่ายน้ำ 1
- สระว่ายน้ำ
อาคารสระว่ายน้ำ 2
- สระว่ายน้ำ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ปริมาณการใช้น้ำ
อัตราการใช้น้ำ
ลบ.ม./วัน

จำนวน

48
8
80
60
288

คน
คน
คน
คน
คน

750
50
50
50
30

ลิตร/ห้อง/วัน*
ลิตร/คน/วัน*
ลิตร/คน/วัน*
ลิตร/คน/วัน*
ลิตร/คน/วัน*

18.00
0.40
4.00
3.00
8.64

40

คน

750

ลิตร/ห้อง/วัน*

15.00

112

คน

750

ลิตร/ห้อง/วัน*

42.00

48

คน

750

ลิตร/ห้อง/วัน*

18.00

40

คน

750

ลิตร/ห้อง/วัน*

15.00

20

คน

100

ลิตร/คน/วัน*

2.00

203

ตร.ม. 4.65

ลิตร/ตร.ม./วัน***

0.94

145

ตร.ม. 4.65

ลิตร/ตร.ม./วัน***

0.67
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รายละเอียด
ห้องพักมูลฝอยรวม

จำนวน
(ห้อง)

จำนวน
39.00 ตร.ม.

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ปริมาณการใช้น้ำ
อัตราการใช้น้ำ
ลบ.ม./วัน
1.5
ลิตร/ตร.ม./วัน**
0.06
รวม

127.71

: หมายเหตุ
*

แนวทางในการจั ด ทำรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้อ ม สำนั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม, กุมภาพันธ์ 2560
**
อ้างอิงอัตราการใช้น้ำ จากหนังสือ ' Wastewater Engineering : Treatment Disposal and Reuse "ของ Metcalf
***
อัตราการระเหยของน้ำในสระว่ายน้ำเท่ากับ 4.65 มล./ตร.ม./วัน. กรมอุตุนิยมวิทยา
ที่มา : บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด, 2564

2)

แหล่งน้ำใช้ และระบบการจ่ายน้ำ
โครงการจะใช้น้ำซื้อจากเอกชนเป็นแหล่งน้ำใช้หลัก โดยน้ำซื้อจากเอกชนจะเข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดิน
ซึ่งอยู่บริเวณอาคารงานระบบ เพื่อนำไปเก็บไว้ในบ่อเก็บน้ำดิบ ปริมาตร 90.00 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นเข้าสู่
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ และเข้าสู่ บ่อเก็บน้ำดี ปริมาตร 130.00 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นสูบด้วยเครื่องสูบน้ำ
แรงดัน (Booster Pump) จำนวน 3 ชุด ไปยังถังเก็บน้ำ ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังอาคาร B3 มีปริมาตร 130.00
ลูกบาศก์เมตร เพื่อสูบจ่ายน้ำไปยังส่วนต่างๆของแต่ละอาคาร ต่อไป ดังนั้นรวมความจุถังเก็บน้ำของโครงการ
ทั้งหมด 350.00 ลูกบาศก์เมตร
3)

การปรับปรุงคุณภาพน้ำ
น้ำซื้อจากเอกชน จะผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนแจกจ่ายไปยังผู้ใช้บริการในอาคาร ทั้งนี้
ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ถั ง กรองทรายและกรวด (Multimedia Filter) หรื อ เครื่ อ งกรองทรายแบบผสม มี
ความสามารถในการจัดการความขุ่น สารแขวนลอย สิ่งเจือปน กรองตะกอน กรองสนิมเหล็ก แต่กรองกลิ่น
ไม่ได้มาก จะเน้นกรองใสและกรองตะกอนเป็นส่วนใหญ่ เช่นเดียวกันกับถังกรองทราย (Sand Filter) แต่มีการ
เพิ่มชั้นเลเยอร์ของกรวดเพิ่มอีก 1 ชั้น ทำหน้าที่กรองดักอนุภาคสารแขวนลอยมีขนาดมากกว่า 30 ไมครอน
เพื่อป้องกันการอุดตัน (Clogging)
2. ถังกรองคาร์บอน (Carbon Filter) เป็นเครื่องกรองทรงกระบอกแนวตั้งที่ภายในบรรจุด้วย
สารกรองคาร์ บ อน (Carbon) ที่ อยู่ ชั้ น บนและกรวดคั ด ขนาดรองพื้ น เป็ น ชั้ น ๆ ตั้ งแต่ ข นาดเล็ ก ลงมาใหญ่
วัตถุป ระสงค์เพื่อกรองความขุ่น สารแขวนลอย สารอินทรีย์ กลิ่น และสีในน้ำ เมื่อกรองไปได้สัก ระยะหนึ่ง
(ขึ้นอยู่กับความขุ่นของน้ำ) จะต้องทำการล้างกลับ (Back washing) โดยให้น้ำสวนทางกับการกรอง เพื่อพาสิ่ง
สกปรกที่ตกค้างบนผิวของสารกรอง หลังจากนั้นจึงจะทำงานได้อีกตามเดิม
3. ถังกรองเรซิน (Resin Filter) เป็นสารกรองน้ำชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นเม็ดทรงกลมขนาด
เล็กสีเหลือง สารกรองจะมีความชื้นสำหรับการกำจัดความกระด้าง หินปูน แคลเซียม และแมกนีเซียม หรือใน
การทำน้ำอ่อนในระบบบำบัดน้ำ อุตสาหกรรมน้ำใช้โดยใช้หลักการทำงานแลกเปลี่ยนประจุระหว่างสารกรอง
กับประจุในน้ำ โดยในการฟื้นสภาพเรซินนั้น จะใช้น้ำเกลือเข้มข้น 20% นำมาเทให้ไหลผ่านสารกรองเรซิน แช่
ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นปล่อยให้น้ำไหลผ่านเครื่องกรอง เพื่อไล่น้ำเกลือที่ตกค้างออกจากเครื่อง
จนกระทั่งน้ำที่ผ่านเครื่องกรองมีรสจืด ไม่มีความเค็มตกค้าง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

หน่วยฆ่าเชื้อโรค ประกอบด้วย Chlorine tank จำนวน 1 ชุด มีวัตถุประสงค์เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่
อยู่ในน้ำ เนื่องจากคลอรีนมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
4)

การสำรองน้ำใช้
น้ำจากน้ำซื้อเอกชนจะเข้าสู่ถังเก็บน้ำดิบ ขนาดความจุ 90.00 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นสูบโดย
เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ก่อนเข้าสู่บ่อเก็บน้ำดี ขนาดความจุ 130.00 ลูกบาศก์เมตร
แล้วจึงสูบด้วยเครื่องสูบน้ำแรงดัน (Booster Pump) จำนวน 3 ชุด ขึ้นไปยังถังเก็บน้ำ ซึ่งอยู่ บริเวณด้านหลัง
อาคาร B3 มีปริมาตร 130.00 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสูบจ่ายน้ำไปยังส่วนต่างๆของแต่ละอาคาร ต่อไป ดังนั้นรวม
ความจุถังเก็บน้ำของโครงการทั้งหมด 350.00 ลูกบาศก์เมตร
ซึ่งสามารถคำนวณระยะเวลาสำรองน้ำได้ดังนี้
ปริมาตรบ่อเก็บน้ำสำรองของโครงการ
ความต้องการน้ำใช้ของโครงการ
ดังนั้น สามารถสำรองน้ำใช้ในโครงการ
หรือมากกว่า

=
=
=
=
=

350.00 ลบ.ม./วัน
127.71 ลบ.ม./วัน
350.00/127.71
2.74
วัน
2
วัน

สำหรับการป้ องกัน การปนเปื้อนของน้ำในบ่อเก็บน้ำใต้ดินนั้น เนื่องจากบ่อเก็บน้ำใต้ดินของ
โครงการเป็ น บ่ อคอนกรีตเสริ มเหล็ ก โดยจะมีโครงสร้างฐานรากที่เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งจะอยู่ใน
สภาวะที่มีความชื้นตลอดเวลา อาจทำให้เกิดการผุกร่อน ดังนั้น โครงการจึงจัดให้มีการทาเคลือบผิวโครงสร้าง
ด้วยไฮโดรซีล เพื่อป้องกันการรั่วซึมและการกัดกร่อนของผิววัสดุ ส่วนการป้องกันการปนเปื้อนที่เกิดจากบ่อเก็บ
น้ำใต้ดินนั้น โครงการจะเลือกใช้ ไฮโดร ซีล วัสดุกันซึมชนิด โพลิเมอร์ซีเมนต์ (Cement Base) คือ ใช้น้ำเป็น
ตัว ทำละลาย ซึ่งจะใช้งานง่าย ไม่ต้องมีน้ ำยารองพื้ น (Primer) ไม่เป็นอันตรายต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้ อม
ปราศจากกลิ่นรุนแรง ใช้ได้ดีแม้ในสภาพพื้นผิวเปียกชื้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ไฮโดร ซีล เป็นมอร์ทาสำหรับฉาบหรือทา เพื่อป้องกันการซึมของน้ำที่มีส่วนผสมของซีเมนต์
เนื้อละเอียด และนำยาโพลิเมอร์ประเภทอะคริลิค (Acrylic Polymer) ประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน เมื่อผสม
ทั้ง 2 ส่วนเข้าด้วยกัน สามารถใช้งานฉาบหรือทาป้องกันการซึมในงานพื้นผิวโครงสร้างคอนกรีต และสามารถ
ใช้สำหรับงานโครงสร้างที่สัมผัสน้ำดื่ม ซึ่งปราศจากสารพิษ (Non-toxin) โดยมีคุณสมบัติดังนี้
• ใช้งานง่าย
• แรงยึดเกาะสูง ทาได้ทั้งผิวคอนกรีตและโลหะ
• ทนทานต่อแรงขัดสีที่ไม่รุนแรง
• กันซึมได้ดี ทนต่อน้ำที่มีแรงดันได้ (Hydrostatic Pressure)
• ไม่เป็นพิษ (Non-toxin) ใช้กับบ่อเก็บน้ำดื่มได้
• มีความยืดหยุ่นและไม่หดตัว
• ทนต่อสภาพอากาศที่เย็นจัด
• สามารถปรับความข้น เหลวให้เหมาะสมกับการใช้งานได้
นอกจากนี้ โครงการได้ มีม าตรการในการทำความสะอาดถั งสำรองน้ ำใช้ ในโครงการเพื่ อ
สุขภาพอนามัยของผู้พักอาศัยดังนี้
1) ล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ทุก 6 เดือน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2) ตรวจวัดคุณภาพน้ำในถังสำรองน้ ำใช้ทุก 6 เดือน โดยพารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วย โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอสเชอริเชียโคไล สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียสคลอสตริเดียม เพอร์ฟ
ริงเจนส์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470
(พ.ศ.2549) ออกความตามในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
3) สำหรับบ่อเก็บน้ำสำรองของโครงการมีลักษณะเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบด้วย ฝา
ถังเก็บน้ำ (ฝาช่อง Service) จำนวน 2 ฝา ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงไปล้าง ทำความสะอาดถัง
น้ำทุก 6 เดือน
ผังแสดงระบบน้ำใช้ของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.7.1-1
ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบน้ำใข้ แสดงดังรูปที่ 2.7.1-2
ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบน้ำใข้อาคาร B1 B2 B3 แสดงดังรูปที่ 2.7.1-3
ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบน้ำใข้อาคาร B4 B5 อาคารออกกำลังกาย แสดงดังรูปที่ 2.7.1-4
แบบขยายบ่อเก็บน้ำใต้ดิน แสดงดังรูปที่ 2.7.1-5
แบบขยายถังเก็บน้ำบนพื้นที่ดิน แสดงดังรูปที่ 2.7.1-6
ผังขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ แสดงดังรูปที่ 2.7.1-7
รายการคำนวณระบบน้ำใช้แสดงดังภาคผนวกที่ 4

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.7.2 ระบบบำบัดน้ำเสีย
1)

ปริมาณน้ำเสีย

เมื่อโครงการเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียประมาณ 100.89 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่
อัตราร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ ยกเว้นน้ำใช้จากห้องพักมูลฝอยคิดที่อัตราร้อยละ 100 และไม่คิดน้ำใช้จาก
สระว่ายน้ำ) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.7.2-1 (รายการคำนวณน้ำเสียของโครงการ แสดงดังภาคผนวกที่ 4)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.2-1 ปริมาณน้ำเสียและการจัดการน้ำเสียของโครงการ
รายละเอียด
อาคาร B1
- ห้องพัก
- ส่วนต้อนรับ
- พนักงาน
- ห้องน้ำส่วนกลาง
- ห้องอาหาร

จำนวน
(ห้อง)
24

ปริมาณน้ำใช้
อัตราการใช้น้ำ

จำนวน

ลบ.ม./วัน

ปริมาณน้ำเสีย
ลบ.ม./วัน

48
8
80
30
288

คน
คน
คน
คน
คน

750
50
50
50
30

ลิตร/ห้อง/วัน*
ลิตร/คน/วัน*
ลิตร/คน/วัน*
ลิตร/คน/วัน*
ลิตร/คน/วัน*

18.00
0.40
4.00
3.00
8.64
34.04

14.40
0.32
3.20
2.40
6.91
27.23

อาคาร B2
- ห้องพัก

20

40

คน

750

ลิตร/ห้อง/วัน*

15.00
15.00

12.00
12.00

อาคาร B3
- ห้องพัก

56

112 คน

750

ลิตร/ห้อง/วัน*

42.00
42.00

33.60
33.60

อาคาร B4
- ห้องพัก

24

48

750

ลิตร/ห้อง/วัน*

18.00
18.00

14.40
14.40

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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ถังดักไขมัน 10.00 ลบ.ม./วัน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

รายละเอียด
อาคาร B5
- ห้องพัก
อาคารออกกำลังกาย
- ห้องออกกำลังกาย
ห้องพักมูลฝอย
อาคารสระว่ายน้ำ 1
- สระว่ายน้ำ1
อาคารสระว่ายน้ำ 2
- สระว่ายน้ำ2

จำนวน
(ห้อง)
20

จำนวน

ปริมาณน้ำใช้
อัตราการใช้น้ำ

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ลบ.ม./วัน

ปริมาณน้ำเสีย
ลบ.ม./วัน

40

คน

750

ลิตร/ห้อง/วัน*

15.00
15.00

12.00
12.00

20

คน

100

ลิตร/คน/วัน*

39.00 ตร.ม.

1.50

ลิตร/ตร.ม./วัน***

2.00
2.00
0.06

1.60
1.60
0.06

203

ตร.ม.

4.65

ลิตร/ตร.ม./วัน***

0.94
0.94

-

145

ตร.ม.

4.65

ลิตร/ตร.ม./วัน***

0.67
0.67
127.71

100.89

รวม

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ss-1 ขนาด 1.00 ลบ.ม./วัน

ถังบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 150.00 ลบ.ม./วัน

: หมายเหตุ
*
แนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กุมภาพันธ์ 2560
**
อ้างอิงอัตราการใช้น้ำ จากหนังสือ ' Wastewater Engineering : Treatment Disposal and Reuse "ของ Metcalf
***
อัตราการระเหยของน้ำในสระว่ายน้ำเท่ากับ 4.65 มล./ตร.ม./วัน. กรมอุตุนิยมวิทยา
ที่มา : บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด, 2564

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2) การจัดการน้ำเสีย
น้ำเสีย ที่เกิดขึ้น จากกิจกรรมภายในโครงการมีปริมาณน้ำเสี ยรวมประมาณ 100.89 ลูกบาศก์
เมตร/วัน (คิดที่อัตราร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ ยกเว้นน้ำใช้จากห้องพักมูลฝอยคิดที่อัตราร้อยละ 100 และ
ไม่ คิ ด น้ ำใช้ จ ากสระว่ ายน้ ำ) ซึ่ งเกิ ด จากกิ จ กรรมประจำวั น ต่ างๆ ของผู้ พั ก อาศั ย ในอาคารเป็ น ส่ ว นใหญ่
แหล่งกำเนิดหลักได้แก่ ห้องน้ำ ห้องส้วม การอาบน้ำ ครัวและการล้างทำความสะอาดต่างๆ ซึ่งเป็นประเภทน้ำ
เสียชุมชนทั่วไป โดยปริมาณน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในโครงการ
ซึ่งจะทำการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้มีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 โครงการมีลักษณะ
ประกอบกิจการประเภทโรงแรม จำนวน 144 ห้ องพัก จัดอยู่ในอาคาร ประเภท ข (โรงแรมตามกฎหมาย
โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่
ถึ ง 200 ห้ อ ง) ซึ่ งกำหนดให้ มี ค่ า บี โอดี ในน้ ำ ทิ้ ง ไม่ เกิ น 30 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร สารแขวนลอยต้ อ งไม่ เกิ น 40
มิลลิกรัม/ลิตร
สำหรับ โครงการได้จั ดให้ มีถัง ดักไขมัน จำนวน 1 ชุด ถังบำบัดน้ำเสี ยแบบเติมอากาศชนิดที่มี
ตัวกลางยึดเกาะ จำนวน 1 ชุด และถังบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ จำนวน 1 ชุด
เพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคารต่างๆในโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ถังดักไขมัน GT-2600
ติดตั้งถังดักไขมัน GT-2600 จำนวน 1 ชุด เพื่อรองรับน้ำเสียจากห้องอาหาร โดยมีปริมาณ
น้ำเสียเข้าสู่ระบบ 6.91 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถรองรับน้ำเสียได้ 10.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอดี
เข้า 1,200.00 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่าบีโอดีออก 840.00 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้น
น้ำส่วนใสจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมต่อไป
(2) ระบบบำบัดน้ำเสีย SS-1
ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดที่มีตัวกลางยึดเกาะ จำนวน 1 ชุด รองรับน้ำเสีย
รวมจากห้องพักมูลฝอยรวม มีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 0.02 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถรองรับน้ำเสียได้
1.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอดีเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่าบีโอดีออก
20.00 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้นจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมต่อไป
(3) ระบบบำบัดน้ำเสีย AMC-150
ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge
process,A/S) จำนวน 1 ชุด รองรับน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายในโครงการทั้งหมด มีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่
ระบบ 100.89 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถรองรับน้ำเสียได้ 150.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอดีเข้า 250
มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่าบีโอดีออก 20.00 มิลลิกรัม/ลิตร
ทั้งนี้ ระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวทำหน้าที่รองรับน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ โดย
น้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดจะถูกเก็บไว้ในบ่อเก็บน้ำทิ้ง คสล. จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 15.00 ลูกบาศก์เมตร
ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้ำเพื่อสู บน้ำจากบ่อเก็บน้ำทิ้ง ไปยังพื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการ ด้วยการจ่ายเข้าท่อจ่ายน้ำทิ้ง ซึ่งฝังใต้ดินด้วยระบบซึมดิน ซึ่งคาดว่าโครงการจะต้องใช้น้ำ
สำหรับรดน้ำต้นไม้ 65.85 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนที่เหลือ 35.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบายออกสู่ท่อระบาย
น้ำสาธารณะริมถนนโคกโตนด บริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาล
ตำบลกะรนต่อไป
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

3) การกำจัดก๊าซมีเทน
ระบบกำจัดมีเทนของโครงการเป็นระบบบำบัด Bio gas จากระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเกิดก๊าซมีเทน
จากระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากการย่อยสารอินทรย์ของแบคทีเรีย โดยโครงการได้มีการติดตั้งระบบกำจัดก๊าซ
มีเทนไว้ ดังนี้
3.1 Bio gas รุ่น PP-BIOGAS-6000 จำนวน 1 ชุด
ปริมาณน้ำเสียที่ออกแบบ
=
150 ลบ.ม./วัน
BOD ที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
=
250.00 มก./ลิตร
BOD ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
=
20.00 มก./ลิตร
ให้ระบบสามารถย่อย COD ได้มีส่วนแยกกาก
=
20%
ในระบบบำบัดฯ จะเกิดก๊าซมีเทน (ในส่วน COD ที่ถูกกำจัด) =
5,850.00 ลิตร/วัน
=
5.85 ลบ.ม./วัน
เลือกถังเก็บก๊าซชีวภาพขนาด
=
6.00 ลบ.ม.
ดังนั้นโครงการเลือกใช้ถังเก็บก๊าซชีวภาพขนาด 6.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ โดยก๊าซที่
เกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกดูดนำไปเก็บในถังเก็บและนำไปเผาต่อไป
4) การกำจัดละอองน้ำ (Aerosol)
โครงการได้ออกแบบให้มีการกำจัดละอองน้ำเสี ยด้วยระบบบำบัดชนิด Filter scrubber ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
(1) Aerosol รุ่น PP-FILTER SCRUBBER-2000 จำนวน 1 ชุด
ปริมาณน้ำเสียออกแบบ
=
150 ลบ.ม./วัน
BOD ที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
=
250.00 มก./ลิตร
BOD ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
=
20.00 มก./ลิตร
ปริมาณอากาศจากเครื่องเติมอากาศ
=
118.00 ลบ.ม./ชม
จำนวนครั้งของการหมุนเวียนจริง
=
6
ครั้ง
ดังนั้นปริมาณ Aerosol ที่ถูกดึงออกจากระบบ
=
19.67 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณ Arosol รวมจากทั้งระบบ
=
19.67 ลบ.ม./ชม.
จำนวน Arosol model 1000
=
2
ถัง
ปริมาตรรวมของถัง
=
0.59 ลบ.ม
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การนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์

น้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียทุกขั้นตอนของจุดบำบัด มีปริมาณรวมทั้งหมด 100.89
ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกรวบรวมในบ่อเก็บน้ำทิ้ง คสล. จำนวน 1 บ่อ มีปริมาตร 15.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่
บริเวณด้านหน้าโครงการ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากบ่อเก็บน้ำทิ้ง ไปยังพื้นที่สีเขียวภายใน
โครงการด้วยการจ่ายเข้าท่อจ่ายน้ำทิ้ง ซึ่งฝังใต้ดินด้วยระบบซึมดิน ซึ่งสามารถคำนวณปริมาณน้ำทิ้งสำหรับสูบ
จ่ายเข้าสู่พื้นที่สีเขียวของโครงการได้ดังนี้
โดยจากข้อมูล น้ำและการให้น้ำ อ.จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์
ดินทราย
มีอัตราการซึมดิน
มากกว่า
20
มิลลิเมตร/ชั่วโมง
ดินร่วนปนทราย มีอัตราการซึมดิน
มากกว่า
20
มิลลิเมตร/ชั่วโมง
ดินร่วน
มีอัตราการซึมดิน
มากกว่า
10
มิลลิเมตร/ชั่วโมง
ดินเหนียว
มีอัตราการซึมดิน
มากกว่า
5
มิลลิเมตร/ชั่วโมง
พื้นที่โครงการเป็นดินร่วนปนทราย (อ้างอิงข้อมูลจากการสำรวจทรัพยากรดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน)
- มีอัตราการซึมน้ำของดิน
=
20
มิลลิเมตร/ชั่วโมง
- พื้นที่สีเขียวที่รองรับน้ำทิ้ง
=
1,646.32
ตารางเมตร
- จำนวนครั้งในการสูบจ่ายรดพื้นที่สีเขียว =
2
ครั้ง/วัน
(ใช้ระบบสูบจ่ายน้ำอัตโนมัติ)
ปริมาณน้ำทิ้งที่ใช้รดพื้นที่สีเขียว
=
1,646.32 x (20 / 1,000) x 2
=
65.85 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ดังนั้น น้ ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว ของโครงการ 100.89 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะนำไปรดน้ำ
ต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในโครงการประมาณ 65.85 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนที่เหลือ 35.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน
จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนโคกโตนด เพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาล
ตำบลกะรนต่อไป
6)

วิธีการกำจัดกากตะกอนและกากไขมัน

โครงการได้จัดให้มีถังดักไขมันในขั้นต้นเพื่อลดปริมาณไขมันให้ เหลือน้อยที่สุดก่อนระบาย
น้ำเสียส่วนใสที่อยู่ด้านบนของถังไหลเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดการบำบัดรวมเป็นระบบเติมอากาศ
เลี้ยงตะกอนเวียนกลับเพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคารต่างๆ ในโครงการ โดยมีการติดตั้งถังดัก
แยกไขมัน น้ำมัน รุ่น GT-2600 จำนวน 1 ชุด เพื่อรองรับน้ำเสียจากห้องอาหาร ซึ่งมีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ
6.91 ลู ก บาศก์ เมตร/วั น โดยสามารถรองรั บ น้ ำ เสี ย ได้ 10.40 ลู ก บาศก์ เมตร/วั น มี ค่ า บี โ อดี เข้ า 1,200
มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่าบีโอดีออก 840.00 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำเสียส่วน
ใสที่อยู่ด้านบนของถังไหลเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับต่อไป
สำหรับน้ำมันและไขมันที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสียจากห้องอาหารมีปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 6,400 มิลลิกรัม/
ลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2551) ค่าความเข้มข้นของน้ำมันและไขมันเพิ่มขึ้นตามขนาดพื้นที่ร้านอาหาร โดย
ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของน้ำมันและไขมันในบ่อดักไขมันสำหรับร้านอาหารขนาดเล็ก (น้อยกว่า 100 ตาราง
เมตร) ขนาดกลาง (100-200 ตารางเมตร) และขนาดใหญ่ (มากกว่า 200 ตารางเมตร) เท่ากับ 1,300 2,400
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และ 6,400 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลำดับ (ประสิทธิ์ เหลืองรุ่งเกียรติ, 2545) ดังนั้นมวลแห้งเฉลี่ยของน้ำมันและ
ไขมั น จากร้ านอาหารขนาดเล็ ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เท่ ากั บ 1.5 4.2 และ 19.2 กิ โลกรัม /วัน -ร้ าน
ตามลำดับ
ทั้งนี้ ส ำหรับ ขนาดพื้ น ที่ร้ านอาหารของโครงการ มีขนาด 307.00 ตารางเมตร โดยค่าเฉลี่ ยความ
เข้มข้นของน้ำมันและไขมันในบ่อดักไขมันสำหรับร้านอาหารขนาดใหญ่ เท่ากับ 6,400 มิลลิกรัม/ลิตร ดังนั้น
มวลแห้งเฉลี่ยของน้ำมันและไขมันจากร้านอาหารขนาดใหญ่ เท่ากับ 19.2 กิโลกรัม/วัน
โดยการกำจัดกากไขมันที่เกิดจากร้านอาหารของโรงแรมนั้น โครงการจัดให้มีพนักงานตักไขมันทุก 3
วัน เพื่อป้องกันการอุดตัน จากนั้นนำไปตากแดดให้แห้งก่อนที่จะนำไปพักในห้องพักมูลฝอยแห้งภายในห้องพัก
มูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อรอรถเก็บขนมูลฝอยของบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลกะรนเข้า
มาจัดเก็บมูลฝอยให้แก่โครงการ ต่อไป
สำหรับการกำจัดกากตะกอนจากถังบำบัดน้ำเสีย
โครงการได้ออกแบบระบบบำบั ดน้ำเสีย ให้ ตะกอนและสิ่งปฏิกูล หมุนวนในระบบบำบัดไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะย่อยสลายไปเอง หรือคงเหลือตะกอนในปริมาณน้อย
ทั้งนี้ระบบบำบัดน้ำเสียที่โครงการได้ออกแบบเป็น ถังบำบัดน้ำเสียชนิดระบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอน
เวียนกลับ ขนาด 150.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อรองรับน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดในขั้นต้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ย่อยประกอบด้วย ถังดักไขมัน และถัง บำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศมีตัวกลางยึดเกาะ โดยถังบำบัดน้ำเสียชนิด
ระบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ ขนาด 150.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่าบี
โอดีออก 20.00 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเป็น ไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธั นวาคม 2548 โครงการมีลักษณะประกอบกิจการประเภท
โรงแรม จำนวน 144 ห้องพัก จัดอยู่ในอาคาร ประเภท ข (โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้อง
สำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง ค่า BODออก
ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร
ซึ่งหลักการทำงานของถังบำบัดน้ำเสีย นี้เริ่มจากน้ำเสียเข้าสู่ระบบไปยังส่วนแยกกากและปรับสภาพ
สมดุล (SEPARATION-EQUALIZATION TANK) ซึ่งภายในถังมีปั้มสูบน้ำเสีย (SUBMERSIBLE PUMP) คอยสูบ
น้ำเสียไปยังถังเติมอากาศเพื่อให้ปริมาณน้ำเสียเข้าบำบัดในถังเติมอากาศอย่างสม่ำเสมอและเพื่อป้องกันการ
ลัดวงจรของน้ำเสีย (SHOCK LOAD) น้ำเสียในถังเติมอากาศ (AERATION TANK) จะมีเครื่องเติมอากาศ (AIR
SUPPLY) คอยให้ออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงตะกอนแบคทีเรียซึ่งน้ำเสียในถังเติมอากาศจะถูกผสมอย่างสมบูรณ์โดย
เครื่องเติมอากาศซึ่งเป็นการเลี้ ยงจุลินทรีย์แบบ (CONTACT AERATION ACTIVATED SLUDGE) โดยทำงาน
ผสานกั น ของจุ ลิ น ทรี ย์ แ ขวนลอยในน้ ำ เสี ย และจุ ลิ น ทรี ย์ ยึ ด เกาะติ ด ที่ ตั ว กลางพลาสติ ก (FIXED FILM
MEDIA) ซึ่งมีส่วนในการลดความสกปรกในรูป บีโอดีให้ลดลง และสามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียที่เข้า
มาในระบบทำให้ไม่เกิดกลิ่นเหม็นของแก็สต่างๆ
จากนั้ น ตะกอนจุ ลิ น ทรี ย์ แ ละน้ ำ เสี ย จะถู ก แยกจากกั น ในส่ ว นถั ง ตกตะกอน (SEDIMENTATION
TANK) ซึ่งหน้ าที่ห ลักในส่ว นนี้ จ ะแยกตะกอนจุลิ นทรีย์ออกจากน้ำใส เนื่องจากน้ำเสี ยที่ถูกบำบัดในถังเติม
อากาศจะมีการย่อยสลายสารอินทรีย์ทำให้เกิดตะกอนจุลินทรีย์จำนวนมากซึ่งเกิดการฟุ้งกระจายของตะกอน
จุลินทรีย์จึงจำเป็นต้องลดความเร็วของน้ำเสียที่มีตะกอนจุลินทรีย์อยู่ให้ไหลนิ่งด้วยท่อกันกระเพื่อม (CENTRAL
WELL) ทำให้ตะกอนจุลินทรีย์และน้ำใสถูกแยกออกจากกันทำให้ตะกอนตกอยู่ก้นถังตกตะกอนส่วนน้ำใสไหล
ผ่านเวียร์ควบคุมอัตราการไหลเพื่ออกสู่ท่อสาธารณะสำหรับตะกอนที่อยู่ด้านล่างส่วนใหญ่จะถูกนำกลับไปใช้ใน
ถังเติมอากาศ (RETURN SLUDGE) ที่เหลื อจะถูกเก็บไว้ในส่ วนเก็บและย่อยตะกอน โดยการสู บของปั้มสู บ
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ตะกอน (SEWAGE PUMP) ซึ่งคุณภาพน้ำที่ออกจากถังบำบัดจะได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมส่วนตะกอน
ส่วนเกินจะนำไปทำการย่อยสลายโดยมีการเติมอากาศให้กับตะกอนเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เกิดการเน่าเสียและเกิด
กลิ่นเหม็นภายหลังการย่อยสลายจะเกิดเป็นกากตะกอนสะสมต้องมีการกำจัดโดยการสูบออกและส่วนน้ำใส
ด้านบน (SUPERNATANT) จะนำกลับไปบำบัดยังส่วนปรับสภาพต่อไป
ผังระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.7.2-1
ไดอะแกรมแนวดิ่งของระบบระบายน้ำเสีย แสดงดังรูปที่ 2.7.2-2
ไดอะแกรมแนวดิ่งของระบบระบายน้ำเสีย อาคาร B1 B2 B3 แสดงดังรูปที่ 2.7.2-3
ไดอะแกรมแนวดิ่งของระบบระบายน้ำเสีย อาคาร B4 B5 ออกกำลังกาย แสดงดังรูปที่ 2.7.2-4
แบบขยายบ่อเก็บน้ำทิ้ง และบ่อตรวจคุณภาพน้ำ แสดงดังรูปที่ 2.7.2-5
ผังระบบรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว แสดงดังรูปที่ 2.7.2-6
รายละเอียดการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย แสดงดังตารางที่ 2.7.2-2 ถึงตารางที่ 2.7.2-3
ผังขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย แสดงดังรูปที่ 2.7.2-7
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PROJECT :

ARCHITECTS :

STRUCTURAL

ENGINEERS :

ELECTRICAL

ENGINEERS :

MECHANICAL

ENGINEERS :

SANITARY

ENGINEERS :

REVISION
NO.

DRAWING TITLE
DATE

SUB TOTAL

TOTAL

DESCRIPTION

OWNER :
LOCATION :

DATE :

01/08/60

PROJECT :

ARCHITECTS :

STRUCTURAL

ENGINEERS :

ELECTRICAL

ENGINEERS :

MECHANICAL

ENGINEERS :

SANITARY

ENGINEERS :

REVISION
NO.

DRAWING TITLE
DATE

SUB TOTAL

TOTAL

DESCRIPTION

OWNER :
LOCATION :

DATE :

01/08/60

PROJECT :

ARCHITECTS :

STRUCTURAL

ENGINEERS :

ELECTRICAL

ENGINEERS :

MECHANICAL

ENGINEERS :

SANITARY

ENGINEERS :

REVISION
NO.

DRAWING TITLE
DATE

SUB TOTAL

TOTAL

DESCRIPTION

OWNER :
LOCATION :

DATE :

01/08/60

2.50M

2.50M
3.00M

1.00M

1.00M
1.00M

PROJECT :

ARCHITECTS :

STRUCTURAL

ENGINEERS :

ELECTRICAL

ENGINEERS :

MECHANICAL

ENGINEERS :

SANITARY

ENGINEERS :

REVISION
NO.

DRAWING TITLE
DATE

SUB TOTAL

TOTAL

DESCRIPTION

OWNER :
LOCATION :

DATE :

01/08/60

15

PROJECT :

ARCHITECTS :

STRUCTURAL

ENGINEERS :

ELECTRICAL

ENGINEERS :

MECHANICAL

RECYCLE

ENGINEERS :

SANITARY

ENGINEERS :

REVISION
NO.

DRAWING TITLE
DATE

SUB TOTAL

TOTAL

DESCRIPTION

OWNER :
LOCATION :

DATE :

01/08/60

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.2-2 การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
รายละเอียดของระบบบำบัดน้ำเสีย
1. ถังแยกกากตะกอน
ปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร)
ระยะเวลากักเก็บ (ชั่วโมง)
2. ถังเติมอากาศหลัก
ปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร)
ระยะเวลากักเก็บ (ชั่วโมง)
F/M ratio (กก.บีโอดี/กก.MLVSS/วัน)
MLSS (มิลลิกรัม/ลิตร)
3. ถังตกตะกอนน้ำใส
ปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร)
อัตราการไหลล้น (ลบ.ม./ตร.ม.-วัน)
ระยะเวลากักเก็บ (ชั่วโมง)
5. ประสิทธิภาพระบบ
ปริมาณน้ำเสีย (ลูกบาศก์เมตร/วัน)
บี บีโอดีออก (มิลลิกรัม/ลิตร)
ของแข็งแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)
ประสิทธิภาพในการบำบัด %
- ปริมาณตะกอนส่วนเกินทีต้องกำจัด
(กก./วัน)
- ระยะเวลาเก็บกักตะกอน (วัน)
- ปริมาณสูบตะกอนทิ้งจากถังแยกกาก
(ลบ.ม./ครั้ง)

ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติม
อากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ
AMC-150
37.50
6.00
31.25
5.00
0.30
4,000

เกณฑ์มาตรฐาน
ที่ใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพ

ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ

- ระยะเวลากักเก็บไม่น้อยกว่า
4 ชั่วโมง1/

ผ่านเกณฑ์

ระยะเวลาเก็บกัก ไม่มีกำหนด
F/M Ratio=0.1-0.3 1/ (กก.
บีโอดี/กก.MLVSS/วัน)
MLSS = 2,500-4,000 มก./ล.1/

ผ่านเกณฑ์

-BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 30
มิลลิกรัม/ลิตร
- สารแขวนลอยไม่เกิน 40
มิลลิกรัม/ลิตร

ผ่านเกณฑ์

18.96
24.00
3.03
150.00
20.00
30.00
92.00
8.33
60
3.12

หมายเหตุ: 1/ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม "แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ, 2549
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.2-3 การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
รายละเอียดของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย
1. ถังเกรอะ
ปริมาตร (ลบ.ม.)
ระยะเวลากักเก็บ (ชม.)
2. ถังเติมอากาศ
ปริมาตร (ลบ.ม.)
ระยะเวลากักเก็บ (ชม.)
F/M ratio (กก.บีโอดี/กก.MLVSS/
วัน)
MLSS (มก./ล.)
ปริมาณออกซิเจนที่ต้องการ (กก.
O2/วัน)
3. ส่วนตกตะกอน
ปริมาตร (ลบ.ม.)
อัตราการไหลล้น (ลบ.ม./ตร.ม.-วัน)
ระยะเวลาในการตกตะกอน (ชม.)
4. ประสิทธิภาพระบบ
ปริมาณน้ำเสีย (ลบ.ม./วัน)
บีโอดีออก (มก./ลิตร)
ประสิทธิภาพในการบำบัด %

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติม
อากาศชนิดที่มีตัวกลางยึดเกาะ
SS-1
0.50
12.00
0.42
10.00
0.30
2,000
0.183

เกณฑ์มาตรฐาน
ที่ใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพ

ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลาเก็บกัก
ไม่น้อยกว่า 4 ชม.1/

ผ่านเกณฑ์

ระยะเวลาเก็บกัก ไม่มีกำหนด
F/M Ratio=0.1-0.3 1/กก./
วัน
MLSS = 2,000-4,000 มก./
ล.1/

ผ่านเกณฑ์

0.10
24.00
2.50
1.00
20.00
92.00

-BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 30
มิลลิกรัม/ลิตร

ผ่านเกณฑ์

หมายเหตุ: 1/ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม "แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ, 2549
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

น้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยรวม

น้ำเสียจากอาคารภายในโครงการ

To Influence
Flow rate = 0.02 m3/day
BOD5 in ≤ 1,200 mg/l

ถังบำบัดน้ำเสีย SS-1
ขนาด 1.00 ลบ.ม.

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

น้ำเสียห้องอาหาร

To Influence
Flow rate = 100.89 m3/day
BOD5 in ≤ 250 mg/l

To Influence
Flow rate = 6.91m3/day
BOD5 in ≤ 1,200 mg/l

ถังดักไขมัน
ปริมาตร 10.40 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 2 ชม.

ส่วนแยกกากตะกอน
ปริมาตรถังแยกกากตะกอน 37.50 ลบ.ม.
ระยะเวลาในการเก็บกัก 6 ชั่วโมง
สูบตะกอนย้อนกลับ

ส่วนเติมอากาศ
ปริมาตรถังเติมอากาศ 31.25 ลบ.ม.
ระยะเวลากักเก็บของถังเติมอากาศ 5 ชั่วโมง
F/M ratio = 0.30 กก.บีโอดี/กก.MLVSS/วัน
MLSS = 4,000 มิลลิกรัม/ลิตร

Air Supply

เครื่องเติมอากาศ

ปริมาณ O2 1.82 กก O2/ชม.

ส่วนตกตะกอนน้ำใส
ปริมาตรส่วนตกตะกอน 18.96 ลบ.ม.
ระยะเวลาเก็บกัก 3.03 ชั่วโมง
อัตราการไหลล้นที่ผิว 24.00 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน
สัดส่วนอัตราเวียนตะกอนกลับต่ออัตราการ
ไหลเฉลี่ย 66.67%

ตะกอนก้นถังสูบไป
ยังส่วนเติมอากาศ

ส่วนน้ำใสด้านบนไหลเข้าสู่บ่อตรวจ

บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ค่าบีโอดีออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
บ่อเก็บน้ำทิ้ง ขนาด 15.00 ลบ.ม.
จ่ายเข้าท่อสำหรับรดต้นไม้ซึ่งฝังไว้ใต้ดินด้วยระบบซึมดิน
ส่วนที่เหลือจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป

รูปที่ 2.7.2-7 ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย AMC-150 จำนวน 1 ชุด
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.7.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
ระบบระบายน้ ำ ภายในโครงการ ได้ จั ด ให้ เป็ น ระบบแยกน้ ำ ทิ้ ง และน้ ำ ฝนออกจากกั น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
(1) การระบายน้ำเสีย
น้ำเสียที่ระบายออกจากเครื่องสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องครัว และจากส่วนอื่นๆ ที่ใช้น้ำ
ทั้งหมดภายในโครงการ จะระบายออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ลงสู่ท่อระบายน้ำและเข้าบ่อตรวจคุณภาพน้ำ
ก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยมีรายละเอียดระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของโครงการดังนี้
1) ท่อระบายน้ำเสีย (Waste Pipe, W) ประกอบด้วย ท่อระบายน้ำเสียในแนวดิ่ง ทำหน้าที่
ระบายน้ำเสียออกจากการอาบ ซักล้าง และจากระเบียง ลงสู่ท่อระบายน้ำเสียแนวนอน ซึ่งทำหน้าที่ระบายน้ำ
เสียที่เกิดขึ้นจากแหล่งต่างๆ ลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพื่อทำการบำบัดต่อไป
2) ท่อระบายน้ำโสโครก (Soil Pipe, S) ประกอบด้วยท่อระบายน้ำโสโครกในแนวดิ่ง ทำหน้าที่
ระบายน้ำโสโครกออกจากห้องน้ำของห้องพัก และห้องน้ำส่วนกลางต่าง ๆ ลงสู่ท่อระบายน้ำโสโครกในแนวนอน
รวมกับน้ำเสียจากส่วนอื่น ๆ ลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพื่อทำการบำบัดต่อไป
3) ท่ อระบายน้ ำจากห้ องครัว (Kitchen Pipe, KW) ประกอบด้ว ย ท่ อระบายน้ ำจากส่ ว น
ห้องครัวในแนวดิ่ง ทำหน้าที่ระบายน้ำเสียออกจากส่วนห้องครัวลงสู่ท่อระบายน้ำเสียในแนวนอน รวมกับน้ำเสีย
จากส่วนอื่นๆ ลงสู่ส่วนดักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพื่อทำการบำบัดต่อไป
4) ท่อระบายอากาศ (Vent Pipe, V) ประกอบด้วย ท่อที่ใช้สำหรับให้อากาศผ่านหรือออก
จากระบบท่อระบายน้ำเสียและน้ำโสโครก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความดันภายในระบบท่อระบายน้ำให้มี
การเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด นอกจากนี้ ยังช่วยให้มีอากาศหมุนเวียนอยู่ภายในท่อระบายน้ำ เพื่อดั กกลิ่น (Trap
Seal) จากเครื่องสุขภัณฑ์เอาไว้
5) ส่วนตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง น้ำทิ้ งที่ผ่ านกระบวนการบำบัด น้ำเสี ยทุ กขั้นตอนของจุด
บำบัด มีปริมาณรวมทั้งหมด 100.89 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง และถูกรวบรวมในบ่อ
เก็บน้ำทิ้ง จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 15.00 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้โครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากบ่อเก็บ
น้ำทิ้งไปยังพื้นที่สีเขียวภายในโครงการด้วยการจ่ายเข้าท่อจ่ายน้ำทิ้ง ซึ่งฝังใต้ดินด้วยระบบซึมดิน โดยสามารถ
คำนวณปริมาณน้ำทิ้งสำหรับใช้รดน้ ำต้นไม้ด้วยระบบซึมดินได้ 65.85 ลูกบาศ์เมตร/วัน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่
125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 โครงการมีลักษณะประกอบกิจการประเภทโรงแรม จำนวน 144 ห้องพัก จัดอยู่
ในอาคาร ประเภท ข (โรงแรมตามกฎหมายโรงแรมที่มีจำนวนห้ องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของ
อาคาร หรื อกลุ่ ม ของอาคารตั้งแต่ 60 ห้ อง แต่ไม่ถึง 200 ห้ อง) ซึ่ งกำหนดให้ มีค่ าบี โอดีในน้ำทิ้งไม่ เกิน 30
มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยต้องไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร
(2) การระบายน้ำฝน
การระบายน้ ำฝนของโครงการจะแบ่งเป็น 2 ส่ วน คือ จากชั้นหลั งคาของอาคาร และจาก
พื้ น ดิ น นอกอาคาร โดยการระบายน้ ำ ฝนบนพื้ น ดิ น นอกอาคารจะอาศั ย ลั ก ษณะการระบาย 2 รู ป แบบ
คื อ การไหลซึ ม ลงใต้ ดิ น ตามบริ เวณสนามหญ้ า และพื้ น ที่ สี เขี ย ว อี ก รู ป แบบ คื อ การให้ น้ ำ ฝนไหลไปตาม
ความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ำฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำที่เตรียมไว้ โดยน้ำฝนจะรวบรวมลงสู่ท่อ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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ระบายน้ำคอนกรีตขนาด 0.40 เมตร ที่มีบ่อพักน้ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก
(Gravity) ความลาดชัน 1 : 200 ผ่านตะแกรงดักมูลฝอย จากนั้นน้ำฝนจะรวบรวมเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำฝน ปริมาตร
210.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ เป็นบ่อหน่วงน้ำแบบปิด มีลักษณะเป็นบ่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อนจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริม ถนนโคกโตนด บริเวณด้านหน้าโครงการ
ต่อไป
(3) การป้องกันน้ำท่วม
เนื่องจากการโครงการมีการดัดแปลงอาคาร มีอาคารภายในพื้นที่โครงการจำนวน 9 อาคาร ทำ
ให้ สั มประสิ ท ธิ์ก ารไหลนองเปลี่ ย นไปจากเดิ ม ซึ่งจากการคำนวณอัต ราการระบายน้ำก่ อนและหลั งพั ฒ นา
โครงการ พบว่า ก่อนพัฒ นาโครงการจะมีอัตราการระบายน้ำ 0.0597 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และหลังพัฒ นา
โครงการจะมีอัตราการระบายน้ำ 0.1166 ลูกบาศก์เมตร/วินาที คิดเป็นปริมาณน้ำฝนส่วนเกิน 168.91 ลูกบาศก์
เมตร ดังนั้นโครงการได้ออกแบบให้มีการหน่วงน้ำในบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ ขนาดพื้นที่บ่อหน่วงน้ำ ขนาด
7.00 x 15.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ปริมาตรเก็บกัก 210.00 ลูกบาศก์เมตร สำหรับชะลอน้ำในช่วงเวลาที่มีฝน
ตกติดต่อกันต่อเนื่องนาน 3 ชั่วโมงไม่ให้ ท่วมได้ ทั้งนี้โครงการออกแบบบ่อหน่วงน้ำให้มีการระบายน้ำออกนอก
โครงการในอัตรา 0.0597 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ โดยวิธีการ
ควบคุ มอั ตราการระบายน้ ำออกนั้ น โครงการควบคุม ด้ว ยเครื่อ งสู บ น้ ำ เพื่ อ ให้ มีอั ตราการระบายน้ำออกที่
สม่ำเสมอและเป็นวิธีการที่สามารถควบคุมได้ทั้งระบบอัตโนมัติ (Automatic) และแบบควบคุมด้วยคน (Manual)
ผังระบบระบายน้ำฝน แสดงดังรูปที่ 2.7.3-1
ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบระบายน้ำฝน อาคาร B1 B2 B3 แสดงดังรูปที่ 2.7.3-2
ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบระบายน้ำฝน อาคาร B4 B5 ออกกำลังกาย แสดงดังรูปที่ 2.7.3-3
แบบขยายบ่อหน่วงน้ำฝน แสดงดังรูปที่ 2.7.3-4
ภาพตัดแนวท่อระบายน้ำภายในโครงการ รูปที่ 2.7.3-5
รายการคำนวณระบบระบายน้ำ แสดงดังภาคผนวกที่ 4
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2.7.4 การจัดการมูลฝอย
1)

ปริมาณมูลฝอย

เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ คาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นทั้งสิ้น 1,104.00 ลิตร/วัน หรือ
368.00 กิโลกรัม/วัน (จากแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2560 ที่กำหนดให้ปริมาณขยะมูลฝอยจากอาคารอยู่อาศัยรวม ไม่
น้อยกว่า 3 ลิตร/คน/วัน หรือ 1 กิโลกรัม/คน/วัน ) สำหรับการคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยของโครงการ แสดงดั ง
ตารางที่ 2.7.4-1
ตารางที่ 2.7.4-1 ปริมาณมูลฝอยของโครงการ ในช่วงเปิดดำเนินการ
ห้องพักจำนวน 144 ห้อง

ผู้ใช้บริการ
(คน)
288

อัตราการเกิดมูลฝอย
(กิโลกรัม/คน/วัน)
288.00

อัตราการเกิดมูลฝอย
(ลิตร/คน/วัน)
3

ปริมาณมูลฝอย
(ลิตร/วัน)
864.00

ส่วนพนักงาน

80

80.00

3

240.00

รวม

368

368.00

3

1,104.00

ที่มามูลฝอย

เอกสารอ้างอิง : * สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กุมภาพันธ์ 2560

จากปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจำนวน 1,104.00 ลิตร/วัน หรือ 368.00 กิโลกรัม/วัน ทั้งนี้ สัดส่วน
ของมูลฝอยที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้
(1) มูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ เช่น เศษผักผลไม้ เปลือกผลไม้ เนื้อสัตว์ เศษ
อาหาร เป็นต้น ซึ่งมีอยู่ประมาณ 64.98 %
(2) มู ล ฝอยรี ไซเคิ ล ได้ แ ก่ แก้ ว พลาสติ ก กระดาษ กระป๋ อ งอะลู มิ เนี ย ม กระป๋ อ งเหล็ ก
เศษผ้า เป็นต้น ซึ่งมีอยู่ประมาณ 21%
(3) มูลฝอยทั่วไป (มูลฝอยแห้ง) ได้แก่ เปลือกลูกอม ซองขนม ซองบะหมี่สำเร็จรูป โฟม เป็นต้น
ซึ่งมีอยู่ประมาณ 14%
(4) มูลฝอยอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ เป็นต้น มีอยู่ประมาณ 0.02 %
จากสั ดส่ วนการเกิ ด มู ลฝอยประเภทต่ างๆ ที่ กำหนดโดยกลุ่ มงานสิ่ งแวดล้ อม เทศบาลนครภู เก็ ต
สามารถนำมาคำนวณหาอัตราการเกิดมูลฝอยแต่ละประเภทของโครงการได้ ดังนี้
- มูลฝอยเปียก ร้อยละ 64.98 คิดเป็นปริมาณมูลฝอย ประมาณ 239.13 กิโลกรัม/วัน
- มูลฝอยรีไซเคิล ร้อยละ 21 คิดเป็นปริมาณมูลฝอย ประมาณ 77.28 กิโลกรัม/วัน
- มูลฝอยทั่วไป ร้อยละ 14 คิดเป็นปริมาณมูลฝอย ประมาณ 51.52 กิโลกรัม/วัน
- มูลฝอยอันตราย ร้อยละ 0.02 คิดเป็นปริมาณมูลฝอย ประมาณ 0.07 กิโลกรัม/วัน
จากนั้นจะนำปริมาณมูลฝอยดังกล่าวมาคำนวณปริมาตรโดยคิดจากความหนาแน่นของมูลฝอยแต่
ละประเภท เพื่อคำนวณหาปริมาตรห้องพักมูลฝอยรวม (ความหนาแน่นของมูลฝอยแต่ละประเภทอ้างอิงจาก :
รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ ,
2550) โดยความหนาแน่นของมูลฝอยเปียก (มูลฝอยย่อยสลายได้) เท่ากับ 550 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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มูลฝอยทั่วไป เท่ากับ 150 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในส่วนของมูลฝอยรีไซเคิลและมูลฝอยอันตราย บริษัทที่
ปรึกษาจะใช้ค่าความหนาแน่นเท่ากับมูลฝอยทั่วไป คือ 150 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ทั้งนี้ การใช้ค่าความหนาแน่นของมูลฝอยเปียก สำหรับโครงการกำหนดให้ใช้ค่า 300 กิโลกรัม/
ลูกบาศก์เมตร แทนความหนาแน่น 550 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ครอบคลุมกรณีที่การคัดแยกมูลฝอยไม่ดี
พอมีมูลฝอยทั่วไปปะปนในมูลฝอยเปียก รายละเอียดการคำนวณปริมาตรมูลฝอย แสดงดังตารางที่ 2.7.4-2
ตารางที่ 2.7.4-2 ปริมาตรของขยะมูลฝอยแต่ละประเภทของโครงการ
ประเภทมูลฝอย
1. มูลฝอยเปียก
2. มูลฝอยรีไซเคิล
3. มูลฝอยทั่วไป (ขยะแห้ง)
4. มูลฝอยอันตราย
รวม

อัตราส่วน1/
(ร้อยละ)
64.98
21
14
0.02
100

ปริมาณขยะมูลฝอย
(กก./วัน)
239.13
77.28
51.52
0.07
368.00

ความหนาแน่น2/
(กก./ลบ.ม.)
300
150
150
150
-

ปริมาตรขยะมูลฝอย
(ลบ.ม./วัน)
0.80
0.52
0.34
0.00047
1.66

ที่มา : 1/ แนวทางและข้อกำหนดเบื้องต้น การลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ, 2548)
2/ รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ , 2550 ยกเว้นมูลฝอยเปียก
กำหนดให้ใช้ค่าความหนาแน่น 300 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ครอบคลุมกรณีการคัดแยก มูลฝอยไม่ดีพอมีมูลฝอยทั่วไปปนในมูลฝอย
เปียก

2) ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ประกอบด้วย ส่วนพักมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอย
รีไซเคิล และห้ องพักมูล ฝอยอัน ตรายหรือมีพิษ ขนาดพื้นที่รวม 39.00 ตารางเมตร ซึ่งความสามารถในการ
รองรับปริมาณมูลฝอยของห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ มีรายละเอียดพื้นที่ในการกักเก็บ ดังนี้
ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์ มีขนาดพื้นที่ 23.00 ตารางเมตร ระดับกักเก็บ 1.00 เมตร ปริมาณ
มูลฝอยที่สามารถกักเก็บเท่ากับ 23.00 ลูกบาศก์เมตร (ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ของโครงการ 0.80 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ที่พักมูลฝอยสามารถรองรับมูลฝอยอินทรีย์ได้ 287.50 เท่าของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ของโครงการ)
ห้ องพั ก มู ลฝอยรี ไซเคิล มีข นาดพื้ น ที่ 8.00 ตารางเมตร ระดั บ กั กเก็ บ 1.00 เมตร ปริม าณ
มูลฝอยที่สามารถกักเก็บเท่ากับ 8.00 ลูกบาศก์เมตร (ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลของโครงการ 0.52 ลูกบาศก์เมตร/
วัน ที่พักมูลฝอยสามารถรองรับได้ 15.38 เท่าของมูลฝอยรีไซเคิลของโครงการ)
ห้องพักมูลฝอยทั่วไป มีขนาดพื้นที่ 4.00 ตารางเมตร ระดับกักเก็บ 1.00 เมตร ปริมาณมูลฝอย
ที่สามารถกักเก็บเท่ากับ 4.00 ลูกบาศก์เมตร (ปริมาณมูลฝอยทั่วไปของโครงการ 0.34 ลูกบาศก์เมตร/วัน ที่พัก
มูลฝอยสามารถรองรับได้ 11.76 เท่าของมูลฝอยทั่วไปของโครงการ)
ห้องพั กมูลฝอยอัน ตราย มีขนาดพื้น ที่ 4.00 ตารางเมตร ระดับ กักเก็บ 1.00 เมตร ปริมาณ
มูลฝอยที่สามารถกักเก็บเท่ากับ 4.00 ลูกบาศก์เมตร (ปริมาณมูลฝอยอันตรายของโครงการ 0.00047 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ที่พักมูลฝอยสามารถรองรับได้ 8,510.64 เท่าของมูลฝอยอันตรายของโครงการ)
ดังนั้นรวมปริมาตรกักเก็บมูลฝอยประมาณ 39.00 ลบ.ม. (คิดที่ความสูงเก็บกองมูลฝอย 1.00
เมตร) อัตราการเกิดมูลฝอยรวมทั้งโครงการประมาณ 1.66 ลบ.ม./วัน ดังนั้นห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการจึง
สามารถกักเก็บมูลฝอยได้มากกว่า 3 วัน
(รายละเอีย ดห้ องพั กมูล ฝอย และพื้ นที่ ส ำหรับ เก็บรวบรวมมูล ฝอยแต่ล ะประเภท แสดงดั ง
ตารางที่ 2.7.4-3)
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ตารางที่ 2.7.4-3 ขนาดและปริมาณของห้องพักมูลฝอยรวม
ห้องพักมูลฝอยรวม
มูลฝอยอินทรีย์
ขนาดห้องพักมูลฝอย
23.00
(ตารางเมตร)
ความสูงเก็บกองมูลฝอย
1.00
(เมตร)
ปริมาตรห้องพักมูลฝอย
23.00
(ลบ.ม.)
ปริมาตรขยะมูลฝอย
0.80
(ลบ.ม./วัน
จำนวนวันกักเก็บมูลฝอย
28.75
(ไม่น้อยกว่า 3 วัน)

มูลฝอยรีไซเคิล

มูลฝอยทั่วไป

มูลฝอยอันตราย

รวม

8.00

4.00

4.00

39.00

1.00

1.00

1.00

-

8.00

4.00

4.00

39.00

0.52

0.34

0.00047

1.66

15.38

11.76

8,510.64

หมายเหตุ : ห้องพักมูลฝอยมีระดับความสูง 1.00 เมตร

เมื่อพิจารณาปริมาณมูลฝอยแยกตามประเภทของโครงการ และการออกแบบที่พัก มูลฝอยรวม
ได้ประมาณการณ์ปริมาณมูลฝอย 3 เท่าของการเกิดปริมาณมูล ฝอยภายในโครงการและความจุของห้ องพัก
มูลฝอยรวม แสดงดัง ตารางที่ 2.7.4-3 การจัดการที่พัก มูลฝอยรวม จะเห็นได้ว่าห้องพัก มูลฝอยรวมสามารถ
รองรับปริมาณมูลฝอย ได้นานมากกว่า 3 วัน
3)

การจัดการมูลฝอย
โครงการมีนโยบายและกำหนดเป้าหมายในการลดปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัดโดยท้องถิ่น
และมีอัตราการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยมากขึ้นโดยนำหลัก 3R มาเป็นแผนงานในการจัดการมูลฝอยภายใน
โครงการ ได้แก่ การลดมูลฝอย การนำไปใช้ซ้ำ และนำกลับไปใช้ใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. Reduce การลดการใช้ ก ารบริ โภคทรัพ ยากรที่ ไม่ จ ำเป็ น ลง เช่ น การลดการใช้ โ ฟมและ
พลาสติก ให้ใช้ภาชนะคงทนถาวรสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง บริการน้ำดื่มด้วยขวดแก้ว เลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่
ย่อยสลายได้ง่าย เช่น ใบตอง กระดาษ หรือพลาสติก มีภาชนะคัดแยกอาหารเครื่องดื่ม
2. Reuse หรือการใช้ซ้ำ เช่น ใช้กระดาษซ้ำ เลือกใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำหรือลดการใช้บรรจุ
ภัณฑ์หรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ส่งคืนผู้ผลิตได้ เช่น กล่องหหรือตะกร้า การมอบหรือบริจาคสิ่งของที่เลิกใช้งาน
แล้วของโรงแรมให้แก่พนักงานหรือองค์กรสาธารณะ มีการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเติมใหม่ได้
3. Recycle หรือใช้หมดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น มีการคัดแยกขยะตามประเภท และส่งขาย
ให้ กับ ร้านซื้อของเก่าในท้องถิ่น มูลฝอยอินทรีย์มีการนำกลับไปใช้ประโยชน์ต่อ เช่น ทำปุ๋ยหมักหรือน้ำหมัก
ชีวภาพ ส่วนมูลฝอยอันตรายมีการคัดแยกและจัดเก็บเพื่อรอกำจัดอย่างเหมาะสม
สำหรับการจัดการมูลฝอยภายในโครงการ จะให้แม่บ้านทำหน้าที่เก็บรวบรวมมูลฝอย และทำ
ความสะอาดภายในห้องพักและบริเวณทั่วไปภายในโครงการ ซึ่งจะเก็บรวบรวมมูลฝอยวันละ 1 ครั้ง/ห้องพัก
โดยถังรองรับมูลฝอยในห้องพักจะมีขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ จะถูกคัดแยกเป็น
4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย ก่อนรวบรวมใส่ถุงดำ และ
ถุงแดง (สำหรับ มูลฝอยอัน ตราย) ผู กปากถุงให้ เรียบร้อย และนำไปทิ้งในอาคารห้ องพักมูลฝอยรวม N ของ
โครงการ ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยแยกประเภทมูลฝอยรีไซเคิลไว้ที่ส่วนพักมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งมูลฝอย
ส่วนนี้สามารถนำไปขายได้ มูลฝอยทั่วไปไว้ที่ส่วนพักมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์ไว้ที่ส่วนพักมูลฝอยอินทรีย์
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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และมูลฝอยอันตรายไว้ที่ส่วนพักมูลฝอยอันตราย โดยมีพื้นที่ห้องพักมูลฝอยรวม ประมาณ 39.00 ตารางเมตร ที่
ระดับกักเก็บ 1.00 เมตร (รองรับมูลฝอยได้ 39.00 ลูกบาศก์เมตร) โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณมูลฝอยที่
เกิดขึ้นจากโครงการเท่ากับ 1.66 ลูกบาศก์เมตร/วัน พบว่าสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้นาน มากกว่า 3 วัน
เพื่อรอรถเก็บขนมูลฝอยของบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลกะรนเข้ามาจัดเก็บมูลฝอยให้แก่
โครงการ โดยในช่ว งที่มีการจั ดเก็บ มูล ฝอยทางโครงการได้ จัดให้ มีเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกให้ แก่
เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอย และผู้ที่สัญจรภายในโครงการ โดยช่วงเวลาในการจัดเก็บมูลฝอยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
ดังนี้
1) กลางวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 น. ถึง 16.00 น
2) กลางคืน ตั้งแต่เวลา 24.00 น. ถึง 7.00 น
ผังตำแหน่งของห้องพักมูลฝอยรวม และเส้นทางการเดินรถเก็บขนมูลฝอยของโครงการ แสดงดังรูป
ที่ 2.7.4-1
แบบขยายห้องพักมูลฝอย แสดงดังรูปที่ 2.7.4-2
ผังรูปตัดพื้นที่สีเขียวบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม แสดงดังรูปที่ 2.7.4-3
ผังขั้นตอนการจัดการมูลฝอยของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.7.4-4

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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2.7.5 ระบบไฟฟ้า
(1) ระบบไฟฟ้าหลัก
ระบบไฟฟ้าหลักของโครงการเชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง ผ่าน
ระบบสายไฟฟ้าแรงสูงขนาด 33 kV เป็นการติดตั้งแบบพาดเสาไฟเข้าสู่หม้อแปลงในโครงการชนิด Oil Type
ขนาด 800 KVA จำนวน 1 ชุด และ เพื่อแปลงไฟฟ้า 33 kV / 400-230 V จากนั้นหม้อแปลงจะจ่ายไฟฟ้าให้กับ
อาคาร โดยเปลี่ยนการติดตั้งสายไฟฟ้าไปยังแผงจ่ายไฟฟ้าหลั ก (Main Distribution Board, MDB) ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณภายในอาคารงานระบบ เพื่อกระจายไฟฟ้าไปยังอาคารต่างๆ ต่อไป
สำหรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโครงการรวม 564.146 kVA (ดูการคำนวณโหลดอาคารแต่ล ะ
อาคารใน ภาคผนวกที่ 4)
(2) ระบบไฟฟ้าสำรอง
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันมีผลทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้แก่
ระบบไฟฟ้าหลักของโครงการได้ ทางโครงการได้จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 250 KVA
จำนวน 1 ชุด สามารถจ่ายไฟฟ้าสำรองได้นานไม่เกิน 8 ชั่วโมง เพื่อจ่ายไฟฟ้าในส่วนที่จำเป็นต้องการใช้ไฟฟ้า
สำรอง สำรองไฟไว้ใช้ได้นาน 2 ชั่วโมง สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Alarm System) ซึ่งจะแยกอิสระจาก
ระบบไฟฟ้าอื่น ๆ และสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้ าปกติห ยุดทำงาน นอกจากนั้นยังมี
แบตเตอรี่ส ำรองสำหรับ ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) รวมถึงป้ายบอกทางออกและทางหนีไฟ
(Exit Sign) ซึ่งแบตเตอรี่สำรองจะทำงานทันทีเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ
(3) ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
ในอาคารจะมีแผงควบคุมไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board, MDB) ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคาร
งานระบบ จะรับไฟฟ้าจากหม้อแปลงของโครงการ แล้วทำการจ่ายไฟฟ้าไปที่แผงควบคุมไฟฟ้ารองในแต่ล ะ
อาคาร (Sub Distribution Panel, SDP) เพื่อจ่ายไฟฟ้ าเข้าสู่ แผงควบคุมไฟฟ้ าย่อย (Load Panel,LP) แล้ ว
จ่ายไฟให้แก่ส่วนต่างๆ ของอาคารในแต่ละอาคารต่อไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ โครงการได้ติดตั้งระบบ
ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ระบบป้องกันไฟฟ้าเกินปริมาณที่กำหนดแบบตัดวงจรอัตโนมัติ (Circuit Breaker) ไว้ด้วย
(4) ระบบป้องกันอันตรายจากการเกิดไฟฟ้ารั่วและฟ้าผ่า
โครงการได้จัดให้มีระบบสายดิน บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคารฺ ห้องพักB1-B5 จำนวนอาคารละ 4 จุด
และอาคารออกกำลังกาย จำนวน 4 จุด เพื่อป้องกันอันตรายจากการเกิดไฟฟ้ารั่ว และกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และ
จัดให้มรี ะบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าแบบหลักล่อฟ้า (Air Terminal) บนชั้นหลังคาของอาคาร B1 จำนวน 12
จุด อาคาร B2 จำนวน 9 จุด อาคาร B3 จำนวน 12 จุด อาคาร B4 จำนวน 8 จุด อาคาร B5 จำนวน 7 จุด และ
อาคารออกกำลังกย จำนวน 2 จุด ซึ่งสามารถป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าได้ ต่อผ่านสายตัวนำลงดินไปยังกราวด์
ฟ้าผ่า (Lightning ground) ที่ชั้น 1 เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า (แสดงดังภาคผนวกที่ 3)
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

2-109

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

โดยอุปกรณ์และการติดตั้งระบบเป็นไปตามรายละเอียดและตามที่ระบุในแบบและแยกเป็นอิสระ
จากระบบต่อลงดินของระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานอ้างอิงดังต่อไปนี้
(ก) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า “หมวด 7 การติดตั้ง
สายล่อฟ้า”
(ข) มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำนักงานพลังงานแห่งชาติ “TSES 12-1980
มาตรฐานระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบอาคาร”
(ค) National Fire Protection Association (NFPA) No.78
การติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของอาคารโครงการ ประกอบด้วย หลักสายดิน
(Ground Rod) ตัวนำลงดิน (Down Conductor) ตัวนำบนหลั งคา (Roof Conductor) หลักล่ อฟ้ า(Air Terminal) ตัวนำช่วยกระจายประจุไฟฟ้าเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างตัวนำลงดินแต่ละแนว การติดตั้งให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่อ้างอิงเบื้องต้น
ผังแสดงระบบเมนไฟฟ้าของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.7.5-1
Single line Diagram ระบบไฟฟ้า แสดงดังรูปที่ 2.7.5-2
แบบขยายห้องไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง แสดงดังรูปที่ 2.7.5-3
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2.7.6 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
โครงการโรงแรม ชนาลั ย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงอาคาร) ประกอบด้วย
ห้องพักรวมทั้งสิ้น 144 ห้ องพัก มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมเท่ากับ 9,629.90 ตารางเมตร ซึ่งโครงการประกอบ
กิจการประเภทโรงแรม ดังนั้น จึงต้องจัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.
2537) แก้ไขเพิ่มเติมฉบั บที่ 63 (พ.ศ. 2551) กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) เพื่อให้ สามารถป้องกันและ
ควบคุมสถานการณ์ ในเบื้ องต้นได้ในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน ก่อนที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาให้ การ
ช่วยเหลือ ทั้งนี้ โครงการจะทำการติดตั้งระบบป้องกันและควบคุมอัคคีภัยดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ
ดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดการติดตั้งระบบป้องกันและควบคุมอัคคีภัย รวมทั้งรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวกับการ
อพยพคนออกจากโครงการ รวมทั้งแผนอพยพคนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโครงการดังนี้
(1) ระบบป้องกันอัคคีภัย
1) ชุดตู้ดับเพลิง ประกอบด้วยสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC)
โดยแต่ละตู้ประกอบด้วย วาล์วฉีดน้ำดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว แบบข้อต่อสวมเร็ว 1 ชุด ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร 1 ชุด ความยาวสายฉีดน้ำดับเพลิง 100 ฟุต ต่อจากตู้ฉีดน้ำดับเพลิงแล้ว
สามารถน้ำไปใช้ดับเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดในชั้นนั้นได้ และติ ดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10
ปอนด์ หรือ 4.50 กิโลกรัม โดยโครงการจะติดตั้งชุดตู้ดับเพลิง ภายในอาคารห้องพักทุกอาคาร โดยติดตั้งไว้
ภายในห้องอเนกประสงค์ ห้องเก็บของ และบริเวณทางเดินของอาคารห้องพักทุกชั้น รวมมี FHC จำนวน 24 จุด
2) หัวรับน้ำดั บเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC) โครงการจัด
ให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงสำหรับนำน้ำจากรถดับเพลิงเข้าสู่ระบบการจ่ายน้ำเพื่อดับเพลิงภายในอาคารของโครงการ
โดยหัวรับน้ำดับเพลิงสำหรับรถดับเพลิงจะใช้แบบ Siamese Twin Connector ขนาด Ø 6” x 2.5”x 2.5”พร้อม
Check Valve หั วสวมเร็วและฝาปิ ด ใช้สำหรับหัวสู บจากรถดับเพลิง จำนวน 1 ชุด ตำแหน่งที่จัดเตรียมอยู่
บริเวณทางเข้าออกโครงการ
3) เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ โครงการจะติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10
ปอนด์ หรือ 4.50 กิโลกรัม แบบหิ้วได้ ซึ่งจะติดตั้งไว้ภายในชุดตู้ดับเพลิงจำนวน 1 ชุด/ตู้ และติดตั้งถังดับเพลิงมือ
ถือ ชนิดเคมีแห้ง Class ABC ขนาด 10 ปอนด์ ไว้ภายในอาคารออกกำลังกาย จำนวน 2 ชุด รวมมีเครื่องดับเพลิง
ชนิดมือถือ จำนวน 26 ชุด
4) ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light) โครงการจะติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟภายในอาคาร
โดยใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่กว่า 10 เซนติเมตร พร้อมชุดชาร์จแบตเตอรี่ หลอดไฟคอมเพล็กฟลูออเรสเซนต์ 1x11
W ซึ่งมีกำลังเพียงพอในการใช้งานขณะที่แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าในสภาวะปกติเกิดขัดข้องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
โดยจะติดตั้งไว้บริเวณทางเข้าออกอาคาร และทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ
5) ไฟส่ อ งสว่ า งฉุ ก เฉิ น (Emergency Light) พร้ อ มแบตเตอรี่ ทำหน้ าที่ จ่ า ยกำลั งไฟฟ้ า ใน
สภาวะที่ไฟฟ้ าปกติขัดข้อง หลอด Halogen พร้อมอุปกรณ์ อัดประจุไฟฟ้ าอั ตโนมัติ โดยเครื่องสามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้าได้ต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมีการติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณโครงการ
จำนวน 77 จุด
6) กล้องวงจรปิด เพื่อเป็นการดูแลและรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร โครงการได้จัดให้มี
ระบบกล้องวงจรปิดในแต่ละส่วนของอาคาร ดังนี้
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- อาคาร B1 ติดตั้ง CCTV ตั้งแต่ชั้นที่ 1-ชั้นที่ 5 รวมมี CCTV จำนวน 9 จุด
- อาคาร B2 ติดตั้ง CCTV ตั้งแต่ชั้นที่ 1-ชั้นที่ 4 รวมมี CCTV จำนวน 8 จุด
- อาคาร B3 ติดตั้ง CCTV ตั้งแต่ชั้นที่ 1-ชั้นที่ 5 รวมมี CCTV จำนวน 14 จุด
- อาคาร B4 ติดตั้ง CCTV ตั้งแต่ชั้นที่ 1-ชั้นที่ 4 รวมมี CCTV จำนวน 12 จุด
- อาคาร B5 ติดตั้ง CCTV ตั้งแต่ชั้นที่ 1-ชั้นที่ 4 รวมมี CCTV จำนวน 8 จุด
- อาคารออกกำลังกาย ติดตั้ง CCTV ชั้นที่ 1 – ชั้นที่ 2 รวมมี CCTV จำนวน 4 จุด
รวมมี CCTV ที่ติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 55 จุด โดยจะติดตั้งบริเวณโถงต้อนรับ และ
ทางเดินภายในอาคารทุกอาคาร สำหรับภายนอกอาคารโครงการได้มีการติดตั้ง CCTV จำนวน 12 จุด บริเวณ
ทางเดิน ลานจอดรถและทางเข้าออกโครงการ รวมมี CCTV ภายในพื้นที่โครงการทั้งสิ้น 67 จุด
(2) ระบบเตือนอัคคีภัย
(ก) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) แผงควบคุมรวมจะอยู่ภายในอาคาร
งานระบบ โดยจะทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่งสัญญาณตรวจรับสำหรับทำงาน โดยเมื่ออุปกรณ์จำพวกชุด
กดแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน ที่ติดตั้งไว้เริ่มทำงานไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่ง ก็จะส่งสัญญาณและมีเสียงสัญญาณที่
แผงควบคุมจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมสวิตช์ตัดเสียง แต่หากไม่มีเจ้าหน้าที่ตัดเสียง ระบบจะส่งสัญญาณเตือน
ไปยังโซนที่เกิดเพลิงไหม้และโซนอื่นๆ พร้อมกันหมด
(ข) เครื่ องตรวจจั บ ควั น (Smoke Detector) ทำหน้ าที่ รับ กลุ่ ม ควัน ที่ เกิ ด จากเพลิ งไหม้
ภายในอาคารได้ไม่น้ อยกว่า 80 ตารางเมตร ในพื้ น ที่ สู งไม่ เกิน 4 เมตรและมี ห ลอดไฟ (Response Lamp)
สำหรับแสดงสภาวะเมื่อเครื่องมือตรวจจับควันทำงานจะส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ตรวจจับของแผงควบคุมรวม
เมื่อตรวจจับควันได้ เพื่อส่งสัญญาณต่อไปยัง Alarm Bell ให้ดังขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทราบและส่ง
สัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร โดยโครงการจะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไว้บริเวณห้องพักทุกห้อง ส่วน
ต้อนรับ ห้องเก็บของ ห้องอาหาร ห้องงานระบบ และทางเดิน
(ค) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station) สวิตช์กดแจ้งเหตุด้วยมือ
สำหรับส่งสัญญาณเตือนภัยจะติดตั้งไว้บริเวณโถงหน้าบันไดหลักของอาคารโรงแรม ซึ่งอยู่สูงจากพื้นประมาณ
1.50 เมตร เป็ นแบบชนิ ดดึง มีแท่งแก้วหรือกระจกป้องกันการดึงในสภาวะปกติ มีป้าย FIRE ชัดเจน มี KEY
SWITCH สำหรับไขเพื่อส่ง General Alarm
(ง) กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) เป็นกริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัยโดยติดตั้งบริเวณ
เดียวกับ Fire Alarm Manual Station มีขนาด 6 นิ้ว 24 โวลต์ ติดตั้งอยู่บริเวณโถงทางเดินของอาคาร อยู่ต่ำ
กว่าฝ้าเพดาน 0.3 เมตร
สรุปชนิด ตำแหน่ง และจำนวนของอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภั ยและแจ้งเตือนเพลิงไหม้ที่ติดตั้ง
ภายในโครงการ แสดงดังตารางที่ 2.7.6-1
ตารางสรุ ป รายละเอีย ดระบบป้องกัน อัคคีภัยที่โครงการจัดให้ มีเปรียบเทียบกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง แสดงดังตารางที่ 2.7.6-2
ผังแสดงบริเวณจ่ายน้ำดับเพลิงของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.7.6-1
ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบดับเพลิง แสดงดังรูปที่ 2.7.6-2
ผังแสดงระบบสื่อสาร และตำแหน่งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) แสดงดังรูปที่ 2.7.6-3
ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) แสดงดังรูปที่ 2.7.6-4
ไดอะแกรมแนวดิ่งของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แสดงดังรูปที่ 2.7.6-5
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ตารางที่ 2.7.6-1 ชนิด ตำแหน่ง และจำนวนของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและแจ้งเตือนเพลิงไหม้ที่ติดตั้งภายในอาคาร
อาคาร
อาคารห้องพัก B1
อาคารห้องพัก B2
อาคารห้องพัก B3
อาคารห้องพัก B4
อาคารห้องพัก B5
อาคารออกกำลังกาย
อาคารงานระบบ
รวม

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

อุปกรณ์แจ้งเหตุ
Manual Station Smoke Detec- Heat Detec& Alarm Bell
tor
tor
8
41
8
20
13
62
8
28
8
20
46
4
49
181
-

ชุดตู้ดับเพลิง
(FHC )

ถังดับเพลิง
CO2

กล้องวงจรปิด
CCTV

ไฟฉุกเฉิน
Emergency Light

7
4
5
4
4
24

7
4
5
4
4
2
26

9
8
14
12
8
4
55

15
8
31
8
8
7
77
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.6-2 แสดงการเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ 2 อาคารดังต่อไปนี้ต้องมีวิธีการเกี่ยวกับการป้องกัน
อัคคีภัยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้
(1) ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด
(2) อาคารที่ ใช้ เป็น ที่ ชุม นุ มของประชาชน เช่ น โรง
มหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานพยาบาล สถานศึกษา
หอสมุ ด สถานกี ฬ าในร่ ม ตลาด ห้ า งสรรพสิ น ค้ า
ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อาคารจอดรถ
สถานี ข นส่ ง มวลชน ที่ จ อดรถ ท่ า จอดเรื อ ภั ต ตาคาร
สำนักงาน สถานที่ทำการของราชการ โรงงาน และอาคาร
พาณิชย์ เป็นต้น
(3) อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีตั้งแต่ 4 หน่วยขึ้นไป และ
หอพัก
(4) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (1) (2) และ (3) ที่
มีความสูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นเป็น
ข้อ 3 ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว และบ้านแฝด ที่มีความ
สูงไม่เกิน 2 ชัน้ ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่าง
ใดอย่างหนึ่งตามชนิดและขนาดที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1
ท้ายประกฎกระทรวงนี้ จำนวนคูหาละ 1 เครื่อง
อาคารอื่นนอกจากอาคารตามวรรคหนึ่ง ต้องติดตั้ ง
เครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างใดอย่างหนึ่งตามชนิดและ
ขนาดที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง สำหรับดับเพลิงที่เกิดจาก
ประเภทวัสดุที่มีในแต่ละชั้นไว้ 1 เครื่อง ต่อพื้นที่อาคารไม่
เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่
น้อยกว่าชั้นละ 1 เครื่อง
การติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับ พื้นที่
อาคารไม่ เกิ น 1.50 เมตร ในที่ ม องเห็ น สามารถอ่ า น
คำแนะนำการใช้ ไ ด้ และสามารถนำไปใช้ ง านได้
โดยสะดวก และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
ข้อ 5 อาคารอื่นนอกตากอาคารตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง ที่มี
พื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร
ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้นด้วย

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

สรุปรายละเอียดโครงการ
- โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai
Flora Resort) (ดั ด แปลงและส่ ว นขยาย) ประกอบ
กิจการประเภทโรงแรม มีห้องพักจำนวน 144 ห้องพั ก
เข้ า ข่ า ยอาคารที่ ใช้ เป็ น ที่ ชุ ม นุ ม ของประชาชน เช่ น
โรงแรม ดั งนั้ น จึ ง ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบป้ อ งกั น
อัคคีภัย

- โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai
Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) จัดให้มีเครื่อง
ดับเพลิงมือถือ แบบผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Extinguisher) ขนาด 10 ปอนด์ แบบหิ้ วได้ โดยโครงการจะ
ติด ตั้ งไว้ ภายในชุด ตู้ ดับ เพลิ ง จำนวน 1 ชุด /ตู้ บริเวณ
ทางเดินภายในอาคารห้องพักทุกอาคาร และภายในอา
รออกกำลั ง กายจำนวน 2 ชุ ด รวมโครงการติ ด ตั้ ง ถั ง
ดับ เพลิ งชนิ ดมื อถือ จำนวน 26 จุด และติ ด ตั้ งให้ ส่ว น
บนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นที่อาคารไม่เกิน 1.50
เมตร สามารถมองเห็นและอ่านคำแนะนำการใช้ได้ และ
สามรถนำไปใช้งานได้โดยสะดวก จึงถือว่าสอดคล้องกับ
ข้อกำหนดดังกล่าว

- โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai
Flora Resort) (ดั ด แปลงและส่ ว นขยาย) ประกอบ
กิจการประเภทโรงแรม มีห้องพักจำนวน 144 ห้องพั ก
แต่ ละห้ องพั กมี ห้องนอน ห้ องส้ วมและห้ องน้ ำเป็ นอิ สระ
และมี ทางเดิ นและบั นไดขึ้นชั้นบนร่วมกัน มี พื้ นที่ อาคาร
รวมกั น ทุ ก ชั้ น หรื อ ชั้ น หนึ่ งชั้ น ใดในหลั งเดี ย วกั น ของ
โครงการเกิน 2,000 ตร.ม. ดังนั้น โครงการจึงต้องจัดให้มี
ระบบสั ญ ญาณเตื อ นเพลิ งไหม้ ซึ่ งโครงการได้ จั ด ให้ มี
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.6-2 แสดงการเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 6 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ตามข้อ 4 และข้อ 5
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(1) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและ
ระบบแจ้ งเหตุ ที่ ใช้ มื อ เพื่ อให้ อุป กรณ์ ส่ งสั ญ ญาณเตื อ น
เพลิงไหม้
(2) อุปกรณ์ ส่งสัญ ญาณเตือนเพลิงไหม้ที่สามารถส่ง
เสี ยงหรือสัญ ญาณให้ คนที่ อยู่ ในอาคารได้ ยิน หรือทราบ
อย่างทั่วถึงเพื่อให้หนีไฟ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

สรุปรายละเอียดโครงการ
ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ดังนี้
• ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งแจ้ ง เหตุ โ ดยใช้ มื อ ดึ ง และกริ่ ง สั ญ ญาณ
เตือนภัย ทุกชั้นของอาคารห้องพักรวมจำนวน 49 จุด
• ติ ด ตั้ งเครื่ อ งตรวจจั บ ควั น อาคาร ภายในห้ อ งพั ก ทุ ก
ห้อง ส่วนต้อนรับ ห้องเก็บของ ห้องอาหาร ห้องงาน
ระบบ ห้ องออกกำลังกาย และทางเดิ น ของอาคาร
รวมจำนวน 180 จุด
จึงถือว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว
- โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่ า รีสอร์ท (Chanalai
Flora Resort) (ดั ด แปลงและส่ ว นขยาย) ประกอบ
กิจการประเภทโรงแรม มีห้องพักจำนวน 144 ห้องพั ก
ได้จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ดังนี้
• ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งแจ้ ง เหตุ โ ดยใช้ มื อ ดึ ง และกริ่ ง สั ญ ญาณ
เตือนภัย ทุกชั้นของอาคารห้องพักรวมจำนวน 49 จุด
• ติ ด ตั้ งเครื่ อ งตรวจจั บ ควั น อาคาร ภายในห้ อ งพั ก ทุ ก
ห้อง ส่วนต้อนรับ ห้องเก็บของ ห้องอาหาร ห้องงาน
ระบบ ห้ องออกกำลังกาย และทางเดิ น ของอาคาร
รวมจำนวน 180 จุด
จึงถือว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

(3) บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วยขยาย) จัดให้
มีบันไดหลัก โดยโครงการจัดให้มีบันไดหลักเป็นบันไดหนีไฟรวมด้วย มีรายละเอียดดังนี้
(1) อาคารห้องพัก B1
• บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 – ชั้นที่ 4 มีความกว้าง 1.45เมตร ลูกตั้ง
0.20 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
• บันไดหนีไฟ จำนวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 – ชั้นที่ 4 มีความกว้าง 1.20 เมตร ลูก
ตั้ง 0.20 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
(2) อาคารห้องพัก B2
• บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 – ชั้นที่ 4 มีความกว้าง 1.65 เมตร ลูก
ตั้ง 0.20 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
• บั น ไดหนี ไฟ จำนวน 1 แห่ ง /ชั้ น ตั้ ง แต่ ชั้ น ที่ 1 – ชั้ น ที่ 4 มี ค วามกว้ า ง 1.05-1.15
เมตร ลูกตั้ง 0.20 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
(3) อาคารห้องพัก B3
• บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 – ชั้นที่ 5 มีความกว้าง 1.80 เมตร ลูกตั้ง
0.20 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
• บันไดหนีไฟ จำนวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 – ชั้นที่ 5 มีความกว้าง 1.20 เมตร ลูก
ตั้ง 0.20 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
(4) อาคารห้องพัก B4
• บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 – ชั้นที่ 4 มีความกว้าง 2.10 เมตร ลูกตั้ง
0.20 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
• บันไดหนีไฟนอกอาคาร จำนวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 – ชั้นที่ 4 มีความกว้าง 0.90
เมตร ลูกตั้ง 0.20 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร
(5) อาคารห้องพัก B5
• บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 – ชั้นที่ 4 มีความกว้าง 1.50 เมตร ลูกตั้ง
0.20 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
• บั น ไดหนี ไฟ จำนวน 1 แห่ ง /ชั้ น ตั้ ง แต่ ชั้ น ที่ 1 – ชั้ น ที่ 4 มี ค วามกว้ า ง 1.05-1.15
เมตร ลูกตั้ง 0.20 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
ประตูบันไดหนีไฟ เป็นประตูบานเหล็ก ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ชนิดผลักเปิดออกสู่ภายนอก
พร้อมติดตั้งโช๊คอัพด้านในเพื่อบังคับให้ประตูปิดได้เอง มีความกว้าง 0.80 เมตร สูง 2.00 เมตร ไม่มีธรณีประตู
กั้น
นอกจากนี้ โครงการจะติดตั้งป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดเจนและไม่ใช้สีหรือ
รูปร่างที่กลมกลืนกับการตกแต่งป้ายอื่นๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียงกัน สำหรับป้ายบอกทางหนีไฟจะใช้สัญลักษณ์หนีไฟ
พร้อมระบุคำว่า “ทางหนีไฟ” และ “FIRE EXIT” ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร โดยตัวอักษรใช้สี
ขาวบนพื้นสีเขียว และมีไฟแสงสว่างให้เห็นเด่นชัด ตลอดเวลาทั้งภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินไว้ที่บริเวณทางออก
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

2-124

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

สู่บันไดทุกๆ ชั้นของอาคาร ส่วนป้ายบอกตำแหน่งชั้นอาคาร จะติดตั้งหมายเลขชั้นอาคาร ด้วยตัวอักษรสูงไม่
น้อยกว่า 15 เซนติเมตร บริเวณหน้ าโถงทางเดิน และบริเวณโถงบันไดทุกชั้นของอาคาร (แบบขยายบันได
อาคาร แสดงดังภาคผนวกที่ 3)
(4) การลำเลียงคนออกนอกอาคารและจุดรวมพลภายในโครงการ
การลำเลี ย งผู้ พั ก อาศั ย ออกนอกอาคารจะใช้ บั น ไดหลั ก และบั น ไดหนี ไฟของอาคาร ก่ อ น
เคลื่อนย้ายตามเส้นทางหนีไฟที่กำหนดไปยังจุดรวมพล จำนวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร B5 ขนาดพื้นที่ 70.00 ตารางเมตร
จุดที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างอาคาร B1 ติดทางเข้าออกโครงการ ขนาดพื้นที่ 60.00 ตารางเมตร
รวมขนาดพื้นที่จุดรวมพล 130.00 ตารางเมตร
1) จุดรวมพลของโครงการ
การจัดเตรียมพื้นที่รวมคนเพื่อนับยอดจำนวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ และเคลื่อนย้ายออก
นอกพื้นที่โครงการ โดยจะเคลื่อนย้ายคนออกไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุด ซึ่งโครงการจะต้องจัดเตรียม
พื้นที่จุดรวมพลทั้งสิ้นต้องไม่น้อยกว่า 92.00 ตารางเมตร (คิดจากจำนวนผู้อพยพประมาณ 368 คน (พนักงาน
ประจำโครงการและผู้พักอาศัย)  สัดส่วนพื้นที่ต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน) ทั้งนี้ โครงการ
ได้จัดเตรียมพื้นที่จุดรวมพลไว้ จำนวน 1 จุด มีขนาดพื้นที่ 130.00 ตารางเมตร
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพล เท่ากับ 0.35 ตารางเมตร/คน จึงสอดคล้องกับแนวทางของ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดให้มีสัดส่วนพื้นที่ต่อผู้พักอาศัยไม่น้อย
กว่า 0.25 ตารางเมตร/คน (ตำแหน่งจุดรวมพลและเส้นทางอพยพคนไปยังจุดรวมพลของโครงการ แสดงดัง รูปที่
2.7.6-4)
2) การอพยพคนภายในโครงการ
สำหรับผู้พักอาศัยแต่ละห้องพักและพนักงานจะต้องอพยพออกจากแต่ละอาคารกรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ โดยผู้อพยพจะต้องเดินทางออกจากแต่ละอาคารโดยเร็วที่สุดตามเส้นทางที่มีป้ายแจ้งไว้สำหรับทางหนี
ไฟ และลงมายังพื้นที่จุดรวมพลภายในโครงการ สำหรับระยะเวลาในการอพยพคนไปยังจุดรวมพลของโครงการ
จะใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ความสามารถในการลำเลียงคนออกนอกอาคารของบันไดหนีไฟ
สามารถคำนวณหาระยะเวลาในการระบายคนออกทางบันไดหนีไฟลงมาสู่ชั้นล่าง โดยอ้างอิง
ตามมาตรฐานการคำนวณตามกฎ NFPA 101 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการ
คำนวณ โดยใช้สูตร
=
2+{[Z/(Y-1.80 m)]x0.0117}
te
=
2+{[Z/(Y-1.80 m)]x0.0117}
เมื่อ
te
=
เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการหนีไฟ
Z
=
จำนวนคนทั้งหมดในอาคาร
Y
=
ความกว้างของบันไดหนีไฟทุกตัวรวมกัน
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รายละเอียดโครงการ

ข้อมูลการออกแบบบันไดของโครงการ
อาคารของโครงการประกอบด้ว ยอาคารขนาด 5 ชั้น อาคาร 4 ชั้น และชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น
อาคาร 4 ชั้น และอาคาร 2 ชั้น ซึง่ โครงการจัดให้มีบันไดหลัก จำนวน 6 บันได โดยใช้บันไดหลักในการหนีไฟร่วมด้วย
บันไดหลัก กว้าง
=
1.50 x2
เมตร
=
3.00
บันไดหลัก กว้าง
=
1.65 x 1
เมตร
=
1.65
บันไดหลัก กว้าง
=
1.80 x 1
เมตร
=
1.80
บันไดหลัก กว้าง
=
2.10 x 1
เมตร
=
2.10
บันไดหนีไฟ กว้าง
=
1.20 x 2
เมตร
=
2.40
บันไดหลัก กว้าง
=
1.05 x 2
เมตร
=
2.10
บันไดหลัก กว้าง
=
0.90 x 1
เมตร
=
0.90
รวมความกว้างของบันได
=
13.95
เมตร
จำนวนคนที่ลำเลียงทางบันไดหนีไฟ
มีจำนวนห้องพัก
=
144
ห้องพัก
จำนวนผู้เข้าพัก
=
288
คน
จำนวนพนักงาน
=
80
คน
ดังนั้น จำนวนคนที่ลำเลียงทางบันไดหนีไฟ =
368
คน
แทนค่าในสูตร
te
te

= 2+{[368/(13.95-1.80 m)]x0.0117}
=
2.70
นาที

ดังนั้น บันไดหนีไฟของอาคารสามารถลำเลียงคนทั้งหมดออกนอกอาคารได้ ภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 3 นาที
สำหรับพื้นที่ที่โครงการจัดเตรียมสำหรับเป็นจุดรวมพล สามารถรองรับผู้อพยพภายในโครงการ
ได้ทั้งหมดและเพียงพอต่อจำนวนผู้อพยพภายในโครงการและยังเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย ทั้งนี้ โครงการยังกำหนดให้
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการคอยทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการกันพื้นที่และให้สัญญาณ
จราจรในบริเวณดังกล่าวร่วมกับเจ้าหน้ าที่ตำรวจในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวจะมีความเป็นไปได้
น้อยมาก เนื่องจากการออกแบบอาคารได้กำหนดให้มีอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินรวมทั้งอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยตามที่
กฎหมายกำหนด เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะมีการส่งสัญญาณมายังห้องควบคุมเพื่อทราบและสามารถระงับเหตุ ในจุด
เกิ ด เหตุ ได้ อ ย่ างรวดเร็ ว ประกอบกั บ การกำหนดให้ มี ก ารตรวจสอบอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ตามแผนการ
ตรวจสอบซ่อมบำรุงและการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินที่กำหนดจะสามารถป้องกันและควบคุมการเกิด
เหตุฉุกเฉินดังกล่าวได้
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

นอกจากระบบป้ องกัน และควบคุมอัคคีภัยดังกล่ าวข้างต้นแล้ ว การเตรียมความพร้อมของ
บุคคลากร สำหรับใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ถือเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยที่โครงการจัดให้มีนั้น จำเป็นต้องมี “คน” ที่จะต้องรับผิดชอบและสามารถใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นได้
ในการนี้ บริษัทที่ปรึกษาจึงได้เสนอแนะและได้รับการตอบรับจากโครงการในการดำเนินการจัดเตรียมทีมป้องกัน
ภัย โดยความร่วมมือระหว่างผู้จัดการทั่วไป ผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อทำหน้าที่ในการ
ควบคุมเหตุการณ์เพลิงไหม้ สำหรับสาระโดยสังเขปของแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ ดังอธิบายได้ดังนี้
แผนซักซ้อมและฝึกอบรมในการป้องกันและอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย
วัตถุประสงค์
- เพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยแต่ละห้องพักอาศัยและพนักงาน
ภายในโครงการ
- เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นอย่างถูกต้องและทันท่วงที
บุคคลที่เกี่ยวข้องในแผนฯ
1. ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร
2. พนักงานรักษาความปลอดภัย
3. ผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ
แผนปฏิบัติการทั่วไป
1. จัดอบรมและสาธิตการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นด้วยถัง ดับเพลิงชนิดมือถือให้กับเจ้าหน้าที่ประจำ
อาคารและอาสาสมั ค ร โดยขอความอนุ เคราะห์ จ ากตำรวจดั บ เพลิ งที่ รับ ผิ ด ชอบในพื้ น ที่
โครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัยของหน่วยงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของ
นิติบุคคลไว้อย่างชัดเจนกับแผนผังของอาคารแต่ละชั้น
3. ติดป้ายแสดงวิธีการใช้ถังดับเพลิงชนิดมือถืออย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งถังดับเพลิงทุกจุด
4. ติดตั้งแผนผังแสดงตำแหน่งจุดติดตั้งถังดับเพลิง ทางหนีไฟ และประตูหนีไฟให้เห็นได้ชัดเจนไว้
ในแต่ละชั้น
5. จัดให้มีแผนปฏิบัติการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย
6. ตรวจสอบการทำงานของสัญญาณฉุกเฉินและอุปกรณ์ทุก ๆ วันเสาร์สุดท้ายของเดือน
7. จัดรับอาสาสมัครทำหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ตำรวจ หน่วยกู้ภัยต่าง ๆ ควบคุม
ดำเนินการปฏิบัติตามแผนซักซ้อมและฝึกอบรมในการป้องกันและอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ให้
เป็นไปอย่างมีระเบียบและรวดเร็ว โดยมีสมาชิกดังนี้
- ผู้จัดการ
- เจ้าหน้าที่ของอาคาร
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- ตัวแทนเจ้าของห้องพักอย่างน้อย 1 ท่าน/1 ชั้น/อาคาร
แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
1. ผู้พบเหตุการณ์ใช้ถังดับเพลิงมือถือเข้าระงับเพลิงไหม้ทันทีและแจ้งไปยังผู้จัดการทันทีหลังจาก
เข้าระงับเพลิงไหม้แล้ว
2. ผู้จัดการส่งเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการใช้ถังดับเพลิงมือถือเข้าช่วยระงับเพลิงไหม้
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

3.

ถ้าไม่สามารถระงับเพลิงไหม้ได้ผู้จัดการแจ้งเหตุไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือโทรศัพท์แจ้ง
เหตุหมายเลขอัตโนมัติ
4. กดสัญญาณเตือนไฟให้ดังขึ้นและปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพ
5. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จัดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยดับเพลิงที่จะ
มาช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
แผนปฏิบัติการในการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย
1. จั ด ให้ มี ป้ ายแสดงขั้น ตอนในการปฏิ บั ติ เมื่ อ ได้ยิ น สั ญ ญาณเตื อ นภั ย ในห้ องพั ก ทุ ก ห้ อ งและ
สถานที่ต่าง ๆ ทั่วโครงการ ดังนี้
- ดับไฟฟ้าและแหล่งกำเนิดความร้อนทุกประเภททันทีให้เรียบร้อย
- ตรวจดูจำนวนคนภายในห้องพักให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องพัก
- นำกุญแจห้องและกุญแจรถยนต์ออกมาพร้อมกับล็อคห้องให้เรียบร้อย
- ลงจากอาคารโดยการเดินให้เร็วที่สุดไปตามทางเดินหนีไฟที่ใกล้ที่สุดเท่านั้น
2. จัดซ้อมปฏิบัติตามขั้นตอนในการอพยพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(5) รายละเอี ย ดการทำประกั น ภั ยตามกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ ต้ อ งทำประกั น ภั ย ความ
รับผิดชอบตามกฎกระทรวง พ.ศ.2564
ข้อ 4 ในระหว่างการใช้อาคารของเอกชน เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารต้องจัดให้มีการ
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกสำหรับอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) อาคารชุมนุมคน
(2) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักในอาคารหลังเดียวกันตั้งแต่แปด
สิบห้องขึ้นไป
(3) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่สองร้อยตารางเมตรขึ้นไป
4) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่สิบห้าเมตรขึ้นไป หรือมี
พื้นที่ตั้งแต่ห้าสิบตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของอาคารที่มีพนื้ ที่ตั้งแต่ยี่สิบห้าตารางเมตรขึ้นไป
ข้อ 5 เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการ ตามข้อ 4 ต้องจัดให้มีการประกันภัย
ความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งมีความคุ้มครองไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
ในกฎกระทรวงนี้
ความสอดคล้องตามข้อกำหนด
เมื่อโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ของบริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต เปิดดำเนินการจะมีอาคารทั้งสิ้น 9 อาคาร มีห้องพักจำนวน 144 ห้อง ดังนี้
(1) อาคาร B1 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง
(2) อาคาร B2 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง
(3) อาคาร B3 เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 56 ห้อง
(4) อาคาร B4 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง
(5) อาคาร B5 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง
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(6) อาคารงานระบบ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(7) อาคารงานออกกำลังกาย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(8) อาคารสระว่ายน้ำ1 เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(9) อาคารสระว่ายน้ำ2 จำนวน 1 อาคาร
ทั้งนี้โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรมตามกฎหมายว่ าด้วยโรงแรม โดยแต่ละอาคารมี
จำนวนห้องพักไม่เกิน 80 ห้อง ดังนั้นอาคารภายในโครงการจึงไม่เข้าข่ายเป็นอาคารที่ต้องจัดทำประกันภัยใน
ระหว่างการใช้อาคารตาม ข้อ 4 (2) ตามข้อกำหนดดังกล่าว

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

2-129

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.7.7 ระบบระบายอากาศ
(1) ระบบปรับอากาศ
ระบบปรั บ อากาศของโครงการ จะเป็ น แบบแยกส่ ว น (Air Cooled Split Type) ติ ด ตั้ งแต่ ล ะ
ห้องพัก และแต่ละส่วนของอาคาร ซึ่งระบบปรับอากาศจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ เครื่องระบายความร้อน
ชนิดอากาศ (Air Cooled Condensing Unit : CDU) ติดตั้งบริเวณระเบียงรอบๆ อาคาร และเครื่องส่งลมเย็น
(Fan Coil Unit : FCU) ทำหน้าที่ ทำความเย็นหมุนเวียนในพื้นที่ปรับอากาศ โดยขนาดของระบบปรับอากาศจะ
ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ใช้สอยในแต่ละห้องพัก หรือในแต่ละส่วนที่มีการติดตั้ง ซึ่งโครงการใช้ระบบปรับอากาศ
ทั้งหมดเท่ากับ 217.35 ตันความเย็น
สำหรับอัตราการระบายอากาศโดยใช้เครื่องปรับอากาศนี้ กำหนดให้มีอัตราการระบายอากาศ
เทียบกับข้อกำหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
(2) ระบบระบายอากาศ
1) ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โครงการจัดให้มีการระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ
บริเวณพื้นที่มีผนังด้านนอกอย่างน้อยหนึ่งด้าน ที่มีช่องเปิดสู่ภายนอกได้ เช่น ประตู หน้าต่าง ช่องบานเกล็ด ซึ่ง
จะต้องเปิดให้อากาศผ่านในขณะใช้สอยพื้นที่นั้น ๆ และพื้นที่ของช่องเปิดนี้ จะต้องมีพื้นที่ลมผ่านสุทธิไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของพื้นที่นั้น คือ
• บริเวณทางเดินในแต่ละชั้นของอาคารจะมีช่องเปิดโล่งที่บันไดเพื่ออากาศสามารถระบายได้
• บริเวณห้องพักจะมีช่องหน้าต่างที่สามารถระบายอากาศกรณีที่อุณหภูมิภายนอกต่ำทำให้เกิด
การระบายอากาศที่ดีเข้าสู่ห้องพักภายในอาคารได้ โดยจะมีการใช้ควบคู่ไปกับระบบระบายอากาศโดยวิธีกลคื อ
การติดตั้งระบบปรับอากาศกรณีที่อุณหภูมิภ ายนอกสูงเพื่อใช้ปรับอุณหภูมิภ ายในให้ มีอากาศที่อยู่ในระดับที่
สบายยิ่งขึ้น
2) ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล โดยจัดให้มีอุปกรณ์ขับเคลื่อนอากาศเพื่อให้เกิดการนำอากาศ
ภายนอกเข้ามาในการระบายอากาศ
• ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอาคารบริเวณห้ องต่างๆ ได้แก่ ห้ องพั กทุ กห้อง ห้ องอาหาร ส่ว น
ต้อนรับ ห้องแม่บ้าน ห้องน้ำ เป็นต้น
• ติด ตั้งพั ด ลมดู ด อากาศในอาคารบริเวณห้ องต่ างๆ เพื่ อ ระบายอากาศออกภายนอกโดยตรง
ได้แก่ ห้องเก็บของ ห้องครัว ห้องเครื่อง ห้องปั้ม ห้องน้ำรวม ห้องพักมูลฝอย ห้องน้ำภายในห้องพัก เป็นต้น
ผังระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ แสดงดังภาคผนวกที่ 3
รายการคำนวณระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แสดงดังภาคผนวกที่ 4

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

2-131

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
รายละเอียดการออกแบบอาคารโครงการโรงแรม ชนาลั ย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort)
(ดัดแปลงและส่วนขยาย) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 มีดังนี้
ลักษณะโครงการเป็นกิจการประเภทอาคาร มีพื้นที่ใช้สอยอาคารเกิน 2,000 ตารางเมตร จึงจัดอยู่ใน
ประเภทอาคารที่ต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวง กำหนดประเภทหรือขนาดของ
อาคาร และมาตรฐาน หลั ก เกณฑ์ และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่ อการอนุรักษ์ พ ลั งงาน พ.ศ. 2552
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนที่ 12ก ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 โดยประเภทอาคารที่
ต้องออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน คือ
1. สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
2. สถานศึกษา
3. สำนักงาน
4. อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
5. อาคารชุมนุมคนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6. อาคารโรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
7. อาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
8. อาคารสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
9. อาคารห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า
ทั้งนี้ เนื่ องจากโครงการมีการใช้พ ลั งงานที่ เกิด ขึ้นจากกิจกรรมภายในโครงการ ดังนั้น โครงการได้
กำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานไว้แล้ว ซึ่งมีการกำหนดมาตรการ ดังนี้
1) การกำหนดกำลังไฟฟ้าที่ใช้สำหรับอุปกรณ์แสงสว่างในอาคาร
ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2552 ส่ ว นที่ 2 ข้ อ (2) กำหนดให้ อ าคารประเภทโรงแรม
สถานพยาบาล อาคารชุ ด ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด 12 วัตต์ต่อตารางเมตร ดังนั้น โครงการจะถูกกำหนด
มาตรการให้ ใช้ห ลอดไฟฟ้าให้ แสงสว่างที่จะใช้พลั งงานตามห้ องพัก และพื้นที่ใช้ส อยในอาคารให้มีค่าการใช้
พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 11 วัตต์ต่อตารางเมตร
2) ระบบปรับอากาศ (การใช้เครื่องปรับอากาศ)
ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2552 ส่ ว นที่ 3 ต้ อ งมี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส มรรถนะขั้ น ต่ ำ ค่ า
ประสิทธิภาพการให้ความเย็น และค่าพลังงานไฟฟ้าต่อตันความเย็น เป็นไปตามรัฐมนตรีประกาศกำหนด และ
ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องกำหนดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็น
และค่ าพลั งงานไฟฟ้ าต่ อ วัน ความเย็ น ของระบบปรับ อากาศที่ ติ ด ตั้ งใช้ งานในอาคาร พ.ศ. 2552 กำหนด
เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กมีค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ คือ 11 บีทียูต่อชั่วโมงต่อวัตต์ สำหรับ
โครงการได้เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ใช้พลังงาน 11 บีทียูต่อชั่วโมงต่อวัตต์ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว
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การดำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานของโครงการ ประกอบด้วย
1) การติ ด ตั้ ง หลอดไฟฟ้ าแสงสว่ า งในห้ อ งพั ก ทางเดิ น และที่ จ อดรถ ให้ มี ค วามสว่ า ง
เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 พ.ศ. 2537 ออกตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 อันได้แก่ ช่องทางเดิน ห้องพัก มีแสงสว่างไม่น้อยกว่า 100 LUX ที่จอดรถไม่น้อยกว่า 50
LUX แต่ต้องเลื อกหลอดไฟฟ้ าที่ให้ ความสว่างดังกล่ าวใช้พลั งงานไฟฟ้าไม่เกิน 11 วัตต์ต่อตารางเมตร ตาม
หลักเกณฑ์กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการออกแบบ
อาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
2) โครงการเลือกเครื่องปรับอากาศติดตั้งใช้ในโครงการ มีค่าอัตราประสิทธิภาพพลังงานขั้น
ต่ำ คือ 11 บีทียูต่อชั่วโมงต่อวั ตต์ (พลังงานไฟฟ้า) ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่า
สัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็นและค่าพลังงานไฟฟ้าต่อตันความเย็นของระบบ
ปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งานในอาคาร พ.ศ. 2552
3) ห้องพักของโครงการด้านที่เป็นระเบียง โครงการได้อ อกแบบติดประตูกระจกบานเลื่อน
และมีความกว้างมากกว่าส่วนผนังทึบในห้องพักทุกห้อง โดยจะเลือกใช้กระจกที่มีค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความ
ร้อนจากรังสีอาทิตย์อยู่ในช่วง 0.55 - 0.30 และมีค่าการส่องผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน
ความร้อนจากรังสีอาทิตย์อยูใ่ นช่วง 1.20 -1.60
นอกจากนี้ โครงการมีมาตรการอื่นๆ ประกอบด้วย
1) ไฟฟ้าแสงสว่างในห้องพัก และทางเดิน ให้ใช้หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดไฟที่
มาตรฐานเทียบเท่า หรือดีกว่า เช่น หลอดตะเกียบ
2) ติดตั้งป้ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า บริเวณหน้าลิฟต์ และบันได (เช่น ให้ปิดไฟแสงสว่าง
เมื่อออกจากห้องพัก การใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า)
3) เลื อ กอุป กรณ์ ไฟฟ้ า เช่ น หลอดไฟ และเครื่อ งปรับ อากาศ ที่ ได้ รับ รองการประหยั ด
พลังงานจากหน่วยงานราชการ เป็นอุปกรณ์ของอาคาร
รายละเอียดการออกแบบ และความสอดคล้ องของอาคารกับกฎกระทรวงกำหนดประเภท
หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.
2552 แสดงดังตารางที่ 2.7.7-1
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.7-1 ความสอดคล้องของอาคารกับกฎกระทรวง เพื่อการกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร
รวมทั้งมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
ลำดับ
1

2

3

รายการ

การออกแบบโครงการ

ความ
สอดคล้อง
กำลังไฟฟ้าที่ใช้สำหรับอุปกรณ์แสงสว่างใน -ใช้ ห ลอดไฟฟ้ าให้ แ สงสว่างที่ จ ะใช้
ผ่าน
อาคาร
พลั ง งานตามห้ อ งพั ก และพื้ น ที่ ใช้
กฎกระทรวง ฯ พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 2
สอยในอาคารให้มีค่าการใช้พลังงาน
ข้ อ (2) กำหนดให้ อ าคารประเภทโรงแรม ไฟฟ้าไม่เกิน 11 วัตต์ต่อตารางเมตร
สถานพยาบาล อาคารชุด ค่ากำลังไฟฟ้าส่อง -ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน (LED)
สว่างสูงสุด 12 วัตต์ต่อตารางเมตร
ทั้ ง หมดภายในพื้ น ที่ โ ครงการ ทั้ ง
ส่วนกลาง และภายในห้องพักอาศัย
ของโครงการ
ระบบปรับอากาศ
ประกาศกระทรวงพลั งงาน เรื่อง กำหนดค่า ค่าอัตราประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ
ผ่าน
สัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ค่าประสิทธิภาพ คื อ 11 บี ที ยู ต่ อ ชั่ ว โม งต่ อ วั ต ต์
การให้ ความเย็น และค่าพลังงานไฟฟ้าต่อตัน (พลังงานไฟฟ้า)
ความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งาน
ในอาคาร พ.ศ. 2552
การออกแบบ
ห้ อ งพั กของโครงการด้ า นที่ เ ป็ น
ผ่าน
ระเบียง ทางโครงการได้ออกแบบติด
ประตูก ระจกบานเลื่ อนและมี ความ
กว้างมากกว่าส่วนผนังทึบในห้องพัก
ทุกห้อง โดยจะเลือกใช้กระจกที่มีค่า
สัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจาก
รังสี อ าทิ ต ย์ อ ยู่ ในช่ ว ง 0.55 - 0.30
แล ะมี ค่ าก ารส่ อ งผ่ าน ขอ งแ ส ง
ธรรมชาติ ต่ อ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก าร
ส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์อยู่
ในช่วง 1.20 -1.60

รายละเอียดมาตรการการอนุรักษ์พลังงานในส่วนของโครงการกับส่วนที่เจ้าของโครงการรณรงค์ให้ผู้
เข้าพักอาศัยปฏิบัติ ในช่วงเปิดดำเนินการ ให้เป็นรูปธรรมที่สามารถปฏิบัติได้ แสดงดังตารางที่ 2.7.7-2
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.7-2 มาตรการการอนุรักษ์พลังงานในส่วนของโครงการกับส่วนที่เจ้าของโครงการจะรณรงค์ให้ผู้เข้า
พักอาศัยปฏิบัติ ในช่วงเปิดดำเนินการ
ส่วนของเจ้าของโครงการปฏิบัติ
1.ออกแบบและทาสี อ าคารภายในให้ มี สี ส ว่า ง เพื่ อ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
2.เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน และประหยัด
พลังงาน
3.ควรปลู กไม้ยื น ต้น รอบๆ อาคาร ช่วยบั งแดด เพื่ อ
เครื่องปรับอากาศจะไม่ต้องทำงานหนักเกินไป
4. ในห้ องสำนักงาน ให้ ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ
และอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ที่ ไม่ จ ำเป็ น ในช่ ว งเวลา 12.0013.00 น.
5. ใช้ห ลอดไฟประหยั ด พลั งงาน ใช้ ห ลอดผอมจอม
ประหยั ด แทนหลอดอ้ ว น ใช้ ห ลอดตะเกี ย บแทน
หลอดไส้ หรือใช้หลอดคอมแพคท์ฟลูออเรสเซนต์
6. ติดตั้งระบบน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเก็บ
และจ่ายน้ำตามแรงโน้มถ่วงของโลก เพื่อหลีกเลี่ยง
การใช้พลังงานไปสูบและจ่ายน้ำภายในอาคาร
7. ใช้ Sprinkler หรือฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการฉีดน้ำ
ด้วยสายยาง
8. สนับสนุนสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ เป็นวัสดุที่สามารถ
นำมาผ่านกระบวนการนำมาใช้ใหม่ (Recycle) เช่น
แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติกบางประเภท โดยจัด
ให้มีการแยกมูลฝอยในครัวเรือนและในสำนักงาน
9.ให้ความร่วมมือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับ
หน่ ว ยงานต่ างๆ ทั้ งภาครั ฐ และเอกชน ที่ ร ณรงค์
ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน
10.หมั่ น ทำความสะอาดแผ่ น กรองอากาศของ
เครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานใน
การทำงานของเครื่องปรับอากาศ
11. ตรวจสอบและอุ ด รอยรั่ ว ตามผนั ง ฝ้ า เพดาน
ประตูช่องแสง เพื่อป้องกัน ไม่ให้มีความเย็นรั่วไหล
จากห้อง
12. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
และหมั่นทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอ
13. หมั่ น ตรวจสอบการรั่ ว ไหลของน้ ำ เพื่ อ ลดการ
สูญเสียน้ำอย่างเปล่าประโยชน์

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ส่วนของผู้พักอาศัยปฏิบัติ
1. ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อ
เลิกใช้งาน
2. ตั้ ง อุ ณ หภู มิ เครื่ อ งปรั บ อากาศที่ 25 องศา
เซลเซียส
3. ใช้น้ำอย่างประหยัด
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.7.8 การจราจร
(1)

การเข้า-ออกโครงการ

สำหรับทางเข้า-ออกของโครงการ มีลักษณะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยได้กำหนดให้มี
ทางเข้า-ออก โครงการ 1 แห่ง โดยโครงการจัดให้มีทางเข้า-ออก มีความกว้างของช่องจราจร เท่ากับ 8.45 เมตร
ซึ่งทางเข้า-ออกโครงการเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะ (ถนนโคกโตนด) มีลักษณะเป็นถนนลาดยาง ซึ่งมีความกว้าง
รวมไหล่ทางเท่ากับ 6.50 เมตร และเพื่อไม่ให้การสัญจรเข้า -ออกโครงการเกิดความแออัดและมีความปลอดภัย
จึงได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้า-ออกโครงการ ดังนี้
1) จัดให้ มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า –
ออก โครงการ ไม่ให้ เกิดการกีดขวางการจราจรบนถนนด้านหน้าโครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้
สะดวก และรวดเร็ว
2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นรถที่เข้าและออก
โครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน
3) ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทัน เพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย และลดการเดิน
รถที่ใช้ ความเร็วไม่เหมาะสม อันเป็นสาเหตุของปัญหาจราจรและอุบัติเหตุบริเวณทางเข้า-ออกโครงการได้
4) ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า -ออกของโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
เดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ
5) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ทางเท้า
และพื้นที่เขตทางบริเวณด้านหน้าโครงการ
(2)

ระบบการจราจรภายในโครงการ

สำหรับถนนภายในโครงการ มีขนาดความกว้างของผิวจราจร 3.50 - 6.00 เมตร มีลักษณะการ
เดิ น รถทั้ ง แบบเดิ น รถทางเดี ย ว (Owe-way Traffic) และเดิ น รถแบบสวนทางกั น (Two-way Traffic) โดย
โครงการกำหนดให้มีลูกศรบอกทิศทางการจราจรพร้อมป้ายสัญลักษณ์บอกการจราจร กระจกเงาโค้ง พร้อมสัน
นูนชะลอความเร็วก่อนทางเข้า -ออกโครงการหรือป้ายเตือนลดความเร็วรถยนต์ และเพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการจราจรภายในโครงการจึงได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
สัญจรภายในโครงการ ดังนี้
1) จัดให้มีลูกศรแสดงทิศทางจราจรและเส้นแบ่งช่องทางจราจรบนพื้นทางให้ผู้ขับขี่ควบคุมรถ
ให้อยู่ในช่องทางจราจรของตนได้อย่างปลอดภัย
2) ติดตั้งป้ายควบคุมความเร็ว และป้ายสัญญาณจราจร เพื่อให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังในการ
ขับขี่ภายในโครงการและระมัดระวังรถเข้า-ออกช่องจอดรถ
3) ติดตั้งกระจกโค้งจราจร บริเวณทางโค้งและทางแยก เพื่อให้ผู้ขับขี่มองเห็นรถที่วิ่งสวนทาง
ได้ง่ายขึ้น
4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอต่อการขับขี่ในช่วงเวลากลางคืน
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(3)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

จำนวนที่จอดรถ

โครงการได้จัดเตรียมที่จอดรถยนต์ ไว้ทั้งสิ้น จำนวน 23 คัน เป็นที่จอดรถยนต์สำหรับผู้พิการ
จำนวน 1 คัน โดยโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคารทั้งหมด
ซึ่ ง จำนวนที่ จ อดรถเป็ น ไปตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) แก้ไขเพิ่ มเติม
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญแสดงดังตารางที่ 2.7.8-1
ตารางที่ 2.7.8-1 แสดงการเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปรายละเอียดโครงการ
กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน - โครงการประกอบกิ จ การประเภทโรงแรมมี
พ.ร.บ.ควบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคาร พ.ศ. 2479และ ห้องพักทั้งหมดจำนวน 144 ห้อง แต่ละห้องพัก
กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) แก้ไขเพิ่มเติม
มีห้องนอน ห้องส้วมและห้องน้ำเป็นอิสระ และ
ข้อ 1 ในกระทรวงนี้
มีท างเดิ น และบั น ไดขึ้ นชั้ น บนใช้ ร่ว มกัน เข้ า
(7) “โรงแรม” หมายความว่า อาคารหรือส่ ว นหนึ่ ง ข่ายโรงแรม
ส่ ว นใดของอาคารที่ ใช้ เป็ น โรงแรมตามกฎหมายว่ าด้ ว ย - ภายในโครงการมีอาคารที่มีความสูงจากระดับ
โรงแรม
ถนนตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป และพื้นที่รวมกันทุก
(12) “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารที่สร้าง ชั้ น ในหลั ง เดี ย วกั น เกิ น 1,000 ตร.ม. หรือ มี
ขึ้ น เพื่ อ ใช้ อ าคารหรื อ ส่ ว นหนึ่ งส่ ว นใดของอาคารเป็ น ที่ พื้ น ที่ รวมกั น ทุ ก ชั้ น หรือ ชั้ น หนึ่ งชั้ น ใดในหลั ง
ประกอบกิ จ การประเภทเดี ย วหรื อ หลายประเภท โดยมี เดียวกัน เกิน 2,000 ตร.ม. จำนวน 2 อาคาร
ความสู งจากระดั บ ถนนตั้ งแต่ 15 เมตรขึ้ น ไป และพื้ น ที่ คือ อาคาร B3 มีพื้นที่ใช้สอยอาคาร 4,041.00
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตร.ม. หรือมีพื้นที่ ตารางเมตร และอาคาร B4 มี ค วามสู ง 15
รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดีย วกันเกิน 2,000 เมตร และมี พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยอาคาร 1,169.00
ตร.ม.
ตารางเมตร เข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่
ข้อ 2 ให้กำหนดประเภทของอาคารซึ่งต้องมีที่จอดรถยนต์ - ภายในโครงการมีพื้ น ที่ ห้ องโถงหรือพื้ น ที่ เพื่ อ
ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ไว้ ดังต่อไปนี้
กิจการพาณิชยกรรมรวมทั้งสิ้น 403.00 ตาราง
(1) โรงมหรสพที่มีพื้นที่สำหรับจัดที่นั่งสำหรับคนดูตั้งแต่ เมตร จึ งต้อ งมี ที่จ อดรถยนต์ ที่ กลับ รถยนต์
500 ที่ขึ้นไป
และทางเข้าออกของรถยนต์
(2) โรงแรมที่มีพื้ น ที่ห้องโถงหรือพื้ น ที่ที่ใช้เพื่ อกิจการ
พาณิชยกรรมในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน
ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป”
(3) อาคารชุ ดที่ มี พื้ น ที่ แต่ ล ะครอบครั ว ตั้งแต่ 60 ตร.ม.
ขึ้นไป
(4) ภั ตตาคารที่ มี พื้ น ที่ ส ำหรั บ ตั้งโต๊ะ อาหารตั้งแต่ 150
ตร.ม. ขึ้นไป
(5) ห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 300 ตร.ม. ขึ้นไป
(6) อาคารขนาดใหญ่
(7) สำนักงานที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 300 ตร.ม. ขึ้นไป
(8) ห้องโถงของภัตตาคารตาม (4) หรืออาคารขนาดใหญ่
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.8-1 แสดงการเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปรายละเอียดโครงการ
ตาม (7)
ในกรณี ที่ โ รงแรมตาม (2) หรื อ โรงแรมที่ มี ลั ก ษณะเป็ น
อาคารขนาดใหญ่ ต าม (7) ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ ต ามสภาพ
ธรรมชาติไม่สามารถนํารถยนต์เข้าไปใช้ได้ จะไม่จัดให้มีที่
จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ก็ได้
ข้ อ 3 จำนวนที่ จ อดรถยนต์ ต้ อ งจั ด ให้ มี ต ามข้ อ กำหนด - คำนวณตามข้อ 3(2) (ข) โครงการมีพื้นที่ห้องโถง
ดังต่อไปนี้
หรือพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิ ชยกรรมรวมกัน
(2) ในเขตเทศบาลทุกแห่งหรือในเขตท้องที่ที่ได้มีพระราช ทั้ ง สิ้ น 403.00 ตารางเมตรจึ ง ต้ อ งมี ที่ จ อด
กฤษฎีกาให้ใช้พระราชบั ญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร รถยนต์ โดยสามารถคำนวณพื้นที่จอดรถได้ดังนี้
พุทธศักราช 2479 ใช้บังคับ
พื้นที่(ห้องโถง)ส่วนตอนรับ = 54.00 ตร.ม.
(ข) โรงแรม ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อ พื้นที่จอดรถตามกฎหมาย 1:30
พื้นที่ห้องโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30 ตารางเมตร
= 54.00/30
ให้คิดเป็น 30 ตารางเมตร และไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่
= 1.80 หรือ 2 คัน
ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิ ชยกรรม 40 ตารางเมตร เศษของ โครงการมีพื้นที่(ส่วนกิจการพาณิชยกรรม)
40 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 40 ตารางเมตร
= 349.00 ตร.ม.
(ซ) อาคารขนาดใหญ่ ให้มีที่จอดรถยนต์ตามจำนวนที่ พื้นที่จอดรถตามกฎหมาย 1:40
กำหนดของแต่ละประเภทของอาคารที่ใช้เป็นที่ประกอบ
= 349.00/40
กิ จ การในอาคารขนาดใหญ่ นั้ น รวมกั น หรื อ ให้ มี ที่ จ อด
= 8.73 หรือ 9 คัน
รถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 240 ตารางเมตร ดังนั้ น โครงการต้อ งจัด ให้ มี พื้ น ที่ จอดรถยนต์
เศษของ 240 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 240 ตารางเมตร ทั้งนี้ อย่างน้อย 2 + 9 = 11 คัน
ให้ถือที่จอดรถยนต์จำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์
ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ไว้ทั้งสิ้น
23 คัน เป็นที่จอดสำหรับผู้พิการจำนวน 1 คัน
ถือว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว
- คำนวณตามข้ อ 3(2) (ซ) โครงการมี อ าคาร
ขนาดใหญ่ จ ำนวน 2 อาคาร โดยสามารถ
คำนวณพื้นที่จอดรถได้ดังนี้
พื้นที่อาคาร B3 = 4,041.00 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถตามกฎหมาย 1:240
= 4,041.00/240
= 16.84 หรือ 17 คัน
พื้นที่อาคาร B4 = 1,169.00 ตร.ม.
พื้นที่จอดรถตามกฎหมาย 1:240
= 1,169.00/240
= 4.87 หรือ 5 คัน
ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้ มีที่ จอดรถยนต์ไว้ทั้ งสิ้ น
23 คัน เป็ นที่ จอดสำหรับ ผู้ พิ การจำนวน 1 คั น
ถือว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริหารจัดการที่จอดรถของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการ
เพิ่มขึ้นของสัดส่วนการใช้ที่จอดรถในโครงการในกรณีที่มีความต้องการมากกว่าที่จัดเตรียมไว้ จึงได้จัดเตรียม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งได้แก่
1) โครงการกำหนดให้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลรักษาความปลอดภัย ดูแลไม่ให้มี
รถยนต์จากบุคคลภายนอกเข้ามาจอดภายในโครงการ
2) ไม่กำหนดให้มีที่จอดรถประจำ ซึ่งจะทำให้มีที่จอดรถหมุนเวียนภายในโครงการเพิ่มมากขึ้น
กว่าแบบกำหนดที่จอดรถประจำ
3) ใช้ ระบบที่ จ อดรถเป็ น แบบอิ ส ระ สามารถเข้าจอดได้เมื่ อมี ที่ ว่าง ซึ่งจะทำให้ มี ที่ จอดรถ
หมุนเวียนภายในโครงการเพิ่มมากขึ้นกว่าแบบกำหนดที่จอดรถประจำ
4) ผู้ที่มาติดต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะแจกบัตรจอดรถ
ชั่วคราวให้ โดยให้จอดได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นกำหนดให้เสียค่าที่จอดรถ
(4)

ขนาดที่จอดรถ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับขนาดของช่องจอดรถพิจารณาตามกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ 2 ที่จอดรถ 1 คัน ต้องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า และต้องมีลักษณะและขนาด ดังนี้
1. ในกรณีที่จอดรถขนานกับแนวทางเดินรถหรือทำมุมกับแนวทางเดินรถน้อยกว่าสามสิบ
องศา ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร
2. ในกรณีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และ
ความยาวไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร แต่ทั้งนี้จะต้องไม่จัดให้มีทางเข้าออกของรถเป็นทางเดินรถทางเดียว
3. ในกรณีที่จอดรถทำมุมกับแนวทางเดินรถมากกว่าสามสิบองศา ให้มีความกว้างไม่น้อย
กว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร
สำหรับโครงการได้จัดเตรียมที่จอดรถยนต์ไว้ทั้งสิ้น 23 คัน โดยเป็นที่จอดรถภายในโครงการ
ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ที่จอดรถขนานกับแนวทางเดินรถ มีความกว้าง 2.40 เมตร และความยาว 6.00 เมตร
2) ที่จอดรถยนต์แบบตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ มีความกว้าง 2.40 เมตร และความยาว 5.00
เมตร
3) ที่จอดรถสำหรับผู้พิการแบบตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ มีความกว้าง 2.40 เมตร และความ
ยาว 6.00 เมตร และจัดให้มีที่ว่างข้างที่จอดรถกว้าง 1.00 เมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ
ผังแสดงตำแหน่งที่จอดรถและระบบจราจรภายในโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.7.8-1
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.7.9 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
จากกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้ ข้อ 3
(1) โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานีอนามัย อาคารที่ทำการของราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย สถานศึกษา หอสมุดและพิพิธภัณฑสถานของรัฐ สถานีขนส่ง
มวลชน เช่น ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถ ท่าเทียบเรือที่มีพื้นที่ส่วนใดของอาคารที่เปิดให้ บริการแก่
บุคคลทั่วไปเกิน 300 ตารางเมตร
(2) สำนักงาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สนามกีฬา ศูนย์การค้า ห้ามสรรพสินค้าประเภทต่างๆ ที่
มีพื้น ที่ส่ วนใดของอาคารที่เปิ ดให้ บ ริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน 2,000 ตารางเมตร ต้องจัดให้ มีสิ่ งอำนวยความ
สะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
เดิมโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ได้
จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมมีมติเห็นชอบตาม
สำเนาหนังสือที่ วว 0804/1108 ลงวันที่ 25 มกราคม 2542 โดยมีพื้นที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน 2,000
ตารางเมตร จึงเข้าข่ายอาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา แสดงดังตารางที่ 2.7.9-1
และจากกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
ข้อ 19 อาคารตามข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และอาคารตามข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกใน
อาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ ที่มีอยู่แล้ว
ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ หรือที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ หรือที่ได้ยื่นขอ
อนุญาตหรือได้แจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารต่อเจ้าพนั กงานท้องถิ่นตามมาตรา 39 ทวิ ไว้
ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ได้รับการยกเว้นไม่
ต้องปฎิบัติตามกฎกระทรวงนี้
ข้อ 20 อาคารตามข้อ 19 หากประสงค์จะดัดแปลงอาคารภายหลังที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ไม่เป็นการเพิ่มพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นเกินร้อยละสองของพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นที่ได้รับ
อนุญาตไว้ก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
(2) ไม่เป็นการเพิ่มความสูงของอาคาร
(3) ไม่เป็นการเพิ่มพื้นที่ปกคลุมดิน
(4) ไม่ เป็ น การเปลี่ ย นตำแหน่ งหรือ ขอบเขตของอาคารให้ ผิ ด ไปจากที่ ได้ รับ อนุ ญ าตไว้ก่ อ น
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
การดัดแปลงอาคารที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง หรือมีการเปลี่ยนการใช้อาคารให้เป็นอาคารตาม
ข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.
2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชรา ตามข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 15 ข้อ 19 ข้อ 22 และข้อ 24 แห่ ง กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความ
สะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และข้อ 6 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 18
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รายละเอียดโครงการ

ข้อ 20 ข้อ 21 ข้อ 23 และข้อ 25 แห่งกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้ พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ซึ่งแก่ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ด้วย
ทั้งนี้โครงการมีการดัดแปลงและขยายอาคาร จึงต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญแสดงดังตารางที่ 2.7.9-1
ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชราที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ

รายละเอียดการดำเนินการของโครงการ

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548
หมวด 1 ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก
ข้อ 4 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีป้ายแสดงสิ่งอำนวยความ
สะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามสมควร
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สัญลักษณ์รูปผู้พิการ
(2) เครื่อ งหมายแสดงทางไปสู่ สิ่ งอำนวยความสะดวก
สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
(3) สัญลักษณ์ หรือตัวอั กษรแสดงประเภทของสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ข้ อ 5 สั ญ ลั ก ษณ์ รู ป ผู้ พิ ก าร เครื่ อ งหมายแสดงทางไปสู่ สิ่ ง
อำนวยความสะดวกสำหรั บ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และ
คนชรา และสั ญ ลั ก ษณ์ ห รื อ ตั ว อั ก ษรแสดงประเภทของสิ่ ง
อำนวยความสะดวกสำหรั บ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และ
คนชรา ตามข้อ 4 ให้เป็นสีขาวโดยพื้นป้ายเป็นสีน้ำเงิน หรือ
เป็นสีน้ำเงินโดยพื้นป้ายเป็นสีขาว
ข้อ 6 ป้ ายแสดงสิ่ งอำนวยความสะดวกสำหรับ ผู้ พิ ก ารหรื อ
ทุพพลภาพ และคนชรา ต้องมีความชัดเจน มองเห็นได้ง่าย ติด
อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ทำให้สับสน และต้องจัดให้มีแสงส่องสว่าง
เป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน
หมวด 2 ทางลาดและลิฟท์
ข้อ 7 อาคารตามข้อ ๓ หากระดับพื้นภายในอาคาร หรือระดับ
พื้นภายในอาคารกับภายนอกอาคาร หรือระดับพื้นทางเดิน
ภายนอกอาคารมีความต่างระดับกันเกิน 20 มิลลิเมตรให้มีทาง
ลาดหรือลิฟต์ระหว่างพื้นที่ต่างระดับกัน แต่ถ้ามีความต่าง
ระดับกันไม่เกิน 20 มิลลิเมตรต้องปาดมุมพื้นส่วนที่ต่างระดับ
กันไม่เกิน 45 องศาข้อ 8 ทางลาดให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) พื้นผิวทางลาดต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น
(2) พื้นผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพื้นกับทางลาดต้อง
เรียบไม่สะดุด
(3) ความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร ในกรณีที่
ทางลาดมีความยาวของทุกช่วงรวมกันตั้งแต่ 6,000 มิลลิเมตร
ขึ้นไป ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
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- จัดให้มีป้ายสัญลักษณ์รูปผู้พิการ เครื่องหมายแสดงทาง
ไปสู่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพล
ภาพและคนชราและสั ญ ลั ก ษณ์ ห รื อ ตั ว อั ก ษรแสดง
ประเภทของสิ่งอำนวยความสะดวก ให้เป็ นสีขาวโดย
พื้นป้ายเป็นสีน้ำเงิน ไว้ในบริเวณช่องจอดรถสำหรับผู้
พิการ ห้องน้ำผู้พิ การ และห้ องพักสำหรับผู้พิ การ ซึ่ ง
สามารถมองเห็ น ได้ ง่าย ติ ด อยู่ ในตำแหน่ งที่ ไม่ ท ำให้
สับสน และจัดให้มีแสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวัน
และกลางคืน

ทางลาด
- โครงการจั ด ให้ มี ท างลาดสำหรั บผู้ พิ การ หรื อทุ พพล
ภาพ และคนชรา จำนวน 4 จุดดังนี้
จุดที่ 1 อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารสระว่ายน้ำ 1
จุดที่ 2 – จุดที่ 4 อยู่บริเวณด้านอาคาร
โดยทางลาดภายในโครงการมี ลั ก ษณะเป็ น ไปตาม
ข้อกำหนดกล่าว
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ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชราที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ
(4) มีพื้นที่หน้าทางลาดเป็นที่ว่างยาวไม่น้อยกว่า 1,500
มิลลิเมตร
(5) ทางลาดต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1 :12 และมีความ
ยาวช่วงละไม่เกิน 6,000มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน
6,000มิ ล ลิเมตร ต้อ งจัด ให้ มี ชานพั กยาวไม่น้ อ ยกว่า 1,500
มิลลิเมตร คั่นระหว่างแต่ละช่วงของทางลาด
(6) ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจากพื้นผิวของ
ทางลาดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร และมีราวกันตก
(7) ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต่ 2500 มิลลิเมตร ขึ้นไป
ต้องมีราวจับทั้งสองด้านโดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ทำด้วยวัสดุเรียบ มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่เป็น
อันตรายในการจับและไม่ลื่น
(ข) มีลักษณะกลม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน40 มิลลิเมตร
(ค) สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน
900 มิลลิเมตร
(ง) ราวจับด้านที่อยู่ติดผนังให้มีระยะห่างจากผนังไม่
น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร มีความสูงจากจุดยึดไม่น้อยกว่า 120
มิลลิเมตร และผนังบริเวณราวจับต้องเป็นผนังเรียบ
(จ) ราวจับต้องยาวต่อเนื่อง และส่วนที่ยึดติดกับผนัง
จะต้ อ งไม่ กี ด ขวางหรือ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การใช้ ข องคนพิ ก าร
ทางการมองเห็น
(ฉ) ปลายของราวจั บ ให้ ยื่ น เลยจากจุ ด เริ่ ม ต้ น และ
จุดสิ้นสุดของทางลาดไม่น้อยกว่า 300มิลลิเมตร
(8) มี ป้ า ยแสดงทิ ศ ทาง ตำแหน่ ง หรื อ หมายเลขชั้ น ของ
อาคารที่คนพิการทางการมองเห็นและคนชราสามารถทราบ
ความหมายได้ ตั้งอยู่ บริเวณทางขึ้นและทางลงของทางลาดที่
เชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร
(9) ให้มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ในบริเวณทางลาดที่จัดไว้
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา

รายละเอียดการดำเนินการของโครงการ

ข้อ 9 อาคารตามข้อ 3 ที่มีจำนวนชั้นตั้งแต่สองชั้นขึ้นไปต้อง
จัดให้มีลิฟต์หรือทางลาดที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ใช้ได้ระหว่างชั้นของอาคารลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราใช้ได้ต้องสามารถขึ้นลงได้ทุกชั้น มีระบบควบคุมลิฟต์ที่
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถควบคุมได้เอง ใช้
งานได้อย่างปลอดภัย และจัดไว้ในบริเวณที่ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชราสามารถใช้ได้สะดวกให้มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการ
ติ ด ไว้ ที่ ช่ อ งประตู ด้ า นนอกของลิ ฟ ต์ ที่ จั ด ไว้ ให้ ผู้ พิ ก ารหรื อ
ทุพพลภาพ
และคนชราใช้ได้

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชราที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ
ข้ อ 10 ลิ ฟ ต์ ที่ ผู้ พิ ก ารหรือ ทุ พ พลภาพ และคนชราใช้ ได้ ที่ มี
ลักษณะเป็นห้องลิฟต์ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ขนาดของห้ อ งลิ ฟ ต์ ต้ อ งมี ค วามกว้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า
1100 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1400 มิลลิเมตร
(2) ช่องประตูลิฟต์ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 900
มิลลิ เมตร และต้ องมีระบบแสงเพื่ อป้ องกัน ไม่ ให้ป ระตู ลิฟ ต์
หนีบผู้โดยสาร
(3) มีพื้ นผิวต่างสัมผัสบนพื้นบริเวณหน้าประตูลิฟ ต์กว้าง
300 มิลลิเมตร และยาว 900มิลลิเมตร ซึ่งอยู่ห่างจากประตู
ลิฟต์ไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตร
(4) ปุ่มกดเรียกลิฟต์ ปุ่มบังคับลิฟต์ และปุ่มสัญ ญาณแจ้ง
เหตุฉุกเฉินต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) ปุ่มล่างสุดอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 900มิลลิเมตร
ปุ่มบนสุดอยู่สูงจากพื้นไม่เกินกว่า 1200 มิลลิเมตร และห่าง
จากมุมภายในห้องลิฟต์ไม่น้อยกว่า400 มิลลิเมตร ในกรณี ที่
ห้องลิฟต์มีขนาดกว้างและยาวน้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร
(ข) มี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางไม่ น้ อ ยกว่ า 20
มิลลิ เมตร มี อั กษรเบรลล์ก ำกั บไว้ทุ กปุ่ มเมื่ อกดปุ่ม จะต้อ งมี
เสียงดังและมีแสง
(ค) ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณที่กดปุ่มลิฟต์
(5) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต์ โดยราวมีลักษณะตามที่
กำหนดในข้อ 8 (7) (ก) (ข) (ค)และ (ง)
(6) มีตัวเลขและเสียงบอกตำแหน่งชั้นต่าง ๆ เมื่อลิฟ ต์หยุด
และขึ้นหรือลง
(7) มีป้ายแสดงหมายเลขชั้นและแสดงทิศทางบริเวณโถง
หน้าประตูลิฟต์และติดอยู่
ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
(8) ในกรณีที่ลิฟต์ขัดข้องให้มีทั้งเสียงและแสงไฟเตือนภัย
เป็นไฟกะพริบสีแดง เพื่อให้คนพิการทางการมองเห็นและคน
พิ ก ารทางการได้ ยิ น ทราบ และให้ มี ไ ฟกะพริ บ สี เขี ย วเป็ น
สัญญาณให้คนพิการทางการได้ยินได้ทราบว่าผู้ที่อยู่ข้างนอก
รับทราบแล้วว่าลิฟต์ขัดข้องและกำ ลังให้ความช่วยเหลืออยู่
(9) มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ซึ่งสามารถติดต่อ
กั บ ภายนอกได้ โดยต้ อ งอยู่ สู ง จากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 900
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1200 มิลลิเมตร
(10) มีระบบการทำงานที่ทำให้ลิฟต์เลื่อนมาอยู่ตรงที่จอดชั้น
ระดับพื้นดินและประตูลิฟต์ต้องเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ
หมวด 3 บันได
ข้อ 11 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีบันไดทีผ่ ู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชราใช้ได้อย่างน้อยชั้นละ 1แห่ง โดยต้องมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายละเอียดการดำเนินการของโครงการ

- โครงการประกอบกิ จ การประเภทโรงแรมมี ห้ อ งพั ก
ทั้งหมดจำนวน 144 ห้อง แต่ละห้องพักมีห้องนอน ห้อง
ส้วมและห้องน้ำเป็นอิสระ และมีทางเดินและบันไดขึ้น
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชราที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ
(1) มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร
(2) มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไม่เกิน 2000 มิลลิเมตร
(3) มีราวบันไดทั้งสองข้าง โดยให้ราวมีลักษณะตามที่
กำหนดในข้อ 8 (7)
(4) ลูกตั้งสูงไม่เกิน 150 มิลลิเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่
ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า 280
มิล ลิเมตร และมี ขนาดสม่ำเสมอตลอดช่วงบั น ได ในกรณี ที่
ขั้นบันไดเหลื่อมกันหรือมีจมูกบันไดให้มีระยะเหลื่อมกันได้ไม่
เกิน 20มิลลิเมตร
(5) พื้นผิวของบันไดต้องใช้วัสดุที่ไม่ลื่น
(6) ลูกตั้งบันไดห้ามเปิดเป็นช่องโล่ง
(7) มี ป้ า ยแสดงทิ ศ ทาง ตำแหน่ ง หรื อ หมายเลขชั้ น ของ
อาคารที่คนพิการทางการมองเห็นและคนชราสามารถทราบ
ความหมายได้ ตั้ งอยู่บ ริเวณทางขึ้ น และทางลงของบั น ไดที่
เชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร

หมวด 4 ที่จอดรถ
ข้ อ 12 ตามข้ อ 3 ต้ อ งจั ด ให้ มี ที่ จ อดรถสำหรั บ ผู้ พิ ก ารหรื อ
ทุพพลภาพ และคนชราอย่างน้อยตามอัตราส่วน ดังนี้
(1) ถ้าจำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 10 คัน แต่ไม่เกิน 50 คัน ให้มี
ที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอย่างน้อย
1 คัน
(2) ถ้าจำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 51 คัน แต่ไม่เกิน 100 คัน ให้
มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชราอย่างน้อย 2 คัน
(3) ถ้าจำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 101 คัน ขึ้นไป ให้มีที่จอดรถ
สำหรับ ผู้พิ ก ารหรือทุ พ พลภาพและคนชราอย่างน้ อย 2 คั น
และเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 1 คั น สำหรั บ ทุ ก ๆ จำนวนรถ 100 คั น ที่
เพิ่มขึ้นเศษของ 100 คัน ถ้าเกินกว่า 50 คัน ให้คิดเป็น 100
คัน

รายละเอียดการดำเนินการของโครงการ
ชั้นบนหรือลิฟต์ใช้ร่วมกัน มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกัน
9,629.90 ตารางเมตร จึ งต้ อ งจั ด ให้ มี บั น ไดสำหรั บ ผู้
พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร
- มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไม่เกิน 2000 มิลลิเมตร
- มีราวบันไดทั้งสองข้าง
- ลูกตั้งสูงไม่เกิน 150 มิลลิเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่
ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า
280 มิลลิเมตร และมีขนาดสม่ำเสมอตลอดช่วงบันได
ในกรณีที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันหรือมีจมูกบันไดให้มีระยะ
เหลื่อมกันได้ไม่เกิน 20มิลลิเมตร
- พื้นผิวของบันไดต้องใช้วัสดุที่ไม่ลื่น
- ลูกตั้งบันไดห้ามเปิดเป็นช่องโล่ง
- มี ป้ ายแสดงทิ ศ ทาง ตำแหน่ ง หรื อ หมายเลขชั้ น ของ
อาคารที่คนพิการทางการมองเห็นและคนชราสามารถ
ทราบความหมายได้ ตั้งอยู่บ ริเวณทางขึ้ นและทางลง
ของบันไดที่เชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร

-

โครงการจัดให้ มี ที่จอดรถสำหรับผู้ พิการ หรือทุพพลภาพ
และคนชรา อยู่ บริ เวณด้ านหน้ าโครงการ จำนวน 1 คั น
(ตำแหน่งที่จอดรถคันที่ 21) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
มีลักษณะตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ
มีความกว้างสุทธิ 2.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร
มีที่ ว่างด้านข้างที่จอดรถ กว้าง 1.00 เมตร ยาว 6.00
เมตร
มีสั ญ ลัก ษณ์ รูป ผู้พิ ก ารนั่ งเก้ าอี้ล้ ออยู่บ นพื้ น ที่ จอดรถ
โดยทาสีขาว
มีสัญลักษณ์ผู้พิการ ขนาดกว้าง 0.90 x 0.90 เมตร ติด
อยู่สูงจากพื้น 2 เมตร ในตำแหน่งส่วนปลายสุดของที่
จอดรถผู้พิการ

ข้อ 13 ที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราให้
จัดไว้ใกล้ทางเข้าออกอาคารให้มากที่สุด มีลักษณะไม่ขนานกับ
ทางเดินรถ มีพื้นผิวเรียบ มีระดับเสมอกัน และมีสัญลักษณ์รูป
ผู้พิการนั่งเก้าอี้ล้ออยู่บนพื้นของที่จอดรถด้านที่ติดกับทางเดิน
รถ มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อย
กว่า 900มิ ล ลิ เมตร และมี ป้ ายขนาดกว้า งไม่ น้ อ ยกว่ า 300
มิลลิเมตรและยาวไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร ติดอยู่สูงจากพื้น
ไม่น้อยกว่า 2000 มิลลิเมตร ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชราที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ
รายละเอียดการดำเนินการของโครงการ
ข้อ 14 ที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ต้องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างไม่น้อยกว่า 2400 มิลลิเมตร
และยาวไม่น้อยกว่า 6000 มิลลิเมตร และจัดให้มีที่ว่างข้างที่
จอดรถกว้างไม่น้อยกว่า 1000 มิลลิเมตร ตลอดความยาวของ
ที่จอดรถ โดยที่ว่างดังกล่าวต้องมีลักษณะพื้นผิวเรียบและมี
ระดับเสมอกับที่จอดรถ
หมวด 5 ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร และทางเชื่อมระหว่างอาคาร
ข้อ 15 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มี ทางเข้าอาคารเพื่ อให้ผู้ โครงการจัดให้มีรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว
พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และคนชราเข้ า ใช้ ได้ โดยมี ลั ก ษณะ ดังนี้
ดังต่อไปนี้
- เป็ น พื้ น ผิวเรีย บเสมอกัน ไม่ ลื่น ไม่ มี สิ่งกีด ขวาง หรือ
(1) เป็ นพื้ น ผิวเรียบเสมอกัน ไม่ ลื่น ไม่ มีสิ่งกีดขวาง หรือ
ส่วนของอาคารยื่นล้ำออกมาเป็นอุปสรรคหรือทำให้เกิด
ส่วนของอาคารยื่นล้ำออกมาเป็นอุปสรรคหรืออาจทำให้เกิด
อันตรายต่อผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา อยู่ใน
อันตรายต่อผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา
ระดับเดียวกันกับถนนภายนอกอาคาร
(2) อยู่ในระดั บเดี ยวกับ พื้ น ถนนภายนอกอาคารหรือ พื้ น
ลานจอดรถ ในกรณีที่อยู่ต่างระดับต้องมีทางลาดที่สามารถขึ้น
ลงได้สะดวก และทางลาดนี้ให้อยู่ใกล้ที่จอดรถ
ข้อ 16 ในกรณี ที่ มี อาคารตามข้อ 3 หลายอาคารอยู่ ภ ายใน
บริเวณเดียวกันที่มีการใช้อาคารร่วมกัน จะมีรั้วล้อมหรื อไม่ก็
ตาม ต้องจัดให้มีทางเดินระหว่างอาคารนั้น และจากอาคารแต่
ละอาคารนั้นไปสู่ทางสาธารณะ ลานจอดรถหรืออาคารที่จอด
รถทางเดินตามวรรคหนึ่งต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) พื้นทางเดินต้องเรียบ ไม่ลื่น และมีความกว้างสุทธิไม่
น้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร
(2) หากมีท่อระบายน้ำหรือรางระบายน้ำบนพื้นต้องมีฝาปิด
สนิท ถ้าฝาเป็นแบบตะแกรงหรือแบบรู ต้องมีขนาดของช่อง
ตะแกรงหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของรูกว้างไม่เกิน 13 มิลลิเมตร
แนวร่องหรือแนวของรางจะต้องขวางกับแนวทางเดิน
(3) ในบริเวณที่ เป็น ทางแยกหรือทางเลี้ยวให้ มีพื้นผิวต่าง
สัมผัส
(4) ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางที่จำเป็นบนทางเดิน ต้องจัดให้อยู่
ในแนวเดียวกัน โดยไม่กีดขวางทางเดิน และจัดให้มีพื้นผิวต่าง
สัมผัสหรือมีการกั้นเพื่อให้ทราบก่อนถึงสิ่งกีดขวาง และอยู่ห่าง
สิ่งกีดขวางไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร
(5) ป้ายหรือสิ่งอื่นใดที่แขวนอยู่เหนือทางเดิน ต้องมีความสูง
จากพื้นทางเดินไม่น้อยกว่า2000 มิลลิเมตร
(6) ในกรณีที่พื้นทางเดินกับพื้นถนนมีระดับต่างกัน ให้มีพื้น
ลาดที่มีความลาดชันไม่เกิน 1:10
ข้อ 17 อาคารตามข้อ 3 ที่ มีทางเชื่อมระหว่างอาคาร ต้องมี
ผนังหรือราวกันตกทั้งสองด้านโดยมีราวจับซึ่งมีลักษณะตามข้อ
8 (7) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ที่ผนังหรือราวกันตกนั้น และมี

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชราที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ
ทางเดินซึ่งมีลักษณะตามข้อ 16 (1) (2) (3) (4) และ (5)
หมวด 6 ประตู
ข้อ 18 ประตูของอาคารตามข้อ 3 ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) เปิดปิดได้ง่าย
(2) หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูต้องไม่เกินกว่า
20 มิลลิเมตร และให้ขอบทั้งสองด้านมีความลาดเอียงไม่เกิน
45 องศา เพื่ อ ให้ เก้ าอี้ ล้ อ หรือ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และ
คนชราที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดินสามารถข้ามได้สะดวก
(3) ช่ อ งประตู ต้ อ งมี ค วามกว้ า งสุ ท ธิ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 900
มิลลิเมตร
(4) ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานเปิดผลักเข้าออก เมื่อเปิด
ออกสู่ทางเดินหรือระเบียงต้องมีพื้นที่ว่างขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 1500 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร
(5) ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานเลื่อนหรือแบบบานเปิดให้มี
มือจับที่มีขนาดเท่ากับราวจับตามข้อ 8 (7) (ข) ในแนวดิ่งทั้ง
ด้านในและด้านนอกของประตูซึ่งมีปลายด้านบนสูงจากพื้นไม่
น้ อ ยกว่ า 1000 มิ ล ลิ เมตร และปลายด้ า นล่ า งไม่ เกิ น 800
มิลลิ เมตร ในกรณี ที่ เป็ นประตู บานเปิ ดออกให้ มี ราวจับ ตาม
แนวนอนด้านในประตู และในกรณีที่เป็นประตูบานเปิดเข้าให้มี
ราวจับตามแนวนอนด้า นนอกประตูราวจับดังกล่าวให้สูงจาก
พื้นไม่น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร ยาว
ไปตามความกว้างของประตู
(6) ในกรณีที่ประตูเป็นกระจกหรือลูกฟักเป็นกระจก ให้ติด
เครื่องหมายหรือแถบสี
ที่สังเกตเห็นได้ชัด
(7) อุปกรณ์เปิดปิดประตูต้องเป็นชนิดก้านบิด หรือแกนผลัก
อยู่สูงจากพื้นไม่น้ อยกว่า1000 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 12000
มิลลิเมตรประตูตามวรรคหนึ่งต้องไม่ติดตัง้ อุปกรณ์ชนิดที่บังคับ
ให้บานประตูปิดได้เองที่อาจทำให้ประตูหนีบหรือกระแทกผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ข้อ 19 ข้อกำหนดตามข้อ 18 ไม่ใช้บังคับกับประตูห นีไฟและ
ประตูเปิดปิดโดยใช้ระบบอัตโนมัติ
หมวด 7 ห้องส้วม
ข้อ 20 อาคารตามข้อ 3 ที่จัดให้มีห้องส้วมสำหรับบุคคลทั่วไป
ต้ อ งจั ด ให้ มี ห้ อ งส้ ว มสำหรั บ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และ
คนชราเข้าใช้ได้อย่างน้อย 1 ห้องในห้องส้วมนั้นหรือจะจัดแยก
ออกมาอยู่ในบริเวณเดียวกันกับห้องส้วมสำหรับบุคคลทั่วไปก็
ได้
สถานี บ ริ ก ารน้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ งตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องจัดให้มีห้องส้วมสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราเข้าใช้ได้อย่างน้อย 1 ห้อง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายละเอียดการดำเนินการของโครงการ
โครงการจัดให้มีรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว
ดังนี้
- ช่องประตูมีความกว้างสุทธิ 1.10 เมตร
- สำหรั บ รายละเอี ย ดอื่ น ๆ โครงการจะดำเนิ น การให้
เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว เช่น ขนาดมือจับ ความ
สูงของมือจับ หรืออุปกรณ์เปิดปิดประตู เป็นต้น

โครงการจั ดให้ มี ห้ องน้ ำสำหรับสำหรั บผู้ พิ การ หรื อทุ พพล
ภาพ และคนชรา จำนวน 1 ห้อง โดยอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ของ
อาคาร B1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- ภายในห้องน้ำจัดให้มีพื้นที่ว่างเพื่อให้เก้าอี้สามารถหมุน
ตัวกลับได้ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร
- มีราวทรงตัวสำหรับโถสุขภัณฑ์ ราวทรงตัวสำหรับอ่าง
ล้างหน้า ราวทรงตัวแบบตัว L และราวทรงตัวแบบตัว
T เป็นชนิดราวสแตนเลส Ø 1 1/4 นิ้ว มีความสูงจาก
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชราที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ
ข้อ 21 ห้องส้วมสำหรับผู้พิ การหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มีพื้นที่ว่างภายในห้องส้วมเพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถหมุน
ตัวกลับได้ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร
(2) ประตู ข องห้ อ งที่ ตั้ งโถส้ ว มเป็ น แบบบานเปิ ด ออกสู่
ภายนอก โดยต้องเปิดค้างได้ไม่น้ อยกว่า 90 องศา หรือเป็ น
แบบบานเลื่ อ น และมี สั ญ ลั ก ษณ์ รู ป ผู้ พิ ก ารติ ด ไว้ ที่ ป ระตู
ด้านหน้าห้องส้วมลักษณะของประตูนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น
ให้เป็นไปตามที่กำหนดในหมวด 6
(3) พื้นห้องส้วมต้องมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก ถ้าเป็นพื้น
ต่างระดับต้องมีลักษณะเป็นทางลาดตามหมวด 2 และวัสดุปู
พื้นห้องส้วมต้องไม่ลื่น
(4) พื้ น ห้ อ งส้ ว มต้ อ งมี ค วามลาดเอี ย งเพี ย งพอไปยั งช่ อ ง
ระบายน้ำทิ้งเพื่อที่จะไม่ให้มีน้ำขังบนพื้น
(5) มี โ ถส้ ว มชนิ ด นั่ ง ราบ สู ง จากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 450
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500มิลลิเมตร มีพนักพิงหลังที่ให้ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชราที่ไม่สามารถนั่งทรงตัวได้เองใช้พิง
ได้และที่ปล่อยน้ำเป็นชนิดคันโยก ปุ่มกดขนาดใหญ่หรือชนิด
อื่น ที่ผู้พิการหรือทุพ พลภาพ และคนชราสามารถใช้ได้อย่าง
สะดวก มี ด้ า นข้ า งด้ า นหนึ่ ง ของโถส้ ว มอยู่ ชิ ด ผนั ง โดยมี
ระยะห่ า งวั ด จากกึ่ ง กลางโถส้ ว มถึ ง ผนั ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 450
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 มิลลิเมตร ต้องมีราวจับที่ผนัง ส่ วน
ด้ านที่ ไม่ ชิด ผนั งให้ มี ที่ ว่ างมากพอที่ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ
และคนชราที่นั่งเก้าอี้ล้อสามารถเข้าไปใช้โถส้วมได้โดยสะดวก
ในกรณี ที่ด้านข้างของโถส้วมทั้งสองด้านอยู่ห่างจากผนังเกิน
500 มิลลิเมตร ต้องมีราวจับที่มีลักษณะตาม (7)
(6) มีราวจับบริเวณด้านที่ชิดผนังเพื่อช่วยในการพยุงตัว เป็น
ราวจับในแนวนอนและแนวดิ่งโดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ราวจั บ ในแนวนอนมี ค วามสู งจากพื้ น ไม่ น้ อยกว่ า
650 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 700มิลลิเมตร และให้ยื่นล้ำออกมา
จากด้านหน้าโถส้วมอีกไม่น้อยกว่า 250 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน
300มิลลิเมตร
(ข) ราวจั บ ในแนวดิ่ ง ต่ อ จากปลายของราวจั บ ใน
แนวนอนด้านหน้าโถส้วมมีความยาววัดจากปลายของราวจับใน
แนวนอนขึ้นไปอย่างน้อ ย 600มิ ลลิเมตรราวจับตาม (6) (ก)
และ (ข) อาจเป็นราวต่อเนื่องกันก็ได้
(7) ด้านข้างโถส้วมด้านที่ไม่ชิดผนังให้มีราวจับติดผนังแบบ
พับเก็บได้ในแนวราบ เมื่อกางออกให้มีระบบล็อกที่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราสามารถปลดล็อกได้ง่าย มีระยะห่าง
จากขอบของโถส้วมไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 200
มิลลิเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า 550 มิลลิเมตร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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พื้น 1.68 เมตร
- ประตูห้องน้ำ เป็นแบบบานเลื่อน และมีสัญลักษณ์รูปผู้
พิการติดไว้ที่ด้านหน้าประตู
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บทที่ 2
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ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชราที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ
(8) นอกเหนื อจากราวจับตาม (6) และ (7) ต้องมีราวจับ
เพือ่ นำไปสู่สุขภัณฑ์อื่น ๆ ภายในห้องส้วม มีความสูงจากพื้นไม่
น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร
(9) ติดตั้งระบบสัญ ญาณแสงและสัญ ญาณเสียงให้ผู้ที่ อยู่
ภายนอกแจ้งภัยแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และ
ระบบสัญ ญาณแสงและสัญ ญาณเสียงให้ ผู้พิ การหรือทุ พ พล
ภาพ และคนชราสามารถแจ้งเหตุหรือเรียกหาผู้ช่วยในกรณีที่
เกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น ไว้ในห้ อ งส้ ว ม โดยมี ปุ่ ม กดหรื อ ปุ่ ม สั ม ผั ส ให้
สัญ ญาณทำงานซึ่งติ ดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ผู้พิ การหรือทุพ พล
ภาพ และคนชราสามารถใช้งานได้สะดวก
(10) มีอ่างล้างมือโดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ใต้อ่างล้างมือด้านที่ติดผนังไปจนถึงขอบอ่างเป็น
ที่ว่าง เพื่ อให้เก้าอี้ล้อสามารถสอดเข้าไปได้ โดยขอบอ่างอยู่
ห่ า งจากผนั ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 450 มิ ล ลิ เ มตร และต้ อ งอยู่ ใ น
ตำแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้าประชิดได้
โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
(ข) มีความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอ่างไม่น้อยกว่า
750 มิ ล ลิ เมตร แต่ ไม่ เกิ น 800มิ ล ลิ เมตร และมี ร าวจั บ ใน
แนวนอนแบบพับเก็บได้ในแนวดิ่งทั้งสองข้างของอ่าง
(ค) ก๊ อ กน้ ำ เป็ น ชนิ ด ก้ านโยกหรื อ ก้ า นกดหรื อ ก้ า น
หมุนหรือระบบอัตโนมัติ

รายละเอียดการดำเนินการของโครงการ

ข้อ 22 ในกรณีที่ห้องส้วมสำหรับผู้พิการหรือทุพ พลภาพ และ
คนชราอยู่ภ ายในห้องส้วมที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไป และมี
ทางเข้าก่อนถึงตัวห้องส้วม ต้องจัดให้ห้องส้วมสำหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชราอยู่ในตำแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชราสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ห้องส้วมสำหรับ
บุคคลทั่วไปตามวรรคหนึ่ง หากได้ จัดสำหรับผู้ชายและผู้หญิง
ต่างหากจากกันให้มีอักษรเบรลล์แสดงให้รู้ว่าเป็นห้องส้วมชาย
หรือหญิงติดไว้ที่ผนังข้างทางเข้าในตำแหน่งที่สามารถสัมผัสได้
ด้วย
ข้ อ 23 ในกรณี ที่ เป็ น ห้ อ งส้ ว มสำหรั บ ผู้ ชายที่ มิ ใช่ ห้ อ งส้ ว ม
สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราตามข้อ 20 และข้อ
21 ให้มีที่ถ่ายปัสสาวะที่มีระดับเสมอพื้นอย่างน้อย 1 ที่ โดยมี
ราวจับในแนวนอนอยู่ด้านบนของที่ถ่ายปัสสาวะยาวไม่น้อย
กว่า 500มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตรมีความสูงจากพื้น
ไม่น้อยกว่า 1200 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1300 มิลลิเมตร และมี
ราวจับด้านข้างของที่ถ่ายปัสสาวะทั้งสองข้าง มีความสูงจาก
พื้นไม่น้อยกว่า 800มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1000มิลลิเมตร ซึ่งยื่น
ออกมาจากผนั งไม่ น้อ ยกว่า 550 มิ ล ลิเมตร แต่ ไม่ เกิ น 600
มิลลิเมตร
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชราที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ
ข้อ 24 ราวจับห้องส้วมให้มีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ 8 (7)
(ก) และ (ข)
หมวด 8 พื้นผิวต่างสัมผัส
ข้อ 25 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคน
พิการทางการมองเห็นที่พื้นบริเวณต่างระดับที่มีระดับต่างกัน
เกิ น 200 มิ ล ลิ เมตร ที่ ท างขึ้ น และทางลงของทางลาดหรื อ
บันไดที่พื้นด้านหน้าและด้านหลังประตูทางเข้าอาคาร และที่
พื้ น ด้ า นหน้ า ของประตู ห้ อ งส้ ว ม โดยมี ข นาดกว้ า ง 300
มิลลิเมตร และมีความยาวเท่ากับและขนานไปกับความกว้าง
ของช่องทางเดินของพื้นต่างระดับทางลาด บันได หรือประตู
และขอบของพื้นผิวต่างสัมผัสอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นของทางขึ้น
หรือทางลงของพื้นต่างระดับ ทางลาด บันได หรือประตูไม่น้อย
กว่า 300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 350 มิลลิเมตร
.

ในกรณี ข องสถานี ข นส่ งมวลชน ให้ ข อบนอกของพื้ น ผิ วต่ า ง
สัมผัสอยู่ห่างจากขอบของชานชาลาไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร
แต่ไม่เกินกว่า 350มิลลิเมตร
หมวด 9 โรงมหรสพ หอประชุม และโรงแรม
ข้อ 26 อาคารตามข้อ 3 ที่เป็นโรงมหรสพหรือหอประชุมต้อง
จั ด ให้ มี พื้ น ที่ เฉพาะสำหรั บ เก้ า อี้ ล้ อ อย่ า งน้ อ ยหนึ่ งที่ ทุ ก ๆ
จำนวน 100 ที่นั่ง โดยพื้นที่เฉพาะนี้เป็นพื้นที่ราบขนาดความ
กว้างไม่ น้อ ยกว่า 900 มิล ลิเมตร และความยาวไม่ น้ อยกว่ า
1400 มิลลิเมตร ต่อหนึ่งที่ อยู่ในตำแหน่งที่เข้าออกได้
ข้อ 27 อาคารตามข้อ 3 ที่เป็นโรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่ 100
ห้อง ขึ้นไป ต้องจัดให้มีห้องพักที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา เข้าใช้ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งห้องต่อจำนวนห้องพักทุก 100
ห้อ ง โดยห้ องพั ก ดังกล่าวต้อ งมี ส่วนประกอบและมีลั กษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) อยู่ใกล้บันไดหรือบันไดหนีไฟหรือลิฟต์ดับเพลิง
(2) ภายในห้องพักต้องจัดให้มีสัญญาณบอกเหตุหรือเตือน
ภัยทั้งสัญญาณที่เป็นเสียงและแสงและระบบสั่นสะเทือนติดตั้ง
บริเวณที่น อนในกรณี เกิดอั คคี ภัย หรือ เหตุ อัน ตรายอย่างอื่ น
เพื่อให้ผู้ที่อยู่ภายในห้องพักทราบ และมีสวิตช์สัญ ญาณแสง
และสวิตช์สัญ ญาณเสี ยงแจ้งภัยหรือ เรียกให้ ผู้ที่อ ยู่ภายนอก
ทราบว่ามีคนอยู่ในห้องพัก
(3) มีแผนผังต่างสัมผัสของอาคารในชั้นที่มีห้องพักที่ผู้พิการ
หรื อ ทุ พ พลภาพ และคนชราเข้ าใช้ ได้ มี อั ก ษรเบรลล์ แ สดง
ตำแหน่งของห้องพัก บันไดหนีไฟ และทิศทางไปสู่บันไดหนีไฟ
โดยติดไว้ที่กึ่งกลางบานประตูด้านในและอยู่สูงจากพื้นไม่น้อย
กว่า 1300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1700 มิลลิเมตร
(4) มีสัญ ลักษณ์ รูป ผู้พิ การติดไว้ที่ ป ระตูด้านหน้ าห้ องพั ก

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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- โครงการจั ด ให้ มี พื้ น ผิ ว ต่ า งสั ม ผั ส สำหรั บ คนพิ ก าร
ทางการมองเห็ น ที่ พื้ น บริเวณต่ างระดั บ ที่ มี ค วามต่ า ง
ระดับกันเกิน 0.20 เมตร ที่ทางขึ้นและทางลงของทาง
ลาดหรื อ บั น ได ที่ ด้ า นหน้ า และด้ า นหลั ง ของประตู
ทางเข้าอาคาร และที่พื้นด้านหน้าของประตูห้องน้ำคน
พิการ โดยมีขนาดความกว้าง 0.30 เมตร และมีความ
ยาวเท่ากับและขนานไปกับความกว้างของช่องทางเดิน
ของพื้นต่างระดับ ทางลาด บันได หรือประตู และขอบ
ของพื้นผิวต่างสัมผัสอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นของทางขึ้น
หรือทางลงของพื้นต่างระดับ ทางลาด บันได หรือประตู
0.30 เมตร

- โครงการเป็นการประกอบการประเภทโรงแรม จำนวน
144 ห้ อ งพั ก ดั งนั้ น จึ งต้ อ งจั ด ให้ มี ห้ อ งพั ก สำหรั บ ผู้
พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามเกณฑ์ที่กำหนด
คือ ต้องจัดให้มีห้องพักที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราเข้าใช้ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งห้องต่อจํานวนห้องพัก
ทุก 100 ห้อง ดังนั้น จากข้อกำหนดฯ โครงการต้องจัด
ให้ มี ห้ อ งพั ก สำหรั บ ผู้ พิ ก ารอย่ า งน้ อ ย 2 ห้ อ ง ทั้ ง นี้
โครงการได้จัดเตรียมห้องพักสำหรับผู้พิการไว้จำนวน 2
ห้อ ง ซึ่งมี รายละเอีย ดการจัด เตรียมห้อ งพั ก สำหรับ ผู้
พิการดังนี้
- อยู่บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร B2 จำนวน 2 ห้อง
- ภายในห้องพักมีการจัดให้มีสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัย
ทั้ งสั ญญาณที่ เป็ นเสี ยงและแสง และระบบสั่ นสะเทื อน
ติดตั้งไว้บริเวณที่นอน เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบและมีสวิตช์
สัญญาณแสงและสัญญาณเสียงแจ้งภัยหรือเรียกให้ผู้ที่อยู่
ภายนอกทราบว่ามีคนอยู่ในห้องพัก
- มี แผนผั งต่ างสัมผั สของอาคารในชั้นที่ มีห้ องพั กสำหรับผู้
พิการ โดยมีอักษรเบรลล์แสดงตำแหน่งห้องพัก บันไดหนี
ไฟ และทิศทางไปสู่บันไดหนีไฟ โดยติดตั้งไว้ที่กึ่งกลางบาน
ประตูด้านใน และอย่าสูงจากพื้น 1.30 เมตร
- มี สั ญ ลั กษณ์ รู ป ผู้ พิ การติ ดไว้ ที่ ประตู ด้ านหน้ าห้ องพั ก
สำหรับผู้พิการทุกห้อง
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ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชราที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ
สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

รายละเอียดการดำเนินการของโครงการ

ข้อ 28 ห้องพักในโรงแรมที่จัดสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา ต้ องมี ที่ อ าบน้ ำซึ่ งเป็ น แบบฝั ก บั วหรื อแบบอ่า ง
อาบน้ำโดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ที่อาบน้ำแบบฝักบัว
(ก) มี พื้ น ที่ ว่ า งขนาดความกว้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า 1100
มิลลิเมตร และความยาวไม่น้อยกว่า1200 มิลลิเมตร
(ข) มีที่นั่งสำหรับอาบน้ำที่มีความสูงจากพื้นไม่น้อย
กว่า 450 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 มิลลิเมตร
(ค) มีราวจับในแนวนอนที่ด้านข้างของที่นั่ง มีความ
สู ง จากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 650 มิ ล ลิ เ มตร แต่ ไ ม่ เ กิ น 700
มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 650 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 700
มิลลิเมตรและมีราวจับในแนวดิ่งต่อจากปลายของราวจับใน
แนวนอน และมีความยาวจากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้น
ไปอย่างน้อย 600 มิลลิเมตร
(2) ที่อาบน้ำแบบอ่างอาบน้ำ
(ก) มีราวจับ ในแนวดิ่งอยู่ห่างจากผนังด้านหัวอ่าง
อาบน้ำ 600 มิลลิเมตร โดยปลายด้านล่างอยู่สูงจากพื้นไม่น้อย
กว่า 650 มิล ลิเมตร แต่ไม่ เกิน 700 มิลลิเมตร มีความยาว
อย่างน้อย 600 มิลลิเมตร
(ข) มี ร าวจั บ ในแนวนอนที่ ป ลายของราวจั บ ใน
แนวดิ่ง และยาวไปจนจดผนังห้องอาบน้ำด้านท้ายอ่างอาบน้ำ
ราวจับในแนวนอนและในแนวดิ่งอาจเป็นราวต่อเนื่องกันก็ได้
และมีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ 8 (7) (ก) และ (ข)
(3) สิ่งของ เครื่องใช้หรืออุปกรณ์ภายในที่อาบน้ำให้อยู่สูง
จากพื้นไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน 12000 มิลลิเมตร

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2564
ข้อ 3 อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีสิ่ง
อำนวยความสะดวกสำหรั บ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และ
คนชราตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้
(1) อาคารที่ ให้ บ ริ ก ารสาธารณะ ได้ แ ก่ โรงมหรสพ
หอประชุม โรงแรม สถานศึกษา หอสมุด อาคารประกอบของ
ส น า ม กี ฬ า ก ล า งแ จ้ งห รื อ ส น า ม กี ฬ า ใน ร่ ม ต ล า ด
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ฌาปนสถาน ศาสน
สถาน พิพิธภัณฑสถาน และสถานีขนส่งมวลชน
(2) สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน
(3) อาคารที่ประกอบกิจการให้บริการหรือรับดูแลเด็ก ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ หรือคนชรา
(4) อาคารที่ ท ำการของส่ วนราชการ องค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตาม
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

- โครงการโรงแรม ชนาลั ย ฟลอร่า รีส อร์ท (Chanalai
Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) เป็นโครงการ
ที่ จ ะพั ฒ นาให้ เป็ น โรงแรม ภายในพื้ น ที่ โครงการมี
ห้ อ งพั ก จำนวน 144 ห้ อ งพั ก จึ งได้ จั ด ให้ มี สิ่ งอำนวย
ความสะดวกสำหรั บ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และ
คนชรา
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชราที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ

รายละเอียดการดำเนินการของโครงการ

กฎหมาย
(5) สำนั ก งาน อาคารอยู่ อ าศั ย รวม อาคารชุ ด หรื อ
หอพัก ที่เป็นอาคารขนาดใหญ่
(6) อาคารพาณิ ช ยกรรมหรื อ อาคารพาณิ ช ยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่สำหรับประกอบกิจการตั้งแต่
50 ตารางเมตรขึ้นไป
(7) สถานี บ ริ ก ารน้ ำ มั น สถานี บ ริ ก ารก๊ าซปิ โตรเลี ย ม
เหลว หรือสถานีบริการก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
ข้ อ 3/1 รายละเอี ย ดเกี่ ยวกั บ ป้ ายสั ญ ลั ก ษณ์ รู ป สั ญ ลั ก ษณ์
เครื่องหมาย โครงสร้าง ขนาด การจัดวาง และตำแหน่งที่ตั้งของ
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
นอกจากจะได้กำหนดไว้ในหมวด 1 ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความ
สะดวก หมวด 2 ทางลาดและลิฟต์ หมวด 3 บันได หมวด 4 ที่
จอดรถ หมวด 5 ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร และ
ทางเชื่ อมระหว่างอาคาร หมวด 6 ประตู หมวด 7 ห้ องส้ ว ม
หมวด 8 พื้นผิวต่างสัมผัส และหมวด 9 โรงมหรสพ หอประชุม
โรงแรม ศาสนสถานหรือฌาปนสถาน และอาคารประเภทและ
ลักษณะอื่นแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานอื่นที่ได้รับการยอมรับ
ทั่วไปและกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ
หมวด 1 ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก
ข้อ 6 ป้ ายแสดงสิ่ งอำนวยความสะดวกสำหรับ ผู้ พิ ก ารหรื อ - จัดให้มีป้ายสัญลักษณ์รูปผู้พิการ เครื่องหมายแสดงทาง
ทุพพลภาพ และคนชรา ต้องมีความชัดเจน มองเห็นได้ในเวลา
ไปสู่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพล
กลางวันและกลางคืน สัมผัสและรับรู้ได้
ภาพและคนชราและสั ญ ลั ก ษณ์ ห รื อ ตั ว อั ก ษรแสดง
ประเภทของสิ่งอำนวยความสะดวก ให้เป็ นสีขาวโดย
พื้นป้ายเป็นสีน้ำเงิน ไว้ในบริเวณช่องจอดรถสำหรับผู้
พิการ ห้องน้ำผู้พิ การ และห้ องพักสำหรับผู้พิ การ ซึ่ ง
สามารถมองเห็ น ได้ ง่าย ติ ด อยู่ ในตำแหน่ งที่ ไม่ ท ำให้
สับสน และจัดให้มีแสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวั น
และกลางคืน
หมวด 4 ที่จอดรถ
ข้อ 12 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการ - โครงการจัด ให้ มี ที่ จอดรถสำหรับ ผู้ พิ การ หรื อทุ พ พล
หรือทุพพลภาพ และคนชรา ดังต่อไปนี้
ภาพ และคนชรา อยู่บริเวณด้านหน้า โครงการ จำนวน
(1) จำนวนที่จอดรถไม่เกิน 25 คัน ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า
1 คัน (ตำแหน่งที่จอดรถคันที่ 21) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1 คัน
- มีลักษณะตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ
(2) จำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 26 คัน แต่ไม่เกิน 50 คัน ให้มีที่ - มีความกว้างสุทธิ 2.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร
จอดรถไม่น้อยกว่า 2 คัน
- มีที่ ว่างด้านข้างที่จอดรถ กว้าง 1.00 เมตร ยาว 6.00
(3) จำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 51 คัน แต่ไม่เกิน 75 คัน ให้มีที่
เมตร
จอดรถไม่น้อยกว่า 3 คัน
- มีสั ญ ลัก ษณ์ รูป ผู้พิ ก ารนั่ งเก้ าอี้ล้ ออยู่บ นพื้ น ที่ จอดรถ
(4) จำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 76 คัน แต่ไม่เกิน 100 คัน ให้มีที่
โดยทาสีขาว
จอดรถไม่น้อยกว่า 4 คัน
- มีสัญลักษณ์ผู้พิการ ขนาดกว้าง 0.90 x 0.90 เมตร ติด
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชราที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ
(5) จำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 101 คัน แต่ไม่เกิน 150 คัน ให้มีที่
จอดรถไม่น้อยกว่า 5 คัน
(6) จำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 151 คัน แต่ไม่เกิน 200 คัน ให้มีที่
จอดรถไม่น้อยกว่า 6 คัน และเพิ่มขึ้นอีก 1 คัน สำหรับที่จอด
รถทุกจำนวนรถ 100 คันที่เพิ่มขึ้น เศษของ 100 คันหากเกิน
กว่า 50 คัน ให้คิดเป็น 100 คัน
ข้อ 14 ลั กษณะและขนาดของที่ จ อดรถสำหรับ ผู้ พิ การหรื อ
ทุพพลภาพ และคนชรา ให้เป็นไปตามข้อ 2 และข้อ 3 แห่ ง
กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และจัดให้มีที่ว่างด้านข้างที่จอดรถกว้าง
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยที่ว่าง
ดังกล่าวต้องมีลักษณะพื้นผิวเรียบ และมีระดับเสมอกับที่จอด
รถ
หมวด 6 ประตู
ข้อ 18 ประตูของอาคารตามข้อ 3 ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) เปิดปิดได้ง่าย
(2) หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูต้องไม่เกินกว่า
1.3 เซนติเมตร และให้ขอบทั้งสองด้านมีความลาดชันไม่เกิน 1
:2
(3) ช่ อ งประตู ต้ อ งมี ค วามกว้ า งสุ ท ธิ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 86
เซนติเมตร
(4) ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานเปิดผลักเข้าออก เมื่อเปิด
ออกสู่ทางเดินหรือระเบียงต้องมีพื้นที่ว่างขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 1500 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร
(5) ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานเลื่อนหรือแบบบานเปิดให้มี
มือจับที่มีขนาดเท่ากับราวจับตามข้อ 8 (7) (ข) ในแนวดิ่งทั้ง
ด้านในและด้านนอกของประตูซึ่งมีปลายด้านบนสูงจากพื้นไม่
น้ อ ยกว่ า 1000 มิ ล ลิ เมตร และปลายด้ า นล่ า งไม่ เกิ น 800
มิลลิ เมตร ในกรณี ที่ เ ป็ นประตู บานเปิ ดออกให้ มี ราวจับ ตาม
แนวนอนด้านในประตู และในกรณีที่เป็นประตูบานเปิดเข้าให้มี
ราวจับตามแนวนอนด้านนอกประตูราวจับดังกล่าวให้สูงจาก
พื้นไม่น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร ยาว
ไปตามความกว้างของประตู
(6) ในกรณีที่ประตูเป็นกระจกหรือลูกฟักเป็นกระจก ให้ติด
เครื่องหมายหรือแถบสี
ที่สังเกตเห็นได้ชัด
(7) อุปกรณ์เปิดปิดประตูต้องเป็นชนิดก้านบิดหรือแกนผลัก
อยู่สูงจากพื้นไม่น้ อยกว่า1000 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 12000
มิลลิเมตรประตูตามวรรคหนึ่งต้องไม่ติดตัง้ อุปกรณ์ชนิดที่บังคับ
ให้บานประตูปิดได้เองที่ อาจทำให้ประตูหนีบหรือกระแทกผู้
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายละเอียดการดำเนินการของโครงการ
อยู่สูงจากพื้น 2 เมตร ในตำแหน่งส่วนปลายสุดของที่
จอดรถผู้พิการ

โครงการจัดให้มีรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว
ดังนี้
ช่องประตูมีความกว้างสุทธิ 1.10 เมตร
- สำหรับ รายละเอี ย ดอื่ น ๆ โครงการจะดำเนิ น การให้
เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว เช่น ขนาดมือจับ ความ
สูงของมือจับ หรืออุปกรณ์เปิดปิดประตู เป็นต้น
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชราที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ข้อ 19 ข้อกำหนดตามข้อ 18 ไม่ใช้บังคับกับประตูหนีไฟและ
ประตูเปิดปิดโดยใช้ระบบอัตโนมัติ
หมวด 7 ห้องส้วม
ข้อ 20 อาคารตามข้อ 3 ที่จัดให้มีห้องส้วมสำหรับบุคคลทั่วไป
ต้ อ งจั ด ให้ มี ห้ อ งส้ ว มสำหรั บ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และ
คนชราเข้าใช้ได้อย่างน้อย 1 ห้องในห้องส้วมนั้นหรือจะจัดแยก
ออกมาอยู่ในบริเวณเดียวกันกับห้องส้วมสำหรับบุคคลทั่วไปก็
ได้
สถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ
สถานีบ ริการก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุ ม
น้ำมันเชื้อเพลิง ต้องจัดให้มีห้องส้วมสำหรับผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชราสามารถเข้าใช้ได้อย่างน้อย 1 ห้อง ต่อ 1 จุด
ให้บริการห้องส้วม
ข้อ 21 ห้องส้วมสำหรับผู้พิ การหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มีพื้นที่ว่างภายในห้องส้วมเพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถหมุน
ตัวกลับได้ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
(2) ประตู ข องห้ อ งที่ ตั้ งโถส้ ว มเป็ น แบบบานเปิ ด ออกสู่
ภายนอก โดยต้องเปิด ค้างได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา และต้องมี
ราวจั บ แนวนอน และมี สั ญ ลั ก ษณ์ รู ป ผู้ พิ ก ารติ ด ไว้ ที่ ป ระตู
ด้านหน้าห้องส้วม ลักษณะของประตูนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น
ให้เป็นไปตามที่กำหนดในหมวด 6
(3) พื้นห้องส้วมต้องมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก ถ้าเป็นพื้น
ต่างระดับต้องมีลักษณะเป็น ทางลาดตามหมวด 2 และวัสดุปู
พื้นห้องส้วมต้องไม่ลื่น
(4) พื้นห้องส้วมต้องมีความลาดชันเพียงพอไปยังช่องระบาย
น้ำทิ้งเพื่อที่จะไม่ให้มีน้ำขังบนพื้น
(5) มี โ ถส้ ว มชนิ ด นั่ ง ราบ สู ง จากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 40
เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 45 เซนติเมตร และที่ปล่อยน้ำเป็นชนิด
คันโยกหรือปุ่มกดขนาดใหญ่หรือชนิดอื่นที่สามารถใช้ได้อย่าง
สะดวก
(6) มีราวจับบริเวณด้านที่ชิดผนังเพื่อช่วยในการพยุงตัว เป็น
ราวจับในแนวนอนและแนวดิ่งโดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 65
เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 70 เซนติเมตร และให้ยื่นล้ำออกมาจาก
ด้ านหน้ าโถส้ วมอี กไม่ น้ อยกว่า 25 เซนติ เมตร แต่ ไม่ เกิ น 30
เซนติเมตร
(ข) ราวจั บ ในแนวดิ่ ง ต่ อ จากปลายของราวจั บ ใน
แนวนอนด้านหน้าโถส้วมมีความยาววัดจากปลายของราวจับใน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายละเอียดการดำเนินการของโครงการ

โครงการจั ดให้ มี ห้ องน้ ำสำหรับสำหรั บผู้ พิ การ หรื อทุ พพล
ภาพ และคนชรา จำนวน 1 ห้อง โดยอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ของ
อาคาร B1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- ภายในห้องน้ำจัดให้มีพื้นที่ว่างเพื่อให้เก้าอี้สามารถหมุน
ตัวกลับได้ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร
- มีราวทรงตัวสำหรับโถสุขภัณฑ์ ราวทรงตัวสำหรับอ่าง
ล้างหน้า ราวทรงตัวแบบตัว L และราวทรงตัวแบบตัว
T เป็นชนิดราวสแตนเลส Ø 1 1/4 นิ้ว มีความสูงจาก
พื้น 1.68 เมตร
- ประตูห้องน้ำ เป็นแบบบานเลื่อน และมีสัญลักษณ์รูปผู้
พิการติดไว้ที่ด้านหน้าประตู
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชราที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ
แนวนอนขึ้นไปอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
ทั้งนี้ ราวจับตาม (ก) และ (ข) อาจเป็นราวต่อเนื่องกันก็
ได้
(7) ด้านข้างโถส้วมด้านที่ไม่ชิดผนังให้มีราวจับติดผนังแบบ
พับเก็บได้ในแนวราบ หรือแนวดิ่ง เมื่อกางออกให้มีระบบล็อก
ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถปลดล็อกได้ง่าย
มีระยะห่างจากขอบของโถส้วมไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร แต่
ไม่ เ กิ น 20 เซนติ เ มตร และมี ค วามยาวไม่ น้ อ ยกว่ า 55
เซนติเมตร
(8) นอกเหนือจากราวจั บตาม (6) และ (7) ต้องมีราวจั บ
เพื่อนำไปสู่สุขภัณฑ์อื่นๆ ภายในห้องส้วม มีความสูงจากพื้นไม่
น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 90 เซนติเมตร
(9) ติดตั้งระบบสัญ ญาณแสงและสัญ ญาณเสี ยงให้ผู้ที่ อยู่
ภายนอกแจ้งภัยแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และ
ระบบสัญ ญาณแสงและสัญ ญาณเสียงให้ ผู้พิ การหรือทุ พ พล
ภาพ และคนชราสามารถแจ้งเหตุหรือเรียกหาผู้ช่วยในกรณีที่
เกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น ไว้ในห้ อ งส้ ว ม โดยมี ปุ่ ม กดหรื อ ปุ่ ม สั ม ผั ส ให้
สัญ ญาณทำงานซึ่งติ ดตั้งอยู่ในตำแหน่ง ที่ผู้พิ การหรือทุพ พล
ภาพ และคนชราสามารถใช้งานได้สะดวก
(10) มีอ่างล้างมือโดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ใต้อ่างล้างมือด้านที่ติดผนังไปจนถึงขอบอ่างเป็น
ที่ว่าง เพื่ อให้เก้าอี้ล้อสามารถสอดเข้ำไปได้ โดยขอบอ่างอยู่
ห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร และต้องอยู่ในตำแหน่ง
ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่ง
กีดขวาง
(ข) ความสูงจากพื้ นถึงขอบบนของอ่างไม่น้อยกว่า
75 เซนติ เมตร แต่ ไ ม่ เกิ น 80 เซนติ เมตร และมี ร าวจั บ ใน
แนวนอนแบบพับเก็บได้ในแนวดิ่งทั้งสองข้างของอ่าง
(ค) ก๊ อ กน้ ำ เป็ น ชนิ ด ก้ านโยกหรื อ ก้ า นกดหรื อ ก้ า น
หมุนหรือระบบอัตโนมัติ
ข้ อ 23 ในกรณี ที่ เป็ น ห้ อ งส้ ว มสำหรั บ ผู้ ชายที่ มิ ใช่ ห้ อ งส้ ว ม
สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ตามข้อ 20 และข้อ
21 ให้ มี ที่ ถ่ า ยปั ส สาวะที่ มี ร ะดั บ สู ง จากพื้ น ไม่ เ กิ น 40
เซนติเมตร อย่างน้อย 1 ที่ และมีราวจับ
หมวด 8 พื้นผิวต่างสัมผัส
ข้อ 25 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีพื้นผิวต่างสัมผัส ดังนี้
(1) พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือนที่พื้น ให้ติดตั้งบริเวณต่าง
ระดับที่มีระดับต่างกันเกิน 15 เซนติเมตร ที่ทางขึ้นและทางลง
ของทางลาดหรื อ บั น ได ที่ พื้ น ด้ า นหน้ า และด้ า นหลั งประตู
ทางเข้ าออกอาคาร ที่ พื้ นด้ านหน้ าของประตูห้ องส้วม ที่ พื้ น
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายละเอียดการดำเนินการของโครงการ

- โครงการจั ด ให้ มี พื้ น ผิ ว ต่ า งสั ม ผั ส สำหรั บ คนพิ ก าร
ทางการมองเห็ น ที่ พื้ น บริเวณต่ างระดั บ ที่ มี ค วามต่ า ง
ระดับกันเกิน 0.20 เมตร ที่ทางขึ้นและทางลงของทาง
ลาดหรื อ บั น ได ที่ ด้ า นหน้ า และด้ า นหลั ง ของประตู
ทางเข้าอาคาร และที่พื้นด้านหน้าของประตูห้องน้ำคน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชราที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ
ด้านหน้าของช่องประตูลิฟต์ และบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง โดยมี
ความกว้าง 30 เซนติเมตร และมีความยาวเท่ากับและขนานไป
กั บ ความกว้ า งของช่ อ งทางเดิ น ของพื้ น ต่ า งระดั บ ทางลาด
บันได หรือประตู และขอบของพื้นผิวต่างสัมผัสต้องอยู่ห่างจาก
จุด เริ่มต้น ของทางขึ้น หรือทางลงของพื้น ต่างระดับ ทางลาด
บันได หรือประตู ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ในกรณีของสถานี
ขนส่งมวลชนที่ ไม่มี ประตูหรือแผงกั้นให้ขอบนอกของพื้น ผิว
ต่ า งสั ม ผั ส อยู่ ห่ า งจากขอบของชานชาลาไม่ น้ อ ยกว่ า 60
เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 75 เซนติเมตร
(2) พื้ น ผิ ว ต่ า งสั ม ผั ส ชนิ ด นำทาง ให้ ติ ด ตั้ งในทิ ศ ทางที่
นำไปสู่ ท างเข้ า ออกอาคารจุ ด บริ ก าร ข้ อ มู ล ข่ า วสารหรื อ
ประชาสัมพันธ์ ห้องน้ำ ห้องส้วม ลิฟต์ หรือบันได

รายละเอียดการดำเนินการของโครงการ
พิการ โดยมีขนาดความกว้าง 0.30 เมตร และมีความ
ยาวเท่ากับและขนานไปกับความกว้างของช่องทางเดิน
ของพื้นต่างระดับ ทางลาด บันได หรือประตู และขอบ
ของพื้นผิวต่างสัมผัสอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นของทางขึ้น
หรือทางลงของพื้นต่างระดับ ทางลาด บันได หรือประตู
0.30 เมตร

ผังแสดงตำแหน่งสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ แสดงดังรูปที่ 2.7.9-1
แบบขยายสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ แสดงดังรูปที่ 2.7.9-2

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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2.8

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ

โครงการจัดให้มีอาคารสระว่ายน้ำ จำนวน 2 สระ ดังนี้
อาคารสระว่ายน้ำ
1. อาคารสระว่ายน้ำ 1 ขนาดพื้นที่สระ 203.00 ตารางเมตร ระดับน้ำในสระลึก 1.50 เมตร มีปริมาตร
304.50 ลูกบาศก์เมตร อยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร B1
2. อาคารสระว่ายน้ำ 2 ขนาดพื้นที่สระ 145.00 ตารางเมตร ระดับน้ำในสระลึก 1.50 เมตร มีปริมาตร
217.50 ลูกบาศก์เมตร อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารออกกำลังกาย
ดังนั้น โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
มีสระว่ายน้ำภายในโครงการจำนวน 2 สระ มีปริมาตรรวม 522.00 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้สระว่ายน้ำภายใน
โครงการจัดให้มีแสงสว่างบริเวณสระว่ายน้ำเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน สำหรับในกรณีที่มีการเปิดใช้สระว่ายน้ำใน
เวลากลางคืน จะสามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกรณีการลื่นหกล้มและเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้มาใช้บริการสระ
ว่ายน้ำภายในโครงการ
โดยมีลักษณะโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และพื้นผิวด้านข้างและด้านล่างสระว่ายน้ำเรียบ ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่ถูกควบคุมในลักษณะที่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่ อสุขภาพตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 การประกอบกิจการนี้เป็นแหล่งที่ผู้ใช้บริการเข้ามาชุมนุมอยู่รวมกันในสระว่ายน้ำ
จึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ ถ้าสระว่ายน้ำขาดการดูแลและบำรุงรักษาตามหลั ก
สุขาภิบาล การอนามัยสิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพน้ำ รวมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้อง สระ
ว่ายน้ำอาจกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคเยื่อตาอักเสบ หูอักเสบ โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดิน
หายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งโรคไม่ติดเชื้อต่างๆ อันมีผลมาจากการใช้สารเคมี เช่น อาการผิวห นัง
เนื่องจากแพ้สารเคมี อาการเจ็บคอ ไอ แน่นหน้าอก อาการคลื่นไส้อาเจียน เนื่องจากแพ้สารเคมี นอกจากนั้น ยัง
รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ด้วย
ผังบริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.8-1
แบบขยายสระว่ายน้ำ และตำแหน่งติดตั้งไฟส่องสว่าง แสดงดังรูปที่ 2.8-2
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โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

โครงการมีการจั ดการสระว่ายน้ ำ เพื่อควบคุมคุณ ภาพน้ำในสระให้ ถูกสุ ขลั กษณะ และได้มาตรฐาน
ทางด้านสุขาภิบาล โดยเสนอมาตรการจัดการสระว่ายน้ำให้เป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจกรรมอื่นๆ โดยมีมาตรการในการป้อ งกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม เพื่อป้ องกันและลดผลกระทบ
ดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.8.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสระว่ายน้ำ
(1) ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการ
1) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ
2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life guard) อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่
เกิน 100 คน กรณีเกิน 100 คน เศษของ 100 คน ให้คิดเป็น 100 คน และต้องเป็นผู้ที่ชำนาญในการว่ายน้ำ
และผ่ า นการอบรมการช่ ว ยชี วิ ต คนจมน้ ำ สามารถให้ ก ารปฐมพยาบาลได้ โดยต้ อ งอยู่ ป ระจำสระว่ ายน้ ำ
ตลอดเวลาที่เปิดบริการ
3) ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังนี้
3.1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
7.2-8.4
3.2) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)
0.6-1.0 ppm
3.3) คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine)
0.5-1.0 ppm
3.4) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)
80-100 ppm
3.5) ความกระด้าง (Calcium Hardness)
250-600 ppm
3.6) กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid)
30-60 ppm
3.7) คลอไรด์ (Chloride)
ไม่เกิน 600 ppm
3.8) แอมโมเนีย (Ammonia)
ไม่เกิน 20 ppm
3.9) ไนเตรท (Nitrate)
ไม่เกิน 50 ppm
3.10) โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร โดย
วิธี MPN (Most Probale Numbers) ในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร
3.11) ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)
3.12) ตรวจไม่ พ บจุ ลิ น ทรี ย หรื อ ตั ว บ่ งชี้ จุ ลิ น ทรีย์ ที่ ท ำให้ เกิ ด โรค ได้ แ ก่ Escherichia coli,
Staphylococcus auresu, Pseudomonas aeruginosa
4) จัดให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามเกณฑ์มารตฐาน ดังนี้
4.1) การเก็บตัวอย่างน้ำ ทำอย่างน้อย 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึก และส่วนตื้น ขณะมีผู้ใช้สระ
ว่ายน้ำมากที่สุด
4.2) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความเป็นกรดด่างอย่างน้อยวันละ 2
ครั้ง หากมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก หรือเป็นวันที่มีแสงแดดจัดควรตรวจสอบปริมาณ
คลอรีน และค่าความเป็นกรดด่างในระหว่างวันด้วย กรณีใช้คลอรีนชนิดกรดไตรคลอโร
โอโซยานูริค ต้องตรวจหาค่ากรดไซยานูริคด้วย
4.3) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคอลโคลิ
ฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
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4.4) ตรวจวิเคาะห์คุณภาพน้ำทางเคมี และชีวภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดในข้อ
3) ครบทุกข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาขอหรือต่อใบอนุญาต
5) จัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำไว้ประจำ รวมทั้งบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์
และข้อมูลอื่นที่จำเป็น ดังนี้
5.1) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน ต้องสามารถวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.22.0 ppm
5.2) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง สามารถตรวจวัดได้อย่างน้อย
ช่วง 3-9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1 หน่วย pH
5.3) มีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำในแต่ละวัน แยกเพศและอายุ ระยะเวลาที่ใช้
สระว่ายน้ำ
6) ต้องจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ ติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นได้ ชัด
และควรมีข้อความอย่างน้อยดังนี้
6.1) ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด
6.2) ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง
6.3) ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด หูน้ำหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นใน
สระว่ายน้ำ
6.4) ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ
6.5) ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสั่งน้ำมูกลงในน้ำ
6.6) ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก
6.7) จำนวนผู้ใช้บริการมากที่สุด ที่สระว่ายน้ำสามารถรองรับได้
6.8) วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำ
7) ต้องดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลาที่สมควรเพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
(2) การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี
1) สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” มีการระบาย
อากาศดี และมีการป้องกันน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2) สารเคมีที่ใช้ต้องมีฉลากระบุชื่ อสารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายวิธีการใช้
และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนด
3) ในการใช้สารเคมีต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลาก และไม่นำสารเคมีหมดอายุมาใช้ในกรณีที่ไม่มี
ระบบการเติมสารเคมีแบบอัตโนมัติ ให้เติมสารเคมีลงในสระว่ายน้ำในขณะที่ปิดบริการแล้ว
4) สถานที่ ท ำงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ส ารเคมี ต้ อ งมี แ สงสว่างเพี ย งพอ เพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด
อุบัติเหตุอันเนื่องมาจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ค่ามาตรฐานแสงสว่างในบริเวณ
ต่างๆ ควรเป็นดังนี้
- ห้องสูบจ่ายสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์
- ห้องเครื่องกรองน้ำ ไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
- ห้องหรือสถานที่เก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
5) ต้ อ งมี ม าตรการป้ อ งกั น การสั ม ผั ส สารเคมี ข องคนงาน เช่ น กำหนดขั้ น ตอนการทำงานที่
ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ป้ องกันอัน ตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้คนงาน รวมทั้งประเมิ นการสัมผัสสารเคมี
อันตรายของคนงานที่ทำหน้าที่เติมสารเคมี และมีผลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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6) ในขณะทำงานกับสารเคมี ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
เช่น สวมหน้ากาก และสวมถุงมือในขณะปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมี เป็นต้น
7) ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้ำ หรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารเคมี
8) ดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หากสารเคมีหกรั่วไหล ต้องทำความสะอาดทันที
(3) การจัดการสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และขยะ
1) จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และการบำบัดสิ่งปฏิกูลดังนี้
1.1) มีห้องน้ำ ส้วมแยกออกจากกัน โดยมีแบบและจำนวนตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.2) ลักษณะของห้องส้วม การบำบัด และการกำจัดสิ่งปฏิกูลต้องถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
1.3) ต้องดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมเป็นประจำทุกวันที่เปิดให้บริการ
1.4) ภายในห้องน้ำควรมีวัสดุอุปกรณ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม
2) มีการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้มาตรฐานก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ
ซึ่งส่วนประกอบของระบบการจัดการน้ำเสีย ประกอบด้วย
2.1) ตะแกรงดักขยะ สำหรับดักเศษขยะออกจากน้ำเสีย
2.2) ระบบรวบรวมน้ำเสีย น้ำจากส่วนต่างๆของอาคารไหลมารวมกันที่ถังรวบรวมน้ำเพื่อรอ
การบำบัดน้ำที่ล้นออกจากบ่อรวบรวมนี้จะไหลเข้าสู่บ่อบำบัด
2.3) ระบบบำบั ดน้ ำเสี ย ต้องมีวิธีการบำบัดน้ ำเสี ยที่ เหมาะสม ไม่ก่อให้ เกิดเหตุ เดือดร้อ น
รำคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน
2.4) รางระบายน้ำทิ้ง รางหรือท่อสำหรับระบายน้ำทิ้ง ควรมีตะแกรงวางปิดรางเพื่อกรองเศษ
ผงต่างๆ และป้องกันหนู นอกจากนี้ทางเปิดของท่อระบายน้ำออกสู่ท่อสาธารณะควรมี
ตะแกรงปิดเพื่อป้องกันหนูด้วย
3) จัดให้มีการจัดการขยะดังนี้
3.1) ควรมีการคัดแยกขยะและมีภาชนะรองรับขยะแยกตามประเภท
3.2) มีภาชนะรองรับขยะที่เพียงพอตามหลักสุขาภิบาล
3.3) ล้างทำความสะอาดภาชนะรองรับขยะและบริเวณที่วางภาชนะอยู่เสมอ
3.4) รวบรวมขยะจากภาชนะรองรับขยะไปยังที่พักขยะรวม หรือนำไปกำจัดทุกวันโดยเฉพาะ
ขยะที่เน่าเสียได้ง่าย
3.5) กำจัดขยะด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามข้อกำหนดท้องถิ่น
3.6) ดูแลมิให้ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดภายในสถานประกอบกิจการและบริเวณโดยรอบ
(4) การสุขาภิบาลอาหาร และน้ำดื่ม
1) กรณีจำหน่ายอาหาร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และตามข้อกำหนดท้องถิ่น
2) ต้องมีน้ำดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มไว้บริการอย่างเพียงพอ
3) ลักษณะการนำน้ำมาดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน เช่น ใช้ระบบน้ำกดใช้
แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียวแล้วนำไปล้างทำความ
สะอาดก่อนนำมาใช้ดื่มใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ให้จัดทำป้ายหรือข้อความการปฏิบัติไว้ด้วย
(5) การป้องกันควบคุมสัตว์ และแมลงนำโรค
1) ภายในสถานประกอบกิจการไม่ควรมีหนู แมลงวัน และแมลงสาบ
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2) ต้องมีการป้องกัน ควบคุม กำจัดสัตว์ และแมลงนำโรค โดยเฉพาะหนู แมลงวัน และแมลงสาบ
อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
(6) การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
1) ต้องกำหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีที่ยังว่ายน้ำไม่เป็น และผู้สูงอายุที่
ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ
2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตดังนี้
2.1) โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน
2.2) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกเอาไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่า
ความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน
2.3) ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 ม. น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน
และต้องวางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ
2.4) เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด
2.5) ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่ พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่าย
น้ำ และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด
3) มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ
เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำ และต้องปิดประกาศหมายเลข
โทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ
(7) เหตุรำคาญ
ต้องควบคุมมิให้เกิดเหตุรำคาญ ซึ่งมาจากกิจกรรมการดำเนินการต่างๆ
2.8.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสระว่ายน้ำ
(1) การตรวจสอบรายวัน
1) ดัชนีที่ตรวจวัด
- คลอรีนอิสระคงเหลือ
- ค่าความเป็นกรดด่าง
2)
สถานที่ดำเนินการ
- จุดที่มีผู้ใช้บริการบริเวณสระลึก 1 จุด
- จุดที่มีผู้ใช้บริการบริเวณสระตื้น 1 จุด
3)
ระยะเวลา ความถี่
- วันละ 2 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด
(2) การตรวจสอบรายเดือน
1) ดัชนีที่ตรวจวัด
- โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)
- ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform)
2)
สถานที่ดำเนินการ
- จุดที่มีผู้ใช้บริการบริเวณสระลึก 1 จุด
- จุดที่มีผู้ใช้บริการบริเวณสระตื้น 1 จุด
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3)

ระยะเวลา ความถี่
- เดือนละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด
(3) การตรวจสอบรายปี
1) ดัชนีที่ตรวจวัด
- คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine)
- ค่าความเป็นกรดด่าง (Alkalinity)
- ความกระด้าง (Calcium Hardness)
- กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid (กรณีที่ใช้)
- คลอไรด์ (Chloride)
- แอมโมเนีย (Ammonia)
- ไนเตรท (Nitrate)
- จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa
2) สถานที่ดำเนินการ
- จุดที่มีผู้ใช้บริการบริเวณสระลึก 1 จุด
- จุดที่มีผู้ใช้บริการบริเวณสระตื้น 1 จุด
3)
ระยะเวลา ความถี่
- ปีละ1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด
การจัดการสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และขยะ การสุขาภิบาลอาหาร และน้ำดื่ม การป้องกันควบคุมสัตว์
และแมลงนำโรค การดู แ ลสุ ข ภาพและความปลอดภั ย และเหตุ ร ำคาญ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ คำแนะนำของ
คณะกรรมการสาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ เรื่องการควบคุมกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนอง 2550/1
เดียวกัน จะเห็นได้ว่า โครงการมีมาตรการในการจัดการสระว่ายน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคตาม
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ใน
ทำนองเดียวกัน
2.9

การจัดการร้านอาหาร

ก่อนการจัดตั้งร้านอาหารของโครงการ โครงการจะดำเนินการตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่
จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้
หมวด 1 สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร
ข้อ 3 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับสถานที่และบริเวณที่ใช้ทำประกอบหรือปรุง
อาหาร จำหน่ายอาหาร และบริโภคอาหาร ดังต่อไปนี้
(1) พื้นบริเวณที่ใช้ทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องสะอาด ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ไม่ชำรุดและ
ทำความสะอาดง่าย
(2) ในกรณีที่มีผนังหรือเพดาน ผนังหรือเพดานต้องสะอาด ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง และไม่ชำรุด
(3) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีที่สถานที่จำหน่ายอาหารเป็นสถานที่สาธารณะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
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(4) มีแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำ
ของคณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
(5) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์สำหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะสำหรับสถานที่และบริเวณสำหรับใช้
ทำประกอบหรือปรุ งอาหาร และบริโภคอาหาร เว้นแต่ส ถานที่ ห รือบริเวณบริโภคอาหารไม่มีพื้ นที่เพียงพอ
สำหรับจัดให้มีที่ล้างมือ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดมือที่เหมาะสม
(6) โต๊ะที่ใช้เตรียม ประกอบหรือปรุงอาหาร หรือจำหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหก
สิบเซนติเมตร ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย และมีสภาพดี
(7) โต๊ะหรือเก้าอี้ที่จัดไว้สำหรับบริโภคอาหารต้องสะอาด ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง และไม่ชำรุด
ข้อ 4 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับส้วม ดังต่อไปนี้
(1) ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี พร้อมใช้ และมีจำนวนเพียงพอ
(2) ห้องส้วมต้องสะอาด พื้นระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำขัง มีการระบายอากาศที่ดี และมีแสงสว่าง
เพียงพอ
(3) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์สำหรับล้างมือจำนวนเพียงพอ
(4) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน โดยประตูไม่เปิดโดยตรงสู่บริเวณที่เตรียม ทำ ประกอบหรือ
ปรุงอาหาร ที่เก็บ ที่จำหน่าย ที่บริโภคอาหาร ที่ล้างและที่เก็บภาชนะอุปกรณ์ เว้นแต่จะมีการจัดการห้องส้วมให้
สะอาดอยู่เสมอ และมีฉากปิดกั้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา
ข้อ 5 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอยที่มีสภาพดี ไม่
รั่วซึม ไม่ดูดซับน้ำ มีฝาปิด มิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น และต้องดูแลรักษาความสะอาดถัง
รองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถัง
รองรับมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยในสถานที่จำหน่ายอาหาร
ข้อ 6 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ำเสีย ดังต่อไปนี้
(1) ต้องมีการระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้างในบริเวณสถานที่จำหน่ายอาหาร
(2) ต้องมีการแยกเศษอาหารออกจากภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ก่อนการทำความสะอาด
(3) ต้องมีการแยกไขมันไปกำจัดก่อนระบายน้ำทิ้งออกสู่ระบบระบายน้ำ โดยใช้ถังดักไขมันหรือ
บ่อดักไขมัน หรือการบำบัดด้วยวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าการบำบัดด้วยถังดักไขมันหรือบ่อดักไขมัน
และน้ำทิ้งต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ข้อ 7 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีมาตรการในการป้องกันสัตว์ แมลงนำโรค และสัตว์เลี้ยงตามหลักวิชาการ
ข้อ 8 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีมาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือสำหรับป้องกันอัคคีภัยจากการใช้
เชื้อเพลิงในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร
หมวด 2 สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการทำ ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา และการจำหน่าย
อาหาร
ข้อ 9 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) อาหารสดที่น ำมาประกอบและปรุงอาหาร ต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาดและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(2) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิดไม่วางบน
พื้นหรือบริเวณที่อาจทำให้อาหารปนเปื้อน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำ
ของคณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 10 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

(1) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อน และมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(2) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งอื่นที่นำมาใช้ใน
กระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย และได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
ข้อ 11 สถานที่จ ำหน่ ายอาหารต้องมี การจัดการเกี่ยวกับ อาหารประเภทปรุงสำเร็จตามหลั กเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) อาหารประเภทปรุงสำเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกัน การ
ปนเปื้อน รวมทั้งวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร
(2) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสำเร็จให้สะอาด ปลอดภั ยสำหรับการบริโภคตาม
ชนิดของอาหาร ตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
(3) มี ก ารจั ด การสุ ข ลั ก ษณะของการจำหน่ า ยอาหารตามที่ รั ฐ มนตรี โ ดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 12 น้ำดื่มหรือเครื่องดื่มที่เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ใช้ในสถานที่จำหน่ายอาหารต้องมี
คุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตรและต้องทำ
ความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนำมาให้บริการในกรณีที่เป็นน้ำดื่มที่ไม่ได้เป็นอาหาร
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทหรือเครื่องดื่มที่ปรุงจำหน่ายต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการ
ปนเปื้อน โดยต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร ทั้งนี้ น้ำดื่มและน้ำที่ใช้สำหรับปรุงเครื่องดื่มต้องมี
คุณภาพไม่ต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคที่กรมอนามัยกำหนด
ข้อ 13 การทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคที่กรม
อนามัยกำหนด
ข้อ 14 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ำแข็ง ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ใช้น้ำแข็งที่สะอาดและมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(2) เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด และวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร
ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร ไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนและต้องไม่
ระบายน้ำจากถังน้ำแข็งลงสู่พื้นบริเวณที่วางภาชนะ
(3) ใช้อุปกรณ์สำหรับคีบหรือตักน้ำแข็งโดยเฉพาะ โดยอุปกรณ์ต้องสะอาดและมีด้ามจับ
(4) ห้ามนำอาหารหรือสิ่งของอื่นไปแช่รวมกับน้ำแข็งสำหรับบริโภค
ข้อ 15 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ำใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) น้ำใช้ต้องเป็น น้ำประปา ยกเว้นในท้องถิ่นที่ไม่มีน้ำประปาให้ใช้น้ำที่มีคุณ ภาพเทียบเท่า
น้ำประปาหรือเป็นไปตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(2) ภาชนะบรรจุน้ำใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี
ข้อ 16 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการสารเคมี สารทำความสะอาด วัตถุมีพิษหรือวัตถุที่อาจ
เป็นอันตรายต่ออาหาร โดยติดฉลากและป้ายให้เห็นชัดเจน พร้อมทั้งมีคำเตือนและคำแนะนำเมื่อเกิดอุบัติภัย
จากสารดังกล่าว และการจัดเก็บต้องแยกบริเวณเป็นสัดส่วนต่างหากจากบริเวณที่ใช้ทำ ประกอบ ปรุง จำหน่าย
และบริโภคอาหาร
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนถ่ายสารเคมี สารทำความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร
จากภาชนะบรรจุเดิม ห้ามนำภาชนะบรรจุนั้นมาใช้บรรจุอาหาร และห้ามนำภาชนะบรรจุอาหารมาใช้บรรจุ
สารเคมี สารทำความสะอาดวัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร
ข้อ 17 ห้ามใช้ก๊าซหุ งต้มเป็ นเชื้อเพลิงในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารบนโต๊ะหรือที่รับประทาน
อาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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ข้อ 18 ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในการทำ ประกอบ ปรุง หรืออุ่นอาหารใน
สถานที่จำหน่ายอาหาร เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องมี
มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หมวด 3 สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่น ๆ
ข้อ 19 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องสะอาดและทำจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับ
อาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชำรุด และมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(2) มีการจัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไว้ในที่สะอาด โดยวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหก
สิบเซนติเมตร และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(3) จัดให้มีช้อนกลาง สำหรับอาหารที่รับประทานร่วมกัน
(4) ตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอื่นๆ ต้องสะอาดมีสภาพดี
ไม่ชำรุด และมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร
(5) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุป กรณ์ ป ระกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอื่น ๆ หรือ
อุปกรณ์เตรียมอาหาร ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี และไม่ชำรุด
ข้อ 20 สถานที่ จ ำหน่ ายอาหารต้ องมีการจัด การเกี่ยวกับการทำความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ และ
เครื่องใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่รอการทำความสะอาด ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์
และแมลงนำโรคได้
(2) มีการทำความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่ถูกสุขลักษณะ และใช้สารทำความ
สะอาดที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้สารทำความสะอาดนั้นๆ จากผู้ผลิต
(3) จัดให้มีการฆ่าเชื้อภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ภายหลังการทำความสะอาดให้รัฐมนตรี
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดสารที่ห้ามใช้ในการทำความสะอาดภาชนะ
อุปกรณ์ และเครื่องใช้
หมวด 4 สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
ข้อ 21 ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือ
พาหะนำโรคติดต่อ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หรือโรคอื่นๆ ตามที่กำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นในกรณีที่เจ็บ ป่วย
ต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานได้
(2) ผู้ ป ระกอบกิ จ การและผู้ สั ม ผั ส อาหารต้ อ งผ่ านการอบรมตามหลั ก เกณฑ์ และวิธีก ารที่
รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
(3) ผู้ สัมผั ส อาหารต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมใส่ เสื้ อผ้ าและอุปกรณ์ ป้องกันที่
สะอาดและสามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้
(4) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ประกอบ ปรุง จำหน่ายและเสิร์ฟ
อาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่กระทำการใด ๆ ที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรค
(5) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามที่กำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น รายละเอียดแสดงดัง
ภาคผนวกที่ 12
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ทั้งนี้โครงการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานในการประกอบกิจการร้านอาหารทั้งใน
ส่วนของข้อกำหนดมาตรฐานร้านอาหารของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐาน “ร้านอาหารภูเก็ตปลอดภัย
สุขภาพดี” (สาสุข ยกนิ้ว) ดังนี้
1. ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)
2. มีช้อนกลางสำหรับผู้บริโภค
3. มีอ่างล้างมือสำหรับผู้บริโภค
4. ส้วมในร้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS (Health Accessibility Safety) 16 ข้อ
5. มีการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารสด หรือผ่านการรับรองมาตรฐานQ restaurant
6. ผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมและมีบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร
7. ไม่ใช้มือหยิบจับ สัมผัสอาหารปรุงสำเร็จโดยตรง
8. ปลอดบุหรี่ในอาคารที่มีการขาย และสถานที่รับประทานอาหาร
9. เป็นร้านอาหารที่ผ่านการประเมินรับรอง “ร้านนี้ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร” รายละเอียดแสดง
ดังภาคผนวกที่ 11

2.10 การออกแบบโครงสร้างอาคารรองรับแรงแผ่นดินไหว
การออกแบบโครงสร้ า งอาคารของโครงการ ได้ อ อกแบบโดยคำนึ ง ถึ ง โครงสร้ า งในการต้ า นแรง
แผ่นดินไหว และความปลอดภัยเกี่ยวกับแผ่นดินไหวไว้แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดในการออกแบบโครงสร้างอาคารที่
สอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 49 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และอ้างถึง
ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เล่ ม 124 ตอนที่ 86 ก หน้ า 20 ข้ อ 6 ถึ ง ข้ อ 12 ประกาศเมื่ อ วั น ที่ 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับกฎกระทรวงเรื่อง การกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของ
อาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ทั้งนี้ โครงการได้ออกแบบ
โครงสร้างอาคารรองรับแรงแผ่นดินไหว โดยใช้วิธีการคำนวณตาม “มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านการ
สั่น สะเทื อนของแผ่น ดิ น ไหว (มยผ.1302) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ.
2552” เป็นหลัก

2.11 การดำเนินการในช่วงก่อสร้าง (ดัดแปลง)
(1)

การก่อสร้างโครงการ (ดัดแปลง)
สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน (ณ เดือนธันวาคม 2564) โดยสภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน มี
ลักษณะเป็นพื้นที่ลาดจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือภายในพื้นที่โครงการมีอาคารจำนวน 14 อาคาร ดังนี้
(1) อาคาร B1 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน
24 ห้อง
(2) อาคาร B2 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง
(3) อาคาร B3 เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 56 ห้อง
(4) อาคาร B4 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง
(5) อาคาร B5 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง
(6) อาคารงานระบบ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(7) อาคารงานออกกำลังกาย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
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(8) อาคารสระว่ายน้ำ1 เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(9) อาคารสระว่ายน้ำ2 จำนวน 1 อาคาร
(10) อาคารโครงสร้างไม้ 1 ชั้น จำนวน 5 อาคาร
ซึ่งโครงการจะทำการรื้อถอนอาคารโครงสร้างไม้ จำนวน 5 อาคาร ออกภายหลังได้รับอนุญาต
ดัดแปลงอาคารแล้ว และภายในโครงการยังมียังมีต้นหมากเขียว ต้นลีลาวดี ต้นตาล ต้นตีนเป็ด ต้นหูกวาง ต้นหู
กระจง ต้นมะพร้าว และต้นกระถิน ซึ่งจะทำการดัดแปลงภายหลังได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารจากเทศบาล
ตำบลกะรนแล้ว โดยคาดว่าจะใช้เวลาดัดแปลงทั้งหมดประมาณ 60 วัน ซึ่งมีรายละเอียดแผนงานดังต่อไปนี้
1) งานรื้อถอนอาคาร โดยโครงการจะทำการรื้อถอนอาคารโครงสร้างไม้ 1 ชั้น จำนวน 5
อาคาร คาดว่าใช้ระยะเวลาในการรื้อถอน ประมาณ 10 วัน
2) งานก่อสร้างอาคาร โดยโครงการจะทำการดัดแปลงอาคารโดยการก่อผนังอาคารบางส่วนที่
มีลักษณะเป็นช่องเปิดซึ่งมีระยะถอยร่นไม่เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด โดยแก้ไขให้มีลักษณะเป็นช่องปิด และ
เพิ่มเติมบันไดหนีไฟส่วนของอาคาร B3 คาดว่าใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วัน
3) งานตกแต่งอาคาร ใช้ระยะเวลาประมาณ 20 วัน
4) งานเก็บทำความสะอาด (Clearing & Cleaning) โครงการจะเก็บทำความสะอาดบริเวณ
พื้นที่โครงการและจัดเก็บรายละเอียดของงานและเตรียมความพร้อมของอาคารภายหลังจากการก่อสร้างเสร็จ
สิ้น คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 10 วัน แสดงดังตารางที่ 2.11-1
(2) การจ้างงาน
การก่อสร้าง (ดัดแปลงอาคาร) โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora
Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) มีผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วย สถาปนิก 1 คน วิศวกร 1 คน และโฟร์แมน
1 คน โดยมีการว่าจ้างผู้รับ เหมา ซึ่งใช้คนงานก่อสร้างโครงการประมาณ 17 คน รวมมีจำนวนทั้ง สิ้น 20 คน
พักนอกพื้นที่โครงการ โดยจะพักในพื้นที่ของผู้รับเหมาทั้งหมด โดยบริษัท ผู้รับเหมาเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการ
ควบคุมดูแลความเรียบร้อย รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการสำหรับคนงานก่อสร้างทั้งด้านสุขภาพอนามัย และคุณภาพ
ชีวิต โดยจะกำหนดให้เจ้าของโครงการ บริษัท ชนาลั ย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด นำรายละเอียดดังกล่าวไปเป็น
เงื่อนไขในสัญ ญาจ้ างให้ ผุ้ รับ เหมานำไปปฏบัติอย่างเคร่งครัด โดยบ้านพักคนงานก่อสร้างจะต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน และแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ให้เพียงพอกั บจำนวนคนงาน และได้กำหนดมาตรฐานบ้านพักคนงานและข้อกำหนดที่จะเป็น
มาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งเป็นไปตาม “มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับ
คนงานก่อสร้างและสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน” (มาตรฐาน ว.ส.ท.) ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อต่อชุมชน
และประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงบ้านพักคนงาน โดยจัดให้พักอยู่นอกพื้นที่โครงการทั้งหมด ทำงานแบบเช้าไปเย็นกลับ เพื่อความสะดวกในการพักของคนงาน โดยมีบริษัทผู้รับเหมาเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลความ
เรียบร้อย และกำหนดให้ทำการก่อสร้างในช่วง 08.00-17.00 น. โดยโครงการได้จัดระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งยังไม่มี
การคัดเลือกและการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแต่อย่างใด จึงไม่ได้กำหนดตำแหน่งของบ้านพักคนงาน
อย่ างไรก็ตามสำหรับ บ้ านพั กคนงานนั้ น โครงการได้ กำหนดมาตรฐานบ้ านพั กคนงานและ
ข้ อกำหนดที่ จะเป็ น มาตรการในการป้ องกั นผลกระทบต่ อชุ มชน โดยจะระบุ ลงในสั ญ ญาว่ าจ้ างให้ ผู้ รับ เหมา
ก่อสร้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. กำหนดบ้านพักคนงาน ประกอบด้วย ห้องพักขนาด 2.4 x 2.4 เมตร และพักไม่เกิน 2 คน/
ห้อง (โดยโครงการจัดให้มี 10 ห้อง)
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2. กำหนดโถงทางเดินกว้าง 2 เมตร
3. กำหนดห้องน้ำ-ห้องส้วมขนาด 9x7 เมตร จำนวน 1 ห้อง มีห้องน้ำ-ห้องส้วม รวม 10 ห้อง
4. น้ำทิ้งจากลานซักล้าง อาบน้ำ และห้องน้ำ จะผ่านรางระบายน้ำและท่อเข้าสู่ถังบำบัดเพื่อ
บำบัดน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
5. มีถั งรองรั บ ขยะเพี ย งพอกับ คนงานก่อสร้าง 20 คน และมีห้ องพั กขยะรวมภายในพื้ น ที่
บ้านพักคนงาน ซึ่งสามารถรองรับขยะได้เพียงพอกับปริมาณมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน
6. มีประตูและรั้วล้อมรอบอย่างมิดชิด
7. ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค
จะต้องจัดเตรียมให้เพียงพอสำหรับคนงาน 20 คน และไม่ให้มีผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคภายนอกพื้นที่
บ้านพักคนงานและชุมชนโดยรอบ
8. ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่ที่บริเวณทางเข้า-ออกบ้านพักคนงาน
(3) การจัดการด้านความปลอดภัยและสวัสดิการ
การดำเนินการก่อสร้างโครงการย่อมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดโอกาสที่จะเกิด
อุบัติเหตุและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง บริษัทรับเหมาจึงจัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยในการ
ทำงานขึ้น ดังรายละเอียดดังนี้
1) ความปลอดภัยในสถานที่
- การแบ่งเขตในบริเวณก่อสร้างโดยแบ่งออกเป็นเขตก่อสร้าง เขตพักผ่อนของคนงาน
เขตจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ และเขตกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว
- ติดป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนภัยในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น “เขตก่อสร้าง
ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” “ห้ามสูบบุหรี่” เป็นต้น ขนาดของป้ายเตือนนั้นจะมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้โดย
ชัดเจน
- จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในบริเวณก่อสร้าง โดยประจำ ณ จุดผ่านเข้า -ออก
คอยตรวจตราในบริเวณทั่ว ๆ ไป และควบคุมการจราจรภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
- การจัดทำความสะอาดในบริเวณก่อสร้างให้ เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ โดย
ความร่วมมือของพนักงานทุกคน
2) ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักร
- จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ให้ถูกต้อง
ตรงตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือ เครื่องจักรแต่ละชนิด ซึ่งจะทำให้ เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการทำงาน และเกิด
ความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานด้วย
- เครื่องมือ เครื่องจักรที่มีการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิง จะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็น
พิเศษและพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยสำหรับเครื่องมือเครื่องจักรเหล่านี้อย่างเคร่งครัด
- ก่อนการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและหลังการใช้ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบและ/
หรือซ่อมแซมแก้ไขเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างปกติ
3) ความปลอดภัยส่วนบุคคล
- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างในแต่ละ
ประเภท
- การออกกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับสำหรับการทำงานเพื่อความปลอดภัย
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- การฝึกอบรมพนักงานทางด้านการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
- การจัดการรักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4) มาตรการป้องกันอัคคีภัย
สำหรับกิจกรรมในการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในช่วงการดัดแปลงอาคาร
นั้นอาจเกิดจากลูกไฟจากงานเชื่อมและกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าและการ
ตกแต่งภายใน เช่น การทาสี เป็นต้น ทางโครงการได้ออกมาตรการให้ทางบริษัทรับเหมานำไปปฏิบัติ คือ
- ห้ามสูบบุหรี่และนำวัตถุไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการลุกติดไฟ
- จัดเก็บอุปกรณ์ภายหลังการปฏิบัติงานในที่ที่จัดเตรียมไว้
- ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยภายหลังการปฏิบัติงาน
- จัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือ ABC และ CO2 ประจำจุดที่มีความเสี่ยงในการเกิด
อัคคีภัย
- ห้ามนำวัตถุไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์เครื่องมือและพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด
- ใช้อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
5) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณี การป้องกัน และควบคุมการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของสถานที่ก่อสร้างและที่พักชั่วคราวของคนงาน
ก่อสร้าง
สำหรับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของสถานที่ก่อสร้างและที่พักชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง
มีดังนี้
(1) ให้ผู้ปฏิบัติงานสังเกตอาการตนเอง และประเมินตนเองก่อนออกจากบ้าน/ห้องพัก/ที่พัก
ด้วยแอปพลิเคชัน Thai Save Thai หรือแอปพลิเคชันของทางราชการ หรือที่หน่วยงานกำหนด หากพบอาการ
ผิดปกติหรือมีความเสี่ยงสูงให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อพิจารณาหยุดปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อป้องกัน
การนำเชื้อเข้าสู่กระบวนการทำงาน
(2) กำหนดทางเข้า-ออกสถานที่ก่อสร้างและแคมป์คนงานที่ชัดเจน มีเจ้าหน้าที่ประจำและจำกัด
ทางเข้า-ออกให้เป็นช่องทางเดียว เพื่อควบคุมการเข้า-ออก และสามารถคัดกรองผู้เข้า-ออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ผู้ ป ฏิ บั ติงาน แรงงาน ผู้ รับเหมา และผู้ ม าติ ดต่อ ทุก คน ก่อ นเข้าปฏิ บั ติงานภายใน
บริเวณสถานที่ก่อสร้างและแคมป์คนงาน ต้องมีการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่ างกาย และแสดงผล
ประเมินอาการเสี่ยงของตนเอง (แอปพลิเคชัน“ไทยเซฟไทย (Thai Save Thai)” หรือระบบที่รัฐกำหนด) หาก
พบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ให้พักคอยและวัดอุณหภูมิอีกครั้ง หากอุณหภูมิไม่ลด
จะถือว่ามีไข้ ไม่อนุญาตให้เข้า ทำงาน และให้อยู่ในพื้นที่กักตัวชั่วคราว (Isolation Area) และรายงานให้ จป.
หรือผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง ดำเนินการตามระดับความเสี่ยงต่อไป
(4) ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และอาจ
จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองเพิ่มเติม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ แผ่นใสครอบหน้า (Face Shield) เป็นต้น
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานทีท่ ำ
(5) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือแอลกอฮอล์ หรือเจลแอลกอฮอล์ (ที่มีแอลกอฮอล์เป็น
ส่วนผสมอย่างน้อยร้อยละ 70) ไว้ ณ จุดทางเข้า-ออก บริเวณต่างๆ และจุดที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสร่วม เช่น
จุดลงชื่อเข้าทำงาน ที่ติดต่อ สถานที่รับประทานอาหาร จุดกดน้ำดื่ม ห้องส้วม สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ
อย่างเพียงพอ
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(6) กำหนดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1–2 เมตร ตามความเหมาะสม
รวมถึงการจัดเว้นระยะห่างของสถานที่ เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล
(7) ปรับรูปแบบการทำงาน จัดระบบการทำงานเพื่อลดความหนาแน่น ลดโอกาสเสี่ยงจาก
การทำงาน เช่น การเหลื่อมเวลาการทำงาน เหลื่อมพื้นที่ทำงาน สลับวัน เป็นต้น
(8) จั ด ให้ ค นงานทำงานเป็ น กลุ่ ม ใช้ ชี วิ ต เฉพาะในกลุ่ ม ของตนเอง (Bubble) และ
กำหนดให้มีกิจกรรมข้ามกลุ่มให้น้อยที่สุด โดยการออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับกระบวนการก่อสร้าง เช่น
การแบ่งกลุ่มคนงานของผู้รับเหมาแต่ละเจ้า จะไม่มีกิจกรรมหรือปฏิบัติงานในพื้นที่เดียวกัน ในเวลาเดียวกัน
แยกพื้นที่การทำงาน
(9) งดกิจกรรมการรวมตัว กิจกรรมสัง สรรค์ กิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด โดยถือหลัก
หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
(10) หากมีการรับ-ส่งพนักงาน ให้ดูแลด้านความปลอดภัยของคนงาน เช่น จำกัดจำนวน
คนในรถรั บ -ส่ ง ไม่ ให้ แ ออั ด จั ด ที่ นั่ งไม่ ให้ หั น หน้ าเข้ าหากั น และให้ ส วมหน้ ากากผ้ า หรือ หน้ ากากอนามั ย
หลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไม่จำเป็นตลอดระยะเวลาการเดินทาง ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องร่วมโดยสาร และไม่แวะระหว่าง
ทาง
(11) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่พนักงาน แรงงาน ผู้รับเหมา โดยให้
มีสัดส่วนคนมีภูมิต้านทาน (เคยติดเชื้อ + วัคซีน + ตรวจพบภูมิต้านทาน) ในสถานที่ก่อสร้างและแคมป์คนงาน
ก่อสร้าง มากที่สุด (ระดับความปลอดภัยสูง >70%, ปานกลาง 30-70%, ต่ำ <30%)
(12) ใช้ Antigen Test Kit ตรวจหาเชื้อในพนักงานที่มีอาการคล้ายไข้หวัด ท้องเสีย จมูก
ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือเมื่อสงสัยว่าอาจป่วยเป็น โรคโควิด-19 หากไม่มีผู้ที่มีอาการสงสัย ให้สุ่มตรวจเชิงรุก
โดยใช้ PCR หรือ Antigen Test Kit ในพนักงานและแรงงานเป็นระยะ ตามขนาดจำนวนคนงาน
(13) ประสาน ดำเนินการเพื่อให้คนงานทุกคนมีโรงพยาบาลคู่สัญญาที่จะให้การดูแลรักษา
เมื่อพบว่า มีอาการป่วย หรือติดเชื้อ
(14) เตรียมแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุ โดยทำความเข้าใจกับคนงานตั้งแต่ยังไม่มี
เหตุการณ์ระบาด ประเด็นสำคัญที่ควรทำความเข้าใจ เพราะน่าจะกระทบการดำเนินชีวิตของทุกคน เช่น
- การกักตัวในสถานที่ที่กำหนด หากคนงานเป็นผู้เสี่ยงสูง ดังนั้นคนงานควรจัดเตรียม
คนในครอบครัว หากตนเองต้องแยกกักตัว เนื่องจากเป็นผู้สัมผัส หรือเมื่อตนเองต้องแยกไปอยู่โรงพยาบาลสนาม
เนื่องจากติดเชื้อ
- หากคนงานติดเชื้ออาจไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามได้ทันที โดยเฉพาะ
คนติดเชื้อที่อยู่ในวัยหนุ่ม ไม่มีโรคประจำตัว แต่จะอยู่ในพื้นที่พักคอย หรือพื้นที่ที่จัดเป็น Camp Isolation ขณะที่
อยู่ใน Camp Isolation ผู้ติดเชื้อจะมีโอกาสแพร่เชื้อให้ผู้อื่นน้อยมาก หากทุกคนปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด
- จัดระบบรองรับการดำรงชีวิตประจำวันในระหว่างการกักกันตัว
(15) จัดเตรียมสถานที่แยกกักตัวผู้ติดเชื้อ หรือมีความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อภายใน
สถานที่ก่อสร้างและแคมป์คนงานก่อสร้าง (Camp Isolation) คนดูแล อาหาร น้ำ และมีระบบส่งต่อไปสถานพยาบาล
ทีก่ ำหนด
(ที่มา : มาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการสถานที่ก่ อสร้าง และที่พักชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง กรณี การ
ป้ องกั น และควบคุ มการแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนั ก อนามั ย สิ่ งแวดล้ อม กรมอนามั ย กระทรวง
สาธารณสุข, 2564)
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6) รายละเอียดการทำประกันภัยตามกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความ
รับผิดชอบตามกฎกระทรวง พ.ศ.2564
ข้อ 3 ในระหว่างการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย หรือรื้อถอนอาคารของเอกชนเจ้าของ
โครงการ ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนิ นการ ต้องจัดให้ มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต
ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ดัดแปลงเคลื่อนย้าย หรือรื้อถอนอาคาร
สำหรับอาคารดังต่อไปนี้
(1) อาคารสูง
(2) อาคารขนาดใหญ่
(3) อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
ข้อ 5 เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการ ตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ต้องจัด
ให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งมีความคุ้มครอง
ไม่ตำ่ กว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้


ความสอดคล้องตามข้อกำหนด
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วน
ขยาย) ของบริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีสภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน เป็นพื้นที่ลาดจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ ภายในพื้นที่
โครงการประกอบด้วยอาคารจำนวน 14 อาคาร ดังนี้
(1) อาคาร B1 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพัก
จำนวน 24 ห้อง
(2) อาคาร B2 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง
(3) อาคาร B3 เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 56 ห้อง
(4) อาคาร B4 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง
(5) อาคาร B5 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง
(6) อาคารงานระบบ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร 
(7) อาคารงานออกกำลังกาย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร 
(8) อาคารสระว่ายน้ำ1 เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(9) อาคารสระว่ายน้ำ2 จำนวน 1 อาคาร
(10) อาคารโครงสร้างไม้ 1 ชั้น จำนวน 5 อาคาร


ซึ่งโครงการจะทำการรื้อถอนอาคารโครงสร้างไม้จำนวน 5 อาคาร ออก และดัดแปลง
อาคารบางส่วนได้แก่ อาคาร B1, อาคาร B2, อาคาร B3, อาคาร B5 และอาคารงานระบบ โดยโครงการจะทำ
การก่อผนั งอาคารที่มีลักษณะเป็ น ช่องเปิ ดซึ่งมีระยะถอยร่นไม่เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด โดยแก้ไขให้ มี
ลักษณะเป็นช่องปิด และเพิ่มบันไดหนีไฟส่วนของอาคาร B3 ภายหลังได้รับอนุญาตดัดแปลงอาคารแล้ว โดย
อาคารที่มีการรื้อถอนและดัดแปลงอาคารเข้าข่ายอาคารที่ต้องทำประกันภัยตามกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่
ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ.2564 จำนวน 1 อาคาร คืออาคาร B3 เนื่องจากอาคารดังกล่าว
มีพื้นที่ใช้สอยอาคาร 4,041.00 ตารางเมตร เข้าข่ายอาคารตาม ข้อ 3 (2) ตามข้อกำหนดดังกล่าว
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(4) การจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของคนงานก่อสร้าง
ในช่วงดัดแปลงอาคารโครงการ จะมีการว่าจ้างแรงงานสูงสุดจำนวน 20 คน (ช่วงงานรื้อถอน
งานก่อสร้างอาคาร (ดัดแปลงอาคาร) งานสถาปัตยกรรม และทำความสะอาด) โดยใช้ระยะเวลาในการดัดแปลง
อาคารโครงการแล้วเสร็จประมาณ 60 วัน โครงการได้คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงดัดแปลง ทั้งนี้
โครงการได้จัดให้มีจุดพักผ่อนของคนงานภายในพื้นที่โครงการอย่างเป็น
1) การจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในพื้นที่ดัดแปลงอาคาร
การจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในพื้นที่ดัดแปลงอาคาร มีรายละเอียดดังนี้
(ก) ไฟฟ้า
การใช้ไฟฟ้าในช่วงดัดแปลงอาคาร ผู้รับเหมาก่อสร้างจะใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคป่าตอง โดยผ่านมิเตอร์ไฟฟ้า แล้วจึงจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องมือ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมการดัดแปลงอาคาร เช่น การตัดเหล็ก เชื่อมเหล็ก และไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นต้น การ
ใช้ไฟฟ้าในช่วงดัดแปลงอาคารจะใช้ในปริมาณไม่มากนัก เนื่องจากไม่มีการดัดแปลงอาคารในเวลากลางคืน และ
คนงานไม่ได้พักอาศัยภายในพื้นที่ดัดแปลงอาคาร
(ข) น้ำใช้
ในช่ ว งดั ด แปลงอาคาร โครงการจะใช้ น้ ำ จากน้ ำซื้ อ เอกชน เพื่ อ นำมาใช้ ในช่ ว ง
ดัดแปลงอาคาร โดยน้ำใช้ในช่วงดัดแปลงอาคารสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ
ก) น้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคของคนงานก่อสร้าง
จำนวนคนงาน
= 20
คน
อัตราการใช้น้ำ
= 50
ลิตร/คน/วัน
ดังนั้นปริมาณน้ำใช้ทั้งสิ้น = (20x50)/1,000 ลบ.ม./วัน
= 1.00
ลบ.ม./วัน
ข) น้ำใช้เพื่อการก่อสร้าง(ดัดแปลง)
น้ำใช้เพื่อการก่อสร้างเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น การผสมปูนซีเมนต์
และบ่อคอนกรีต ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นต้น โดยคาดว่า น้ำในส่วนนี้จะมีประมาณ 2.00
ลูกบาศก์เมตร/วัน
ดังนั้น รวมปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งหมดของโครงการในช่วงดัดแปลงอาคาร
จะมีปริมาณ 3.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนน้ำดื่มบริษัทรับเหมาจะจัดให้มีถังน้ำดื่มตามจุดต่าง ๆ ที่กำหนดให้เป็น
เขตพักผ่อนของคนงานก่อสร้าง
(ค) ระบบบำบัดน้ำเสีย
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
สำหรับลูกจ้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 103 ตอนที่ 17 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2529 ข้อ 1
ระบุว่า ให้นายจ้างจัดให้มีน้ำดื่ม ห้องน้ำและห้องส้วมอันถูกต้องตามสุขลั กษณะและมีปริมาณเพียงพอแก่ลูกจ้าง
ตามข้อ 63 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ดังต่อไปนี้
ก) สถานที่ทำงานที่มีลู กจ้างไม่เกิน 15 คน น้ำสะอาดสำหรับ ดื่มไม่น้ อยกว่า 1 ที่
ห้องน้ำและห้องส้วมไม่น้อยกว่า 1 ที่
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ข) สถานที่ทำงานที่ มีลู กจ้างไม่เกิ น 40 คน น้ำสะอาดสำหรับดื่ม ไม่น้อยกว่า 1 ที่
ห้องน้ำไม่น้อยกว่า 1 ที่ และห้องส้วมไม่น้อยกว่า 2 ที่
ค) สถานที่ทำงานที่มีลู กจ้างไม่เกิน 80 คน น้ำสะอาดสำหรับดื่มไม่น้ อยกว่า 2 ที่
ห้องน้ำไม่น้อยกว่า 1 ที่ และห้องส้วมไม่น้อยกว่า 3 ที่
ง) สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างเกิน 80 คนขึ้นไป น้ำสะอาด ห้องน้ำและห้องส้วมเพิ่มขึ้น
อย่างละ 1 ที่ สำหรับลูกจ้างทุก ๆ 50 คน เศษของ 50 คน ถ้าเกิน 25 คน ให้ถือเป็น 50 คน
จ) สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทั้งชายและหญิง ห้องน้ำและห้องส้วมหญิงไว้เฉพาะตาม
สมควร
ดังนั้น ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น โครงการจะต้องจัดเตรียมห้องน้ำไม่น้อยกว่า 1 ห้อง
และห้องส้วมไม่น้อยกว่า 2 ห้อง (คิดจากจำนวนคนงานทั้งหมด 20 คน)
ทั้งนี้ น้ำทิ้งที่เกิดขึ้นในขณะดัดแปลงอาคาร ประกอบด้วย น้ำทิ้งที่เกิดจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างมีประมาณ 2.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจากร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง) ซึง่ มี
ปริมาณน้อยมาก เนื่องจากปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมก่อสร้างส่วนหนึ่งจะกลายเป็นส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง
นั้นๆ เช่น น้ำที่ใช้ในการผสมและน้ำที่ใช้ในการบ่มคอนกรีต สำหรับน้ำที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้ างส่วนน้อยที่
กลายเป็นน้ำเสีย ได้แก่ น้ำที่ใช้ในการล้างเครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้างในแต่ละวัน ซึ่งได้จัดให้มีบริเวณ
สำหรับล้างเครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้างโดยเฉพาะ น้ำเสียส่วนนี้จะปล่อ ยให้ซึมลงดินและแห้งไปเองตาม
ธรรมชาติ และน้ำทิ้งที่เกิดจากคนงาน มีประมาณ 1.00ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็นน้ำเสียจากส้วม การล้างหน้า
มือ และเท้า ซึ่งจะถูกรวบรวมไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารต่างๆ ต่อไป
(ง) การระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง
ในช่วงดัดแปลงอาคารการระบายน้ำฝนของโครงการจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากชั้น
หลังคาของอาคาร และจากพื้นดินนอกอาคาร โดยการระบายน้ำฝนบนพื้นดินนอกอาคารจะอาศัยลักษณะการ
ระบาย 2 รูปแบบ คือการไหลซึมลงใต้ดินตามบริเวณสนามหญ้าและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการให้น้ำฝนไหล
ไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ำฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำที่เตรียมไว้ เพื่อรวบรวมน้ำฝนเข้าสู่
บ่อหน่วงน้ำฝน คสล. จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 180.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นบ่อหน่วงน้ำแบบปิด มีลักษณะเป็น
บ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และเข้าสู่บ่อพักน้ำ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริม สาธารณะ (ถนนโคก
โตนด) ด้านหน้าโครงการต่อไป
(จ) ระบบการกำจัดมูลฝอย
ปริมาณมูล ฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้น ในช่ว งดัดแปลงอาคาร ส่ วนใหญ่ จะเกิดจากคนงาน
ก่อสร้าง โดยมูลฝอยในช่วงดัดแปลงอาคารสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
ก) มูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษปูน และเศษไม้ เป็น
ต้น มูลฝอยเหล่านี้ จะแยกเป็นวัสดุที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษเหล็ก จะนำไปหลอมใหม่ ส่วน
เศษอิฐ เศษปูน ก็จะนำไปปรับถมระดับพื้นที่ ไม้แบบ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ส่วนมูลฝอยที่ไม่ สามารถนำ
กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ผู้รับเหมาก็จะนำไปใส่ถังรองรับมูลฝอยที่โครงการจัดเตรียมไว้ เพื่อจะขายให้ผู้รับซื้อ
ของเก่าต่อไป
ข) มูลฝอยจากกิจกรรมของคนงานก่อสร้าง จำนวน 20 คน มีอัตราการผลิตมูลฝอย
1 กิโลกรัม/คน/วัน หรือ 3 ลิตร/คน/วัน (แต่เนื่องจากคนงานก่ อสร้างไม่ได้พักในโครงการ ดังนั้น อัตราการเกิด
มูลฝอยในช่วงเวลาทำงานคาดว่าประมาณ 0.50 กิโลกรัม/คน/วัน หรือ 1.50 ลิตร/คน/วัน) ดังนั้นมีปริมาณมูล
ฝอยเกิด ขึ้น จากคนงานก่ อสร้ างประมาณ 10 กิโลกรัม/วัน หรือ 30.00 ลิ ตร/วัน ผู้ รับ เหมาก่ อสร้างจะเก็ บ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รวบรวมใส่ถุงดำใส่ไว้ในถังขยะของจุดที่พักมูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อรอให้ผู้จัดเก็บมูลฝอยของบริษัทเอกชน
ที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตำบลกะรน ให้เข้ามารับไปกำจัดโดยสะดวก 
ค) มู ล ฝอยจากการรื้อ ถอนอาคาร จากรายงานการศึก ษาแนวทางการจัด การเศษ
สิ่งก่อสร้างสำหรับประเทศไทยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า การ
ก่อสร้างอาคารส่วนใหญ่จะสร้างขึ้นโดยการทุบรื้อหรือปรับปรุงพื้นที่ที่มีอาคารเดิมอยู่แล้ว ทำให้มีของเสียจาก
เศษวัส ดุเหลื อใช้ที่เป็ น มูล ฝอยจากการก่อสร้างและรื้อถอนสิ่งปลู กสร้างเฉลี่ ย 5.81 ตัน ต่อพื้นที่ขออนุญ าต
ก่อสร้าง 100 ตารางเมตร ซึ่งถือเป็นปริมาณมูลฝอยจำนวนมาก
ทั้งนี้พื้นที่โครงการในปัจจุบันมีมีอาคารโครงสร้างไม้ 1 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ซึ่งจะทำ
การรื้อถอนภายหลังได้รับ ใบอนุ ญาตก่อสร้างโครงการแล้ว โดยอาคารโครงสร้างไม้ 1 ชั้น จำนวน 5 อาคาร
มี พื้ น ที่ รื้ อ ถอนอาคาร 169.42 ตารางเมตร มี ป ริ ม าณวั ส ดุ จ ากการรื้ อ ถอนอาคาร ประมาณ 9.84 ตั น
((169.42/100)x 5.81) โดยโครงการโครงการจะรวบรวมวัสดุจากการรื้อถอนทั้งหมด ได้แก่ พื้นกระดานไม้ เสา
ไม้ คานไม้ และกระเบื้องหลังคา ซึ่งวัสดุทั้งหมดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยเจ้าของโครงการจะเก็บรวบรวม
ไว้ในพื้นที่ของเจ้าของโครงการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
แผนงานและระยะเวลาดัดแปลงอาคารของโครงการ แสดงดังตารางที่ 2.11-1
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บทที่ 2
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ตารางที่ 2.11-1 แผนงานก่อสร้างโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ขั้นตอน

ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (วัน)
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

งานรื้อถอน
งานก่อสร้างดั ด แปลง
อาคาร
งานตกแต่งอาคาร
งานตรวจสอบความ
เรียบร้อยอาคาร
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

การศึกษาสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่คาดว่าอาจจะเกิด ขึ้น จากการดำเนิ น โครงการโรงแรม ชนาลั ย ฟลอร่า รีส อร์ท (Chanalai Flora Resort)
(ดัดแปลงและส่วนขยาย) ทำการศึกษาแยกออกเป็น 4 หัวข้อใหญ่ คือ ทรัพยากรด้านกายภาพ ทรัพยากรด้าน
ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต โดยมีรายละเอียดในการศึกษาดังนี้

3.1 ทรัพยากรด้านกายภาพ
3.1.1 สภาพภูมิประเทศ
สภาพทั่ ว ไปของเกาะภู เก็ ต มี ลั ก ษณะภู มิ สั ณ ฐานเป็ น ลู ก คลื่ น ลอนลาด ลู ก คลื่ น ลอนชั น และภู เขา
ประมาณร้อยละ 70 โดยเป็นส่วนหนึ่งของแนวเขาตะนาวศรี ทอดตัวในแนวทิศเหนือใต้ และมีที่ราบแคบๆ แทรก
ตัวอยู่ระหว่างเทือกเขา ภูเขาโดดและแนวชายฝั่งทะเล มียอดเขาไม้เท้าสิบสองเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของจังหวัด
มี ค วามสู ง 529 เมตร (จากระดั บ น้ ำทะเลปานกลาง) พื้ น ที่ ที่ เหลื อ ประมาณร้ อ ยละ 30 เป็ น ที่ ราบอยู่ ท าง
ตอนกลางและตะวันออกของเกาะ ลักษณะของพื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่ราบสูง พื้นที่
ด้านทิ ศตะวัน ออกเป็ น ป่ าชายเลน พื้ น ที่ ด้านทิ ศ ตะวัน ตกเป็ น ภู เขาและหาดทรายที่ ส วยงามและเป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด
“เทศบาลตำบลกะรน” มีลักษณะภูมิประเทศทางทิศใต้เป็นภูเขา และที่ราบสูงเชิงเขา พื้นที่ทางด้านทิศ
ตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา ใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม โดย
เทศบาลตำบลกะรนมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 20 ตารางกิ โลเมตรหรือประมาณ 14,556 ไร่ ห่างจากตัวเมือง
ภูเก็ตประมาณ 19 กิโลเมตร

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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เทศบาลตำบลกะรนมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้
ทิศใต้
ติดต่อกับ
เทศบาลตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
เทศบาลตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของพื้นที่โครงการในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดจากทิศใต้ไปทางทิศ
เหนือ ภายในพื้นทีโ่ ครงการประกอบด้วยอาคารจำนวน 14 อาคาร ดังนี้
(1) อาคาร B1 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(2) อาคาร B2 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(3) อาคาร B3 เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(4) อาคาร B4 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(5) อาคาร B5 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(6) อาคารงานระบบ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(7) อาคารงานออกกำลังกาย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(8) อาคารสระว่ายน้ำ1 เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(9) อาคารสระว่ายน้ำ2 จำนวน 1 อาคาร
(10) อาคารโครงสร้างไม้ 1 ชั้น จำนวน 5 อาคาร
ซึ่งโครงการจะทำการรื้อถอนอาคารโครงสร้างไม้ จำนวน 5 อาคาร ออก และจะทำการดัดแปลงอาคาร
โดยการก่อผนังอาคารบางส่วนที่มีลักษณะเป็นช่องเปิดซึ่งมีระยะร่นไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยแก้ไขให้
มีลักษณะเป็นช่องปิดและเพิ่มเติมบันไดหนีไฟส่วนของอาคาร B3 ภายหลังได้รับอนุญาตดัดแปลงอาคารแล้ว
ทั้งนี้ โครงการมีการหยุดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 ดังนั้นเมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีอาคาร
ทั้งสิ้น 9 อาคาร มีห้องพักจำนวน 144 ห้อง ดังนี้
(1) อาคาร B1 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง
(2) อาคาร B2 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง
(3) อาคาร B3 เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 56 ห้อง
(4) อาคาร B4 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 24 ห้อง
(5) อาคาร B5 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง
(6) อาคารงานระบบ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(7) อาคารงานออกกำลังกาย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(8) อาคารสระว่ายน้ำ1 เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(9) อาคารสระว่ายน้ำ2 จำนวน 1 อาคาร
และภายในโครงการยังมียังมีต้นหมากเขียว ต้นลีลาวดี ต้นตาล ต้นตีนเป็ด ต้นหูกวาง ต้นหู กระจง ต้น
มะพร้ าว และต้ น กระถิ น พื้ น ที่ บ ริ เวณโดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิ โลเมตร มี โรงแรม บ้ านอยู่ อาศั ย ร้ านค้ า
ร้านอาหาร และพื้นที่มกี ารครอบครองเป็นส่วนใหญ่ และมีอาณาเขตติดต่อโดยรอบโครงการ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ
ถนนโคกโตนด มีเขตทางรวมความกว้างประมาณ 6.50 เมตร
ทิศใต้
ติดกับ
พื้นที่ครอบครองบุคคลอื่น
ทิศตะวันออก
ติดกับ
พื้นที่ครอบครองบุคคลอื่น
ทิศตะวันตก
ติดกับ
บ้านอยู่อาศัย และพื้นที่ครอบครองบุคคลอื่น
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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3.1.2 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ
1) อุตุนิยมวิทยา
จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของภาคใต้ จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตลอดทั้งปี คือ ช่วง
เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนตุ ลาคมถึงมกราคม ได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนั้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนจะได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จึ งทำให้มีฝ นตกเกือบตลอดทั้งปี และอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก จากลักษณะ
ภูมิอากาศสามารถแบ่งฤดูกาลในจังหวัดภูเก็ตออกเป็น 2 ฤดู
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนจนถึงพฤศจิกายน รวมเป็นระยะเวลา 7-8 เดือน โดยช่วงแรกปลาย
เดือนเมษายนถึงกันยายน เป็นอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และช่วงหลังเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน
เป็นอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม เป็นช่วงที่อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นและปริมาณน้ำฝนลดลง
อย่างเห็นได้ชัด เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ รวมเป้นระยะเวลา 4-5 เดือน
จากข้ อ มู ล สถิ ติ ภู มิ อ ากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) (แสดงดั ง ตารางที่ 3.1-1) ของกรม
อุตุนิ ยมวิทยา ณ สถานี ตรวจวัดอากาศจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานีตรวจวัดอากาศที่ อยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้ นที่
โครงการมากที่สุด สามารถสรุปได้ดังนี้
ความกดอากาศ : ความกดอากาศเฉลี่ยรายปี 1009.51 มิลลิบาร์ โดยมีความกดอากาศเฉลี่ยต่ำสุดใน
เดือนมิถุนายน เท่ากับ 1008.50 มิลลิบาร์ และเฉลี่ยสูงสุดในเดือนมกราคม เท่ากับ 1,010.70 มิลลิบาร์
อุณหภูมิ : อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีมีค่า 28.5C โดยมีค่าเฉลี่ยรายเดือนต่ำสุดเท่ากั บ 27.6C ในเดือน
ตุ ลาคม และสู งสุ ด 34.3 C ในเดื อนเมษายน สำหรับ ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ดและค่ าเฉลี่ ยต่ ำสุ ดตลอดปี มี ค่ าเท่ ากั บ
32.8 C และ 25.5 C ตามลำดับ
ฝน : ปริมาณน้ำฝนรวมเฉลี่ยตลอดปี เท่ากับ 2,256.0 มิลลิเมตร จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ
175.9 วัน โดยมีปริม าณฝนรายเดื อนสูงสุดเท่ากับ 336.0 มิลลิเมตร ในเดือนตุลาคม และต่ำสุดเท่ากับ 24.8
มิลลิเมตร ในเดือนกุมภาพันธ์
ความชื้นสัมพัทธ์ : ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดทั้งปีมีค่าร้อยละ 76.5 โดยมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยราย
เดือนต่ำสุดร้อยละ 69 ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือนสูงสุดร้อยละ 82 ในเดือน
ตุลาคม
ลม : ทิศทางลมในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมจะได้รับอิทธิพลจากลมในทิ ศตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้วยความเร็วเฉลี่ย 1.7-2.3 นอต ในเดือนกุมภาพันธ์ถงึ เดือนมีนาคม จะได้รับอิทธิพลจากลมพัดในทิศตะวันออก
ด้วยความเร็วลมเฉลี่ย 1.8-2.1 นอต ในเดือนเมษายนจะได้รับอิทธิพลจากลมพัดในทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศ
ตะวันตก ด้วยความเร็วลมเฉลี่ย 1.5 นอต ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะได้รับอิทธิพลจากลมพัดในทิ ศ
ตะวันตก ด้วยความเร็วลมเฉลี่ย 1.7-2.6 นอต โดยความเร็วที่มีค่าสูงสุดเท่ากับ 40.0 นอต ในเดือนมิถุนายน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1-1 สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ณ สถานีตรวจวัดอากาศภูเก็ต
Elements
Pressure(hPa)

Temperature(Celsius)

Dew Point Temp.(Celsius)
Relative Humidity(%)

Visibility(Km.)
Cloud Amount(1-10)
Wind (Knots)

Pan Evaporation(mm.)
Rainfall(mm)

Phenomena(Days)

Mean
Mean Daily Range
Ext.Max.
Ext.Min.
Mean Max.
Ext.Max.
Mean Min.
Ext.Min.
Mean
Mean
Mean
Mean Max.
Mean Min.
Ext.Min.
Mean
07.00LST
Mean
Prev.Wind
Mean
Max.
Total
Total
Num. of Days
Daily Max.
Fog
Haze
Hail
Thunder Storm
Squall

JAN
1010.70
4.00
1017.31
1003.09
33.0
36.3
25.0
21.5
28.3
22.3
71
85
55
35
9.6
9.5
4.4
NE
2.2
20.0
141.0
51.7
5.8
83.2
0.0
4.9
0.0
1.4
0.0

FEB
1010.50
4.20
1016.65
1004.06
34.0
37.2
25.4
21.2
29.0
22.3
69
83
51
29
9.6
9.5
4.0
E
2.1
28.0
144.6
24.8
3.6
102.3
0.0
5.2
0.0
0.9
0.0

MAR
1009.70
4.20
1017.60
1002.69
34.4
37.8
25.9
20.7
29.4
23.3
71
86
53
29
9.5
9.4
4.6
E
1.8
26.0
159.3
83.5
7.8
101.6
0.0
6.5
0.0
3.9
0.0

APR
1009.00
4.00
1015.44
1003.63
34.2
39.2
26.3
21.0
29.6
24.3
75
89
57
30
9.6
9.6
5.6
SE, W
1.5
32.0
138.0
139.8
12.1
145.7
0.0
3.8
0.0
7.5
0.0

MAY
1008.60
3.40
1013.35
1003.01
33.2
37.9
26.1
21.5
29.1
24.7
79
91
63
42
9.7
9.7
6.5
W
1.7
27.0
115.0
236.9
18.5
158.8
0.0
0.6
0.0
6.3
0.0

JUN
1008.50
2.90
1015.22
1003.73
32.6
36.1
25.8
23.1
28.7
24.5
79
91
64
39
9.7
9.7
6.9
W
2.0
40.0
103.8
249.4
18.6
126.8
0.0
0.3
0.0
3.5
0.0

JUL
1008.70
2.80
1014.24
1003.34
32.3
35.4
25.6
22.4
28.4
24.2
79
91
64
46
9.6
9.6
7.1
W
2.3
31.0
106.0
240.1
19.2
104.9
0.0
0.5
0.0
3.6
0.0

AUG
SEP
1009.10 1009.60
3.10
3.50
1014.73 1015.89
1003.35 1003.76
32.2
31.8
36.4
35.7
25.6
25.0
22.3
22.5
28.3
27.8
24.1
24.1
79
81
90
93
64
66
40
43
9.6
9.5
9.6
9.4
7.1
7.4
W
W
2.6
2.1
33.0
32.0
109.4
95.4
308.6
349.7
19.6
21.6
177.2
152.8
0.0
0.0
0.5
0.8
0.0
0.1
2.6
2.5
0.0
0.0

OCT
1009.80
3.90
1015.33
1003.88
31.8
35.9
24.9
21.9
27.6
24.1
82
93
66
47
9.5
9.5
7.1
W
1.7
24.0
101.3
336.0
22.9
180.7
0.0
1.4
0.0
4.8
0.0

NOV
1009.60
3.90
1015.43
1003.52
32.1
35.1
25.2
21.3
28.0
23.7
79
91
63
42
9.6
9.6
6.3
NE
1.7
23.0
106.8
174.8
15.7
92.9
0.0
2.3
0.0
4.8
0.0

DEC
1010.30
3.90
1016.48
1004.74
32.1
35.9
25.0
21.6
27.9
22.8
75
87
60
37
9.5
9.5
5.4
NE
2.3
26.0
119.1
82.0
10.5
123.0
0.0
4.8
0.0
1.8
0.0

Annual
1009.51
3.65
1017.60
1002.69
32.8
39.2
25.5
20.7
28.5
23.7
76.5
89.2
60.7
29.0
9.6
9.5
6.0
2.0
40.0
1439.7
2277.3
175.9
180.7
0.0
31.6
0.1
43.6
0.0

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 2564

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

2) คุณภาพอากาศ
จากการตรวจสอบคุณภาพอากาศ จากสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็น
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต (ลักษณะชุมชน
เมือง และมีปริมาณการจราจรหนาแน่น) ปี 2562 – 2563 โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1-2 และตาราง
ที่ 3.1-3

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ปี 2562
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (so2)

ก๊าซโอโซน(03)
ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน(PM10)
ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน(PM2.5)
ค่าเฉลี่ย 1
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb) ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppb) ค่าเฉลี่ย
เดือน
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ug/m3) ค่าเฉลี่ย
ชั่วโมง (ppb)
(ug/m3)
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ครั้ง>std.
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ครั้ง>std.
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ครั้ง>std.
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด วัน>std.
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด วัน>std.
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด วัน>std.
62
30
0/31
46
มกราคม
3
0
0/714
1
N/A
N/A
N/A
N/A
1.30 0.30 0/714
0.52
56
2
50
9
0/31 29
53
31
0/28
41
กุมภาพันธ์
9
0
0/641
0
N/A
N/A
N/A
N/A
0.90 0.30 0/641
0.49
48
5
38
11
0/28 24
60
22
0/27
44
มีนาคม
2
0
0/514*
0
N/A
N/A
N/A
N/A
1.00 0.20 0/683
0.58
49
2
41
7
0/31 24
0/370**
44
15
0/26
28
เมษายน
3
0
1
N/A
N/A
N/A
N/A
0.90 0.10 0/691
0.32
38
3
31
6
0/30 16
35
15
0/23
23
พฤษภาคม
N/A N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1.00 0.30 0/715
0.49
31
0
25
2
0/31 11
35
15
0/22
23
16
9
0/4**
12
มิถุนายน
4
0
0/417*
1
17
0
0/69**
5
1.70 0.06 0/691
0.60
31
2
27
2
0/30 12
กรกฎาคม
1
0
0/712
0
25
0
0/713
6
1.80 0.03 0/714
0.60
42
1
38
2
0/31 14
40
12
0/31
26
15
3
0/31
10
32
17
0/31
23
14
4
0/31
8
สิงหาคม
10
0
0/708
1
25
0
0/710
7
1.90 0.00 0/603
0.44
35
1
27
2
0/31 13
68
17
0/30
28
55
7
1/30
14
กันยายน
1
0
0/686
0
26
0
0/688
8
1.50 0.00 0/688
0.29
42
0
39
1
0/30 14
28
13
0/31
19
13
5
0/31
8
ตุลาคม
5
0
0/710
1
31
1
0/713
10
1.10 0.00 0/713
0.20
18
0
36
2
0/31 15
0/30
47
16
25
28
5
0/30
12
พฤศจิกายน
9
0
0/688
1
36
1
0/688
11
1.50 0.00 0/688
0.27
51
1
47
1
0/30 22
41
19
0/31
28
21
6
0/31
14
ธันวาคม
4
0
0/708
1
39
0
0/709
7
1.40 0.00 0/710
0.25
70
0
68
2
0/31 32
ค่ามาตรฐาน

หมายเหตุ

300

:
*:
** :
N/A :

-

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)

170

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(co)

-

เป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น
ข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 50
ข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 50 -75
เครื่องมือขัดข้อง

บริษทั โอเค เนเจอร์ จำกัด

30

-

100

70

-

-

120

-

50

5

ส่วนแผนงานและประมวลผล
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
31 มกราคม 2563
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ปี 2563
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (so2)

ก๊าซโอโซน(03)
ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน(PM10)
ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน(PM2.5)
ค่าเฉลี่ย 1
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb) ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppb) ค่าเฉลี่ย
เดือน
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ug/m3) ค่าเฉลี่ย
ชั่วโมง (ppb)
(ug/m3)
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ครั้ง>std.
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ครั้ง>std.
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ครัง้ >std.
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด วัน>std.
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด วัน>std.
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด วัน>std.
51
24
0/31
33
32
7
0/31
16
มกราคม
7
0
0/707
1
46
0
0/707
8
1.20 0.00 0/707
0.16
57
8
51
15
0/31 29
50
21
0/29
34
28
9
0/29
15
กุมภาพันธ์
7
0
0/663
0
24
1
0/663
7
1.30 0.00 0/663
0.08
61
3
55
9
0/29 31
39
16
0/31
27
21
7
0/31
14
มีนาคม
2
0
0/706
0
27
1
0/711
7
1.30 0.00 0/711
0.06
95
4
46
10
0/31 25
29
10
0/30
18
18
4
0/30
10
เมษายน
9
0
0/654
0
13
0
0/690
3
0.90 0.00 0/690
0.01
40
4
37
10
0/30 24
45
13
0/31
26
23
6
0/30
11
พฤษภาคม
6
0
0/710
1
20
0
0/710
5
2.80 0.00 0/710
0.13
34
1
31
4
0/31 18
48
20
0/30
27
27
11
0/30
14
มิถุนายน
7
0
0/688
0
26
0
0/689
7
2.40 0.00 0/689
0.21
36
1
34
2
0/30 13
กรกฎาคม
8
0
0/702
1
24
0
0/702
7
1.20 0.10 0/702 0.366
35
1
31
2
0/31 12
43
20
0/31
28
23
11
0/31
14
40
24
0/31
31
23
12
0/31
16
สิงหาคม
9
0
0/714
1
22
0
0/713
7
1.20 0.00 0/714
0.25
33
0
27
1
0/31 12
38
20
0/30
27
20
10
0/30
13
กันยายน
2
0
0/688
1
26
0
0/689
9
1.50 0.00 0/689
0.15
24
1
20
2
0/30 9
40
23
0/31
30
20
10
0/31
14
ตุลาคม
7
0
0/706
1
25
0
0/712
9
1.00 0.00 0/712
0.07
55
0
23
1
0/31 10
59
24
0/29
34
34
11
0/29
18
พฤศจิกายน
7
0
0/656
1
31
0
0/656
8
0.60 0.00 0/656
0.05
63
1
58
3
0/30 21
62
19
0/31
38
35
9
0/31
20
ธันวาคม
7
0
0/706
1
37
0
0/703
8
1.01 0.08 0/706
0.31
65
0
60
5
0/31 30
ค่ามาตรฐาน

หมายเหตุ

300

-

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)

170

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(co)

-

: เป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น
* : ข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 50
** : ข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 50 -75
N/A : เครื่องมือขัดข้อง

บริษทั โอเค เนเจอร์ จำกัด

30

-

100

70

-

-

120

-

50

-

ส่วนแผนงานและประมวลผล
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
15 กุมภาพันธ์ 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

สำหรับคุณ ภาพอากาศในเขตตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ตรวจวั ดบริเวณที่ตั้ง
โครงการ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กัน ยายน 2563 โดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี
จำกัด ผลการตรวจวัด คุณภาพอากาศ แสดงดังตารางที่ 3.1-4 และตารางที่ 3.1-5 และตำแหน่งการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดังรูปที่ 3.1-1 (ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ แสดงดังภาคผนวกที่ 5)
ตารางที่ 3.1-4 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองภายในบริเวณที่ตง้ั โครงการ
ผลการตรวจวัด
พารามิเตอร์
31/0830-31/08/2563
1/09/2563
3
Total Suspended Particulate (TSP)
0.028 mg/m
0.026 mg/m3
Particulate Size Less Than 10 0.017 mg/m3
0.017 mg/m3
Micron (PM 10)

1-2/09/2563
0.037 mg/m3
0.023 mg/m3

ตารางที่ 3.1-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในบริเวณที่ตั้งโครงการ
พารามิเตอร์
ผลการตรวจวัด (ppm)
Total Hydrocarbon
3.00
Methane Hydrocarbon
2.35
Non-Methane Hydrocarbon
0.65
NO (24 Hours Average)
0.0021
NO (1 Hours Maximum)
0.0033
NO2 (24 Hours Average)
0.0049
NO2 (1 Hours Maximum)
0.0077
NOx (24 Hours Average)
0.0070
NOx (1 Hours Maximum)
0.0103
SO2 (24 Hours Average)
0.0013
SO2 (1 Hours Maximum)
0.0017
CO (24 Hours Average)
0.3
CO (1 Hours Maximum)

0.5

ค่ามาตรฐาน
0.330 mg/m3
0.120 mg/m3

ค่ามาตรฐาน (ppm)
≤ 0.17
0.12
0.30
30

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในบริเวณพื้นที่โครงการ พบว่าผลการตรวจวัดทั้งหมด มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าคุณภาพอากาศในบริเวณพื้นที่โครงการยังคงสามารถรองรับปริมาณสารมลพิษที่ระบายจากพื้นที่โครงการได้

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

3) ระดับเสียง
ผลการตรวจวัดเสียงโดยกรมควบคุมมลพิษ บริเวณศูนย์บริก ารสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมื อง
ภูเก็ต จ.ภูเก็ต ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2561 (สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ , 2561) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในเดือ นตุลาคม มีค่าระดับสูงสุด เท่ากับ 78.3
เดซิเบลเอ และในเดือนตุลาคมและเดือนธันวาคม มีค่าระดับเสียงต่ำสุด เท่ากับ 60.1 เดซิเบลเอ แสดงดังตาราง
ที่ 3.1-6 ซึ่งมาตรฐานระดับเสียงทั่วไปของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่กำหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24
ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ส่วนแหล่งกำเนิดเสียงที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ได้ แก่ เสียงจากการจราจรบน
ถนนโคกโตนด จึงอาจกล่าวได้ว่ามีระดับเสียงใกล้เคียงบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต
ตารางที่ 3.1-6 ข้อมูลระดับเสียงจากสถานีบริเวณเขตพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต
ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง (dBA)
เดือน
%>70
จำนวนวันตรวจวัด
สูงสุด
ต่ำสุด
มกราคม
64.8
61.2
0
31
กุมภาพันธ์
77.7
61.7
14
28
มีนาคม
68.8
61.6
0
31
เมษายน
74.1
61.0
13
30
พฤษภาคม
66.2
60.6
0
31
มิถุนายน
69.3
60.6
0
30
กรกฎาคม
64.5
61.0
0
31
สิงหาคม
67.3
61.2
0
31
กันยายน
70.6
60.4
7
30
ตุลาคม
78.3
60.1
10
31
พฤศจิกายน
67.8
60.3
0
30
ธันวาคม
62.0
60.1
0
24
หมายเหตุ : 1. มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป กำหนดค่าระดับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ตรวจวัดต่อเนื่องตลอดทั้งปี
3. สถานีตั้งอยู่บริเวณริมถนน
ที่มา : สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ, 2561

สำหรั บ ผลการตรวจวั ด ระดั บ เสี ย ง พื้ น ที่ ต รวจวั ด บริ เวณที่ ตั้ ง โครงการ เมื่ อ วั น ที่ 30 สิ ง หาคม –
2 กันยายน 2563 โดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งผลการตรวจวัดระดับเสียง
มีรายละเอีย ดแสดงดั งตารางที่ 3.1-7 และตำแหน่ งการตรวจวัดคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม แสดงดั ง รูป ที่ 3.1-1
(ผลการตรวจวัดระดับเสียง แสดงดังภาคผนวกที่ 5)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1-7 ผลการตรวจวัดระดับเสียง
ระดับเสียง
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(Leq 24 hr.)
เสียงสูงสุด (Lmax)

ผลการตรวจวัด
30-31
31 ส.ค.
1-2
ส.ค.
-1 ก.ย.
ก.ย.
2563
2563
2563

ค่า
มาตรฐาน

50.00

48.70

47.00

70/1

90.70

79.30

90.30

115/1

หน่วย
เดซิเบล
(เอ)
เดซิเบล(เอ)

ผลการเปรียบเทียบ
กับมาตรฐาน
ผ่าน
ผ่าน

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียง
ทัว่ ไป

จากการตรวจวัดระดับเสียง พบว่าผลการตรวจวัดทั้งหมด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชุดเครื่องตรวจอากาศ

ชุดเครื่องตรวจอากาศ

เครื่องตรวจเสียง

รูปที่ 3.1-1
การเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่โครงการ
ที่มา : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด, 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

3.1.3 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว
1) สภาพธรณีวิทยา
สภาพธรณี วิทยาของเกาะภู เก็ต มี ชุดหิ นใหญ่ ๆ 3 ชุด (อำไพ ทองภิญโญชั ย, 2538) คือ หิ นชุ ดภูเก็ ต
(Carboniferous-Permian sedimentary rocks) หิ น แกรนิ ต ภู เก็ต (Cretaceous) และตะกอนยุค ควอเตอร์
นารี (Quaternary sedments) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หินชุดภูเก็ต (Carboniferous-Permian sedimentary rocks) เป็นหินเก่าแก่ที่สุดในพื้นที่ เกิดในยุค
คาร์บอนิเฟอรัส และยุคเปอร์เมียน มหายุคพาลีโอโซอิก ประกอบด้วยหินชั้นพวกหินโคลนปนกรวด หินเกรย์เวก
หินลามิเนตควอร์ตไซต์ หินปูน หินชนวนและหินควอร์ตไซต์ โดยพบหินแกรนิตแทรกอยู่บางส่วน ทำให้พบหิน
แปรตามแนวสัมผัส เป็นพวกหินฮอร์นเฟลส์ และหินชีสต์ หินชุดนี้ พบเป็นแนวยาวขนานชายฝั่งทะเลตะวันออก
และตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต คิดเป็นพื้นที่ 1 ใน 3 ของพื้นที่เกาะ
หิ น แกรนิ ตภูเก็ต (Cretaceous) พบเป็นเทือกเขา วางตัวในแนวเหนือ -ใต้ ขนานแนวรอยเลื่อนและ
แทรกดันเข้าไปในหินชุดภูเก็ต ได้แก่ เนินเขาต่างๆ ที่พบทางตอนเหนือ ตะวันตก และตอนกลางของเกาะ คิด
เป็นพื้นที่ 2 ใน 3 ส่วนของเกาะ ปัจจุบันมีการจัดแบ่งหินแกรนิตภูเก็ต เป็น 5 ชุด คือ ชุดเขาพระแทวแกรนิต ชุด
หาดกะตะแกรนิต ชุดหาดในทอนแกรนิต ชุดเขาโต๊ะแซะแกรนิต และชุดเขารังแกรนิต
ตะกอนยุคควอเตอร์นารี (Quaternary sedments) จำแนกตามชนิดตะกอนและสภาวะแวดล้อมของ
การสะสมตัวของตะกอน เป็น 8 หน่วย คือ ตะกอนที่เกิดจากการผุพังของหินแข็ง ตะกอนสะสมตัวตามไหล่เขา
ตะกอนที่ราบลุ่มแม่น้ ำ ตะกอนหาดทราย ตะกอนหลังแนวป่าโกงกาง ตะกอนที่ลุ่มน้ำขังป่าโกงกาง ตะกอนร่อง
น้ำขึ้น-น้ำลง และตะกอนหลังหาดทราย
สำหรับบริเวณโครงการ มีลักษณะทางธรณีวิทยาตามแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย (กรมธรณีวิทยา)
เป็นตะกอนชนิด Qa หมายถึง ตะกอนที่ราบสะสมตัวโดยทางน้ำ ตะกอนกรวด ทราย ดินสะสมตามร่องน้ำและที่
ราบน้ ำท่ วมถึง เป็ น ตะกอนหิ น ยุ คควอเทอร์น ารี (แผนที่ธ รณี วิท ยาของจังหวัด ภูเก็ ต สำนัก ธรณี วิท ยา กรม
ทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงดังรูปที่ 3.1-2)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ที่ตั้งโครงการ

รูปที่ 3.1-2
แผนที่ธรณีวิทยาของจังหวัดภูเก็ต
ที่มา : สำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
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2) การเกิดแผ่นดินไหว
ตำแหน่ งที่ ตั้ ง ทางภู มิ ป ระเทศของประเทศไทยจะอยู่ ในพื้ น ที่ เสี่ ย งภั ย แผ่ น ดิ น ไหวต่ ำ แต่ ท างกรม
อุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมมาตรการในการป้องกันและบรรเทาภัย
แผ่นดินไหวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีภารกิจ ในการตรวจวัดแผ่นดินไหวตลอด 24 ชั่วโมง แลกเปลี่ยน
ข้อมูล ระหว่างประเทศเป็ นประจำ ตลอดจนวางแผนจัดตั้งโครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว ซึ่งอาจเป็น
อันตรายต่อสาธารณชนได้ โดยแผ่นดินไหวในประเทศไทยเกิดขึ้นจาก
(1) แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีแหล่งกำเนิดจากภายนอกประเทศส่ง แรงสั่นสะเทือนมายังประเทศไทย
โดยมีแหล่งกำเนิดจากตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน พม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทะเล
อัน ดามัน ตอนเหนื อของเกาะสุ มาตรา ส่ วนมากบริเวณที่รู้สึ กสั่นไหว ได้แก่ บริ เวณภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค
ตะวันตก และกรุงเทพฯ
(2) แผ่ น ดิน ไหวเกิดจากแนวรอยเลื่ อนที่ยั งสามารถเคลื่ อ นตัว ซึ่งอยู่บ ริเวณภาคเหนือ และภาค
ตะวันตกของประเทศ เช่น รอยเลื่อนเชียงแสน รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนแพร่ รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนเมย
อุทัยธานี รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ รอยเลื่อนคลองมะรุย (พังงา) เป็นต้น
บริเวณที่มคี วามเสี่ยงต่อภัยแผ่นดินไหวสูงในประเทศไทย ได้แก่
(1) บริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว ตามแนวรอยเลื่อนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่วน
ใหญ่อยู่บริเวณภาคเหนือและตะวันตกของประเทศไทย
(2) บริเวณที่เคยมีประวัติหรือสถิติแผ่นดินไหวในอดีตและมีความเสียหายเกิดขึ้น จากนั้นเว้นช่วงการ
เกิดแผ่นดินไหวเป็นระยะนานๆบริเวณนั้นจะมีโอกาสการเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดใกล้เคียงกับสถิติเดิมได้อีก
(3) บริเวณที่เป็นดินอ่อนซึ่งสามารถขยายการสั่นสะเทือนได้ดี เช่น บริเวณที่มีดินเหนียวอยู่ใต้พื้นดิน
เป็นชั้นหนา เช่น บริเวณที่ลุ่ม หรืออยู่ใกล้ปากแม่น้ำ เป็นต้น
แหล่งกำเนิดของแผ่นดินไหวนั้นมาจากรอยเลื่อนที่มีพลัง ซึ่งรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยเคยเกิดขึ้น
แล้ว 9 แห่งด้วยกัน และจากการรายงานของกรมทรัพยากรธรณีวิทยา ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลกลุ่ มรอยเลื่อนล่าสุด
เมื่อเดือนมีนาคม 2555 ที่ผ่านมา พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่มีพลังทั้งหมด 14 รอยเลื่อน โดย
กระจายอยู่ใน 22 จังหวัด ได้แก่
- รอยเลื่อนแม่จัน พาดผ่านอำเภอฝาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน
และอำเภอเชียงของ จั งหวัดเชีย งราย ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ -ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ
101 กิโลเมตร
- รอยเลื่อนแม่อิง พาดผ่านอำเภอเทิง อำเภอขุนตาล และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในแนวทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 57 กิโลเมตร
- รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน พาดผ่านอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอนในแนวทิศเหนือ -ใต้
มีความยาวประมาณ 29 กิโลเมตร
- รอยเลื่อนเมย วางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ พาดผ่ านตั้งต้นจากลำน้ำเมย ชายแดนพม่า ต่อไป
ยังห้วยแม่ท้อ ลำน้ำปิง จังหวัดตาก ไปถึงจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ และสิ้นสุด ที่จังหวัดอุทัยธานี ในแนว
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีความยาวประมาณ 250 กิโลเมตร
- รอยเลื่อนแม่ทา พาดผ่านอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ในแนว
โค้งไปทางทิศตะวันออก มีความยาวประมาณ 61 กิโลเมตร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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- รอยเลื่อนเถิน พาดผ่านอำเภอแม่พ ริก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ในแนวโค้งในไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีความยาวประมาณ 103 กิโลเมตร
- รอยเลื่อนพะเยา พาดผ่านอำเภองาว จังหวัดลำปาง และอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในแนวทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ทางด้านทิศเหนือของรอยเลื่อนท่าสี มีความยาวประมาณ 23 กิโลเมตร
- รอยเลื่อนปัว พาดผ่านพื้นที่อำเภอสันติสุข อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง และอำเภอ
ทุ่งช้าง ของจังหวัดน่านในแนวเหนือ-ใต้ ด้วยความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร
- รอยเลื่อนอุตรดิตถ์ พาดผ่านอำเภอเมือง อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอนาหมื่น อำเภอนา
น้อย อำเภอเวียงสา และอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ -ตะวันตกเฉียงใต้ มีความ
ยาวประมาณ 150 กิโลเมตร
- รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ พาดผ่านอำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในแนว
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร
- รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ พาดผ่านอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอหนองปรื อ
จังหวัดกาญจนบุรี ในแนวโค้งเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 62 กิโลเมตร
- รอยเลื่อนเพชรบูรณ์ พาดผ่านอำเภอหนองไผ่ อำเภอเมือง อำเภอหล่ มสั ก และอำเภอหล่ มเก่า
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยรอยเลื่อนบริวารในแนวทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ กับแนวทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้สลับกัน มีความยาวประมาณ 110 กิโลเมตร
- รอยเลื่อนระนอง พาดผ่านพื้นที่ตั้งแต่ จังหวัดระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และพังงา มีความยาว
ประมาณ 270 กิโลเมตร
- รอยเลื่ อ นคลองมะรุ่ ย พาดผ่ า นอำเภอบ้ า นตาขุ น อำเภอพนม จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี อำเภอ
ทับปุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา พาดผ่านไปตามทะเลอันดามัน ระหว่างอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กับอำเภอ
เกาะยาว จังหวัดพังงา ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 148 กิโลเมตร
นอกจาก 14 รอยเลื่อนที่กรมทรัพยากรธรณีได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว สำนักข่าวบาง
แห่ งยั งเผยว่า รอยเลื่ อนมะยม ก็เป็ นอี กหนึ่ งรอยเลื่ อนที่ มีพลั ง โดยรอยเลื่ อนดั งกล่ าว จะพาดผ่ านอำเภอสอง
จังหวัดแพร่ และอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ -ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาว
ประมาณ 22 กิโลเมตร ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงควรติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของทั้ง 15 รอยเลื่อน
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม รอยเลื่อนที่ต้องจับตา และเฝ้าระวังมากที่สุดในขณะนี้ คือ รอยเลื่อนระนอง และรอย
เลื่ อนคลองมะรุ่ย ซึ่งถือเป็ น รอยเลื่อนที่มีพ ลังรุนแรง และอาจส่ งผลกระทบกับภาคใต้ในหลายจังหวั ด อาทิ
จังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี
สำหรับพื้นที่โครงการนั้น อยู่ใกล้รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย (ผังแสดงตำแหน่งพื้นที่โครงการ ตามแผนที่
รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย ดังแสดงในรูปที่ 3.1-3)
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พืน้ ที่โครงการ

รูปที่ 3.1-3
แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, มีนาคม 2555
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

3-16

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

สถิ ติ ก ารเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว : จากสถิ ติ ก ารเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ประเทศไทยของกรม
อุตุนิยมวิทยา พบว่า แผ่นดินไหวที่มีความรุนแรง 7 ริกเตอร์ หรือมากกว่า จะมีศูน ย์กลางอยู่นอกประเทศไทย
โดยส่วนใหญ่เกิดบริเวณพรมแดนจีน-เมียนมาร์ ประเทศเมียนมาร์ ประเทศจีนตอนใต้ในทะเลอันดามันและหมู่
เกาะสุมาตรา สำหรับ การเกิดแผ่น ดินไหวในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่ วนใหญ่เกิดขึ้นเป็นแนวพาดตรง
รอยต่อของมหาสมุทรอิน เดีย และทะเลอันดามันพุ่งเหนื อขึ้นไปทางประเทศเมียนมาร์ จีน และบังคลาเทศ
สำหรับพื้นที่ประเทศไทย ในอดีตที่ผ่านมามีการเกิดแผ่นดินไหวในระดับน้อยมาก และจุดที่เคยเกิดแผ่นดินไหวใต้
ผิวดิน (Earthquake Foci) มีความลึกไม่เกิน 35 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ตื้นมาก
ตารางที่ 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มผี ลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2564
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
วันที่
เวลา
ขนาด /
ศูนย์กลาง /
บันทึกเหตุการณ์
ความรุนแรง
ตำแหน่งที่รู้สึก
31 ต.ค. 64 10.04น.
4.9
ประเทศลาว
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.บ่อเกลือ อ.เมืองน่าน
19.541N, 101.365E จ.น่าน
30 ต.ค. 64 02.03น.
4.7
ประเทศลาว
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.บ่อเกลือ อ.ทุ่งช้าง
19.527N, 101.329E อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
18 ต.ค. 64 16.00น.
3.5
ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่จัน อ.แม่ลาว อ.พาน
จ.เชียงราย
อ.แม่สรวย อ.เมือง จ.เชียงราย
19.744N, 99.636E
18 ต.ค. 64 09.18น.
2.5
ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
จ.ลำปาง
18.062N, 99.518E
29 ก.ค. 64 15.39น.
6.4
ประเทศเมียนมา รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ริม อ.เมือง
22.804N, 96.065E จ.เชียงใหม่, อโศก แขวงคลองเตยเหนือ
กรุงเทพฯ
21 ก.ค. 64 22.18น.
3.7
ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี,
จ.กาญจนบุรี
อ.หนองปรือ, อ.เอราวรรณ อ.เมือง
14.894N, 99.177E จ.กาญจนบุรี
12 ก.ค. 64 10.40น.
2.3
อ.พาน จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.พาน จ.เชียงราย
19.692N, 99.719E
7 ก.ค. 64
21.56น.
2.4
ประเทศลาว
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
19.629N, 101.179E
7 ก.ค. 64
13.54น.
3.4
ประเทศลาว
รู้สึกสั่นไหวที่ เมืองหงสา ประเทศลาว,
19.621N, 101.127E อ.เมือง จ.เชียงราย
7 ก.ค. 64
13.43น.
4.8
ประเทศลาว
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน,
19.668N,101.289E อ.เชียงของและ อ.เมือง จ.เชียงราย,
อ.สองแคว อ.ภูเพียง จ.น่าน,
30 มิ.ย. 64 17.34
2.8
อ.พาน จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.พาน จ.เชียงราย
19.700N, 99.711E
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2564 (ต่อ)
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
วันที่
เวลา
ขนาด /
ศูนย์กลาง /
บันทึกเหตุการณ์
ความรุนแรง
ตำแหน่งที่รู้สึก
18 มิ.ย. 64 08.47น.
3.5
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
19.253N, 99.622E และ ม.6 วังเหนือ จ.ลำปาง
24 พ.ค. 64 14.36น.
3.0
อ.แม่สรวย
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
จ.เชียงราย
19.687N, 97.488E
1 พ.ค. 64 03.47น.
4.9
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
19.511N, 97.269E อ.เมือง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
22 มี.ค. 64 01.38น.
2.1
อ.แม่สะเรียง
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน
18.159N, 97.993E
5 ก.พ. 64 18.47น.
5.4
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เวียง อ.แม่จัน อ.เวียงป่า
21.036N, 97.838E เป้า อ.เมือง จ.เชียงราย อ.เมือง อ.ฝาง
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
30 ธ.ค. 63 22.15น.
2.1
อ.เมืองเลย จ.เลย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เลย
17.612N, 101.688E
26 ก.ย. 63 18.39น.
2.5
อ.เมือง จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เชียงราย
19.823N, 99.928E
20 ก.ค. 63 12.14น.
2.8
อ.เมือง จ.เลย
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เลย
17.502N, 101.513E
17 ก.ค. 63 21.03น.
5.8
หมู่เกาะอันดามัน รู้สึกสั่นไหวที่ พระราม 9 กรุงเทพฯ
ประเทศอินเดีย
11.713N, 95.284E
25 มิ.ย. 63 21.37น.
3.8
อ.เมือง จ.เลย
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.วังสะพุง อ.เมือง
17.6N, 101.68E อ.เชียงคาน จ.เลย
9 มิ.ย. 63 22.50น.
2.9
อ.สันทราย
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
19.02N, 99.026E
22 พ.ค. 63 22.24น.
3.5
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
15.77N, 97.783E
6 ก.พ. 63 18.10น.
2.8
อ.บางสะพาน
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
11.46N, 99.41E
26 ม.ค. 63 00.42น.
2.2
อ.ตะกัว่ ป่า จ.พังงา รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
8.863N, 98.383E
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2564 (ต่อ)
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
วันที่
เวลา
ขนาด /
ศูนย์กลาง /
บันทึกเหตุการณ์
ความรุนแรง
ตำแหน่งที่รู้สึก
14 ธ.ค. 62 07.12น.
3.2
ประเทศลาว
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
19.54N, 101.382E
12 ธ.ค. 62 16.02น.
4.7
ประเทศลาว
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ปัว จ.น่าน
19.525N, 101.327E
1 ธ.ค. 62
22.33น.
3.4
ประเทศลาว
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
19.543N, 101.37E
29 พ.ย. 62 06.50น.
4.6
ประเทศลาว
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมืองน่าน อ.ปัว จ.น่าน
19.53N, 101.333E
26 พ.ย. 62 18.05น.
5.6
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
19.163N, 94.929E
21 พ.ย. 62 06.50น.
6.4
ประเทศลาว
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.น่าน อ.สวรรคโลก
19.456N, 101.376E จ. สุโขทัย อ.เมือง จ.ลำพูน อ.เมือง
จ.แพร่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ อ.เทิง
อ.แม่จัน อ.เชียงของ, อ.เมือง จ.เชียงราย
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
อ.น้ำปาด อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ อ.เมือง
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร อ.เมือง
จ.ขอนแก่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
อ.วังสะพุง อ.เมือง, อ.เชียงคาน จ.เลย
อ.เมือง จ.มุกดาหาร อ.เมือง จ.อุทัยธานี
จตุจักร บางซื่อ หลักสี่ ปทุมวัน พระโขนง
คลองสาน ยานนาวา บางรัก บางนา
ห้วยขวาง ดินแดง คลองสาน ธนบุรี กทม.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี/นนทบุรี
21 พ.ย. 62 04.03น.
5.9
ประเทศลาว
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง
19.421N, 101.333E อ.ปัว อ.บ่อเกลือ อ.ทุ่งข้าง อ.เมือง
อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เวียงสา จ.น่าน
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ อ.ปง อ.เมือง อ.เชียง
คำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา อ.บ้านผือ
จ.อุดรธานี อ.เมือง อ.เชียงคาน อ.วังสะพุง
จ.เลย อ.เมือง จ.ลำพูน อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ อ.พาน อ.เมือง อ.เทิง อ.เวียง
เชียงรุ้ง จ.เชียงราย อ.สอง อ.ร้องกวาง
จ.แพร่ อ.เมือง จ.ลำปาง จ.ขอนแก่น
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2564 (ต่อ)
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
วันที่
เวลา
ขนาด /
ศูนย์กลาง /
บันทึกเหตุการณ์
ความรุนแรง
ตำแหน่งที่รู้สึก
27 ต.ค. 62 10.10น.
3.3
อ.ดอยสะเก็ด
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
18.918N, 99.238E
18 ต.ค. 62 21.46น.
4.1
อ.ดอยสะเก็ด
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่
อ.สันทราย อ.พร้าว อ.เวียงป่าเป้า
18.90N, 99.252E อ.สารภี จ.เชียงใหม่
17 ต.ค. 62 10.18น.
2.6
อ.เมืองเลย จ.เลย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมืองเลย จ.เลย
17.62N, 101.709E
16 ต.ค. 62 12.36น.
3.9
อ.เมืองเลย จ.เลย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมืองเลย จ.เลย
17.626N, 101.68E
27 พ.ค. 62 21.48น.
3.0
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง รู้สึกสั่นไหวที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
19.243N, 99.621E
23 เม.ย. 62 04.40น.
2.8
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
19.794N, 99.268E
18 เม.ย. 62 12.42น.
2.9
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง รู้สึกสั่นไหวที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
19.253N, 99.599E
15 มี.ค. 62 20.35น.
3.0
อ.พาน จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ลาว อ.พาน
19.68N, 99.68E จ.เชียงราย
14 มี.ค. 62 23.58น.
2.4
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
19.26N, 99.62E
14 มี.ค. 62 21.55น.
4.0
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
19.25N, 99.63E อ.วังเหนือ จ.ลำปาง อ.แม่ริม อ.สันทราย
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา
14 มี.ค. 62 21.15น.
2.9
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
19.26N, 99.63E
14 มี.ค. 62 00.04น.
4.2
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง รู้สึกสั่นไหวที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง อ.แม่ใจ
19.25N, 99.62E อ.เมือง จ.พะเยา อ.สันทราย อ.พร้าว
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อ.พาน อ.เวียงป่าเป้า
อ.เมือง จ.เชียงราย
24 ก.พ. 62 01.56น.
2.5
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.ลำปาง
19.25N, 99.62E
23 ก.พ. 62 12.52น.
2.9
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง รู้สึกสั่นไหวที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
19.26N, 99.6E

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2564 (ต่อ)
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
วันที่
เวลา
ขนาด /
ศูนย์กลาง /
บันทึกเหตุการณ์
ความรุนแรง
ตำแหน่งที่รู้สึก
23 ก.พ. 62 09.54น.
2.5
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง รู้สึกสั่นไหวที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
19.25N, 99.61E
20 ก.พ. 62 16.05น.
4.9
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง รู้สึกสัน่ ไหวที่ อ.เมือง จ.ลำพูน
19.25N, 99.62E อ.สันทราย อ.แม่แตง อ.ฝาง อ.พร้าว
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
อ.เมือง จ.พะเยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
29 ม.ค. 62 06.06น.
2.6
อ.สันทราย
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
18.92N, 99.07E
27 ม.ค. 62 01.04น.
3.1
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
17.26N, 98.22E
22 ม.ค. 62 23.00น.
3.2
อ.สันทราย
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สันทราย อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
18.97N, 99.03E
30 ธ.ค. 61 22.39น.
4.9
อ.ศรีสวัสดิ์
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.อู่ทอง อ.ศรีประจันต์
จ.กาญจนบุรี
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี อ.บางกรวย
14.9N, 99.14E
อ.เมือง จ.นนทบุรี อ.สว่างอารมณ์
จ.อุทัยธานี อ.เมือง อ.โพธาราม อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แขวงยาน
นาวา เขตสาทร หนองบอน ประเวศ
แขวงฉิมพรี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ อ.หนอง
ปรือ อ. ไทรโยค อ.ทองผาภูมิ อ.ท่ามะกา
อ.บ่อพลอย อ.เมือง อ.พนมทวน อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี อ.เมือง อ.ลาดยาว
จ.นครสวรรค์ อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
อ.อุ้มผาง จ.ตาก อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
16 พ.ย. 61 08.55น.
3.3
อ.พาน จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
19.70N, 99.72E
12 ต.ค. 61 08.56น.
2.8
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สรวย จ.เชียงราย
19.74N, 99.56E
1 ก.ค. 61
22.10น.
5.0
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ฝาง อ.แม่อาย อ.เมือง
20.27N, 97.97E จ.เชียงใหม่
10 มิ.ย. 61 22.08น.
3.4
อ.วังสะพุง จ.เลย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.วังสะพุง จ.เลย
17.24N, 101.91E

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2564 (ต่อ)
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
วันที่
เวลา
ขนาด /
ศูนย์กลาง /
บันทึกเหตุการณ์
ความรุนแรง
ตำแหน่งที่รู้สึก
29 พ.ค. 61 23.04น.
2.7
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
19.79N, 99.76E
18 มี.ค. 61 02.59น.
5.2
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
18.27N, 96.15E
8 มี.ค. 61 04.13น.
5.4
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
19.85N, 96.01E
4 ก.พ. 61 01.14น.
4.0
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ จ.เชียงราย
20.61N, 99.53E
3 ก.พ. 61 22.29น.
5.1
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง อ.เวียงแก่น
20.62N, 99.53E จ.เชียงราย อ.จุน จ.พะเยา อ.แม่สาย
อ.เชียงแสน อ.เมือง อ.แม่จัน อ.เทิง
จ.เชียงราย
12 ม.ค. 61 01.26น.
5.9
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย
18.28N, 96.12E จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมือง อ.สารภี อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร อ.เมือง จ.ลำปาง
3 ม.ค. 61 23.22น.
2.7
อ.แม่จัน จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
20.11N, 99.81E
22 พ.ย. 60 11.18น.
3.0
อ.สันทราย
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สันทราย อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
18.96N, 99.05E
21 พ.ย. 60 21.36น.
2.4
อ.สันทราย
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
18.97N, 99.04E
9 พ.ย. 60 06.29น.
4.4
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เชียงราย
20.44N, 98.95E
23 ต.ค. 60 22.58น.
3.4
อ.เมือง จ.แพร่
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.แพร่
18.21N, 100.14E
23 ต.ค. 60 22.44น.
2.6
อ.เมือง จ.แพร่
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.แพร่
18.18N, 100.11E
19 ก.ย. 60 06.55น.
2.7
อ.สันกำแพง
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สารภี อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
18.77N, 99.07E
10 ก.ย. 60 07.39น.
3.1
อ.เมือง จ.ลำพูน รู้สึกสั่นไหวที่ อ.หางดง อ.สารภี อ.เมือง
18.53N, 99.07E จ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.ลำพูน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2564 (ต่อ)
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
วันที่
เวลา
ขนาด /
ศูนย์กลาง /
บันทึกเหตุการณ์
ความรุนแรง
ตำแหน่งที่รู้สึก
7 ก.ย. 60
12.48น.
2.1
อ.บ้านธิ จ.ลำพูน รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.ลำพูน
18.67N, 99.09E
31 ส.ค. 60 14.49น.
3.7
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เชียงดาว อ.ฝาง
19.72N, 99.48E จ.เชียงใหม่ อ.พาน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
28 ส.ค. 60 07.17น.
2.6
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
14.05N, 99.41E
5 ส.ค. 60 04.38 น.
3.6
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
19.72N, 99.47E
1 ก.ค. 60 01.00 น.
1.3
อ.บ้านธิ จ.ลำพูน รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ลาน้อย
18.66N , 99.14E จ.แม่ฮ่องสอน
4 มิ.ย. 60 20.01 น.
2.1
ต.ธารทอง อ.พาน รู้สึกสั่นไหวที่ อ.พาน จ.เชียงราย
จ.เชียงราย
19.71N , 99.69E
27 พ.ค. 60 22.14 น.
4.0
อ.แม่สรวย
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สรวย อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย
อ.พาน อ.เวียงป่าเป้า อ.เมือง จ.เชียงราย
19.56N , 99.58E อ.เมือง จ.เชียงใหม่
26 พ.ค. 60 23.28 น.
3.0
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
20.57N , 99.95E
24 พ.ค. 60 12.58 น.
3.4
อ.เกาะยาว จ.พังงา รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
8.05N , 98.48E
22 พ.ค. 60 8.14 น.
4.0
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
19.23N , 97.49E
2 พ.ค. 60 17.04 น.
3.1
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
19.79N , 99.74E
22 เม.ย. 60 14.57 น.
3.9
อ.นาน้อย จ.น่าน รู้สึกสั่นไหวที่ อ.นาน้อย อ.เวียงสา
18.35N , 100.87E จ.น่าน
18 เม.ย. 60 16.13 น.
5.1
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่จัน อ.เชียงแสน
20.71N , 100.12E อ.แม่สาย อ.เมือง จ.เชียงราย
6 เม.ย. 60 18.24 น.
2.9
อ.หลังสวน จ.ชุมพร รู้สึกสั่นไหวที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
10.03N , 99.16E
26 ม.ค. 60 08.17 น.
3.5
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ รู้สึกสั่นไหวที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
18.59N , 98.53E
21 ม.ค. 60 21.38 น.
2.6
อ.สันติสุข จ.น่าน รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สันติสุข จ.น่าน
18.86N , 100.88E
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2564 (ต่อ)
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
วันที่
เวลา
ขนาด /
ศูนย์กลาง /
บันทึกเหตุการณ์
ความรุนแรง
ตำแหน่งที่รู้สึก
15 ม.ค. 60 16.23 น.
3.9
อ.จอมทอง
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
จ.เชียงใหม่
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
18.55N , 98.50E
15 ม.ค. 60 15.35 น.
4.2
อ.จอมทอง
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
จ.เชียงใหม่
อ.จอมทอง อ.ฮอด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
18.56N , 98.52E
13 ม.ค. 60 20.26 น.
2.4
อ.จอมทอง
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
18.53N , 98.49E
8 ม.ค. 60 03.08 น.
3.9
อ.อุ้มผาง จ.ตาก รู้สึกสั่นไหวที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
16.10N , 98.70E
6 ม.ค. 60 12.54 น.
3.4
อ.จอมทอง
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.จอมทอง อ.แม่วาง
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
18.58N , 98.51E
26 ธ.ค. 59 16.31 น.
2.6
อ.แม่ลาว จ.เชียงใหม่ รู้สึกสั่นไหวที่ อ.พาน จ.เชียงราย
19.73N , 99.69E
26 ธ.ค. 59 00.53 น.
2.8
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ รู้สึกสั่นไหวที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
18.60N , 98.52E
7 ธ.ค. 59 05.03 น.
6.5
ทางตอนเหนือของ รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.กระบี่ อ.เมือง
เกาะสุมาตรา
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต และ อ.หาดใหญ่
อินโดนีเซีย
จ. สงขลา
5.32N , 96.07E
26 มิ.ย. 59 22.05 น.
2.7
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
19.752N , 99.71E
18 มิ.ย. 59 05.17 น.
3.1
ในทะเล ใกล้เกาะยาว รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา
ใหญ่ จ.พังงา
7.99N , 98.52E
31 มี.ค. 59 09.26 น.
2.4
ในทะเล ใกล้เกาะยาว รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา
ใหญ่ จ.พังงา
7.92N , 98.54E
10 ม.ค. 59 12.11 น.
2.3
ต.หนองบัว อ.เมือง รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี
14.08N , 99.47E
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

3-24

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2564 (ต่อ)
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
วันที่
เวลา
ขนาด /
ศูนย์กลาง /
บันทึกเหตุการณ์
ความรุนแรง
ตำแหน่งที่รู้สึก
6 ม.ค. 59 04.28 น.
3.5
ต.แม่เหาะ
รู้สึกสั่นไหวที่ อ. แม่สะเรียง
อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน
18.20N , 98.06E
16 พ.ย. 58 02.15 น.
2.2
อ.พาน จ.เชียงราย รู้สึกสัน่ ไหวบริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย
19.69N , 99.70E
8 พ.ย. 58 23.47 น.
6.2
หมู่เกาะนิโคบาร์ รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, อ.ตะกั่ว
ประเทศอินเดีย
ป่า จ.พังงา, อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี,
6.79N , 94.50E อ.เมือง จ.กระบี่
7 ต.ค. 58 01.57 น.
2.4
ต.แม่สรวย อ.แม่ รู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.แม่สรวย
สรวย จ.เชียงราย จ.เชียงราย
19.68N , 99.57E
20 ส.ค. 58 19.10 น.
4.5
อ.สังขละบุรี
รู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
15.00N , 98.42E
16 ส.ค. 58 18.02 น.
3.0
อ.พาน จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวบริเวณ ต.เมืองพาน อ.พาน
19.62N , 99.73E จ.เชียงราย
14 ก.ค. 58 21.25 น.
4.8
ต.ปรังเผอ อ.สังขละบุรี รู้สึกสัน่ ไหวบริเวณ อ.สังขละบุรี,
จ.กาญจนบุรี
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
20.56N , 99.02E
24 พ.ค. 58 13:27 น.
5.1
ประเทศพม่า
รู้สึกสั่นไหวบริเวณ จ.เชียงใหม่
20.56N , 99.02E จ.เชียงราย และ จ.แม่ฮ่องสอน
7 พ.ค. 58 00:30 น.
4.5
ในทะเลบริเวณ
รู้สึกสั่นไหวบริเวณ จ.พังงา จ.ภูเก็ต และ
อ.เกาะยาว จ.พังงา จ.กระบี่
7.84N , 98.51E
6 พ.ค. 58 04:18 น.
4.6
ในทะเลบริเวณ
รู้สึกสั่นไหวบริเวณ จ.พังงา จ.ภูเก็ต และ
อ.เกาะยาว จ.พังงา จ.กระบี่
7.85N , 98.54E
25 มี.ค. 58 05:32 น.
3.8
นอกชายฝั่งทางทิศ รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง อ.กะทู้ อ.ถลาง
ตะวันออกของ จ.ภูเก็ต จ.ภูเก็ต, เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา
7.89N, 98.52E
20 ก.พ. 58 13:02 น.
4.0
อ่าวพังงา ทางทิศใต้ รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง อ.กะทู้ อ.ถลาง
ของเกาะยาวใหญ่ จ.ภูเก็ต, เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา
อ.เกาะยาว จ.พังงา
7.87N, 98.57E
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

3-25

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2564 (ต่อ)
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
วันที่
เวลา
ขนาด /
ศูนย์กลาง /
บันทึกเหตุการณ์
ความรุนแรง
ตำแหน่งที่รู้สึก
19 ม.ค. 58 21:04 น.
2.8
ต.เวียงมอก อ.เถิน รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เถิน จ.ลำปาง
จ.ลำปาง
17.50N, 99.35E
6 ธ.ค. 57 17:20 น.
5.9
ยูนนาน ประเทศจีน รู้สึกสั่นไหวที่ ตึกสูง จ.เชียงราย,
23.29N, 100.29E จ.เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร
24 ต.ค. 57 08:27 น.
3.6
อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
19.10N, 100.09E
24 พ.ค. 57 10:12 น.
3.6
อ.นาน้อย จ.น่าน รู้สึกสั่นไหวที่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
18.40N, 100.77E
5 พ.ค. 57 18:08 น.
6.3
ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว ถนน อาคารและบ้านเรือน บริเวณใกล้จุด
จ.เชียงราย
ศูนย์กลางได้รับความเสียหายอย่างหนัก
19.75N, 99.69E มีผู้เสียชีวติ 1 คน เกิดโคลนผุด รู้สึกสั่นไหว
ที่ จ.เชียงราย, จ.แพร่, จ.แม่ฮ่องสอน,
จ.อุตรดิตถ์, จ.พิษณุโลก, จ.เชียงใหม่
และตึกสูงในกรุงเทพมหานครฯ
21 มี.ค.57 20:41 น.
6.4
หมู่เกาะนิโคบาร์, รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ประเทศอินเดีย
7.64N, 94.21E
1 ธ.ค. 57 00:37 น.
3.2
ต.จำป่าหวาย
รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
อ.เมือง จ.พะเยา
19.04N, 99.96E
11 ต.ค. 56 01:19 น.
4.1
ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว รู้สึกสั่นไหวที่ ต.สันทราย อ.พร้าว
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
19.32N, 99.24E
20 ก.ย. 56 17:05 น.
2.4
อ.แม่จนั จ.เชียงราย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
20.23N, 99.95E
1 ส.ค. 56 03:42 น.
3.7
ต.แม่ปืม อ.เมือง รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
จ.พะเยา
19.29N , 99.84E
2 ก.ค.56 14:37 น.
6.0
ตอนเหนือของเกาะ รู้สึกสั่นไหวบริเวณ จ.ภูเก็ต จ.พังงา และ
สุมาตรา ประเทศ อาคารสูงในกรุงเทพฯ
อินโดนีเซีย
4.64N , 96.56E
4 มิ.ย.55 12:49 น.
4.0
อ.เมือง จ.ระนอง รู้สึกสั่นไหวที่ ต.เขานิเวศน์ ต.บางนอน
9.84N , 98.58E อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2564 (ต่อ)
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
วันที่
เวลา
ขนาด /
ศูนย์กลาง /
บันทึกเหตุการณ์
ความรุนแรง
ตำแหน่งที่รู้สึก
16 เม.ย.55 16:44 น.
4.3
ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง รู้สึกไหวในหลายพืน้ ที่ใน จ.ภูเก็ต บ้านเรือน
จ.ภูเก็ต 8.02N , แตกร้าวหลายหลัง ใน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
98.37E
เกิดอัฟเตอร์ช็อคมากกว่า 26 ครั้ง
11 เม.ย.55 15:38 น.
8.6
ชายฝั่งตะวันตกทาง รู้สึกได้ในหลายจังหวัดในภาคใต้และภาค
ตอนเหนือของเกาะ กลาง รวมถึง ภาคอีสาน เกิดคลื่นสึนามิ
สุมาตรา
สูง 80 ซม. ที่ประเทศอินโดนีเซีย และ
2.43N , 93.11E 30 ซม. ที่เกาะเมียง จ.พังงา
5 มี.ค.55 13:54 น.
5.2
ตอนเหนือเกาะสุมาตรา รู้สึกไหวเล็กน้อยที่ จ. ภูเก็ต
4.15 N ,97.11E
20 ก.พ.55 03:48 น.
2.7
อ.ตะกัว่ ป่า จ.พังงา รู้สึกได้บริเวณใกล้ศูนย์กลาง และมีความ
8.86N , 98.38E เสียหายเล็กน้อย
ที่มา : สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา, พฤศจิกายน 2564

กองธรณี วิทยาสิ่ งแวดล้ อมและธรณี พิ บั ติ ภั ย กรมทรัพยากรธรณี ได้ จัดทำแผนที่ แสดงบริเวณเสี่ ยงภั ย
แผ่นดินไหวของประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (2548) โดยแบ่งเขตจังหวัดที่มีพื้นที่เสียงภั ยต่อแรงสั่นสะเทือน
แผ่ นดิ นไหว เพื่ อให้ มี การออกแบบสิ่ งก่ อสร้ างให้ สามารถรับแรงแผ่ นดิ นไหวได้ ในแต่ ละเขตพื้ นที่ แบ่ งออกเป็ น
4 เขต โดยรายละเอียดการแบ่งระดับความเสี่ยงภัยจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว แสดงดังตารางที่ 3.1-9
ตารางที่ 3.1-9 รายละเอียดการแบ่งระดับความเสี่ยงภัยจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว
เขต
0
1

2ก

2ข

ความเสี่ยง

พื้นที่/ความรุนแรง

ไม่มีความเสี่ยง ไม่ต้อง
ออกแบบอาคาร รับแรง
แผ่นดินไหว

ครอบคลุมพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง และตอนล่ าง ความรุ น แรงของแผ่ น ดิ น ไหวน้ อ ยกว่ า
3 (III) เมอร์คลั ลี สามารถตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือเท่านั้น
ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีความเสี่ยงน้อย แต่อาจมี
ตอนบน ภาคเหนือตอนล่ าง และภาคใต้ตอนล่าง ความรุนแรง 3-4
ความเสียหายบ้าง
(III-IV) เมอร์คัลลี ผู้อยู่บนอาคารสูงรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหว
ครอบคลุมพื้นที่ภ าคเหนือและภาคตะวันตกบางส่วน พื้นที่ภ าคใต้
มีความเสี่ยงในการเกิดความ
ตอนบนจรดจั งหวัดสตู ล ความรุน แรงของแผ่ น ดิน ไหว 5-7 (V-VII)
เสียหายในระดับน้อยถึงปาน
เมอร์ คั ล ลี ทุ ก คนตกใจ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งออกแบบไม่ ดี ปรากฏความ
กลาง
เสียหาย
ครอบคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนสุดต่อเนื่องถึงพื้นที่ภาคตะวันตก
มีความเสี่ยงในการเกิดความ
ของประเทศ ความรุนแรงของแผ่นดินไหว 7-8 (VII-VIII) เมอร์คัลลี
เสียหายในระดับปานกลาง
สิ่งก่อสร้างทีอ่ อกแบบดี เสียหายเล็กน้อย

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ทั้งนี้ พื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ในเขต 2ก ซึ่งมีความรุนแรง
ในระดับ 5-7 เมอร์คัลลี เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับน้อยถึงปานกลาง สิ่งก่อสร้างที่
ออกแบบไม่ดี อาจปรากฏความเสียหายได้ และไม่อยู่ในพื้นที่แนวรอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทย
(พื้นที่บ ริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2548) แสดงดัง รูปที่
3.1-4 และความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหว แสดงดังรูปที่ 3.1-5)
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบตำแหน่งพื้นที่โครงการ กับจุดศูนย์กลางบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่
ขนาด 4.3 ริกเตอร์ ณ วันที่ 16 เมษายน 2555 บริเวณตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พบว่า พื้นที่
โครงการมีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางดังกล่าว ประมาณ 25.06 กิโลเมตร (ผังแสดงตำแหน่งพื้นที่ โครงการ กับ
ตำแหน่งจุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 3.1-6)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ที่ตั้งโครงการ

รูปที่ 3.1-4

แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหวของประเทศไทย

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี, 2555

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

รูปที่ 3.1-5 ความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหว
ที่มา : กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

จุดศูนย์กลาง
แผ่นดินไหว

ที่ตั้งโครงการ

รูปที่ 3.1-6
ตำแหน่งพื้นที่โครงการ กับตำแหน่งจุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดภูเก็ต
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

3) การเกิดสึนามิ
สึนามิ (Tsunami) คือ ระลอกคลื่นซึ่งเคลื่อนตัวในมหาสมุทรที่มีขนาดความยาวมาก ส่วนใหญ่แล้ว
มักจะเกิดจากแผ่น ดินไหวใต้ทะเล นอกจากนี้ยังเกิดภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดหรือแผ่นดินถล่มใต้มหาสมุทรใน
บริเวณมหาสมุทรที่มีน้ำลึก คลื่นสึนามิสามารถแพร่กระจายตัวด้วยความเร็วสูงกว่า 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
(ประมาณ 500 ไมล์ต่อชั่วโมง) และมีความสูงของคลื่นเพียง 1 ฟุต หรือน้อยกว่านั้น คลื่นสึนามิแตกต่างจากคลื่น
ทะเลธรรมดา คือ มีระยะทางระหว่างยอดคลื่น (หรือความยาวคลื่น) ไกลกว่า 100 กิโลเมตร (60 ไมล์) หรือ
มากกว่านั้นหากอยู่ในทะเลลึก และมีช่วงระยะเวลาระหว่างยอดคลื่นแต่ละลูกตั้งแต่ 10 นาที จนถึง 1 ชั่วโมง
เมื่อคลื่นสึนามิเคลื่อนไปถึงบริเวณน้ำตื้นใกล้ชายฝั่งคลื่นจะลดความเร็วลงและน้ำทะเลสามารถพุ่งตัวขึ้นเป็น
กำแพงน้ำที่สูงหลายสิบเมตร (30 ฟุต) หรือสูงกว่านั้น และหากบริเวณชายฝั่งเป็นอ่าวท่าจอดเรือ หรือมีรูปทรง
เหมือนกรวยยื่นเข้าไปในแผ่นดิน จะทำให้คลื่นยิ่งมีความรุนแรงขึ้นไปอีก คลื่นสึนามิขนาดใหญ่อาจจะมีความสูง
มากกว่า 30 เมตร (100 ฟุต) แต่แม้ว่าคลื่นสึ นามิจะมีขนาดความสูงของคลื่นเพียง 3-6 เมตร ก็แรงพอที่จะ
ทำลายอาคารบ้ านเรือน ชีวิต และทำให้ ผู้คนบาดเจ็บจำนวนมาก ในส่วนพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน รวมถึง
จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่อยู่ในแนวเลื่อนและแนวแยกของแผ่นดินไหว ดังนั้น ระบบเตือนภัย หอเตือนภัย และ
แผนอพยพประชาชนจึงเป็นสิ่ งจำเป็นและสำคัญเพื่อแจ้งเหตุล่วงหน้า ในการที่จะอพยพเคลื่อนย้ายผู้คนไปยัง
พื้นที่ปลอดภัย
สำหรับปรากฏการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 มีจุดศูนย์กลางอยู่ ที่เกาะสุมาตรา
สร้างความเสียหายให้กับ 6 จังหวัดฝั่งอันดามันของไทย ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง ตรัง และสตูล
รวมถึงพื้นที่ชายหาดป่าตอง เทศบาลเมืองป่าตอง ได้รับความเสียหายจากคลื่นยักษ์สึนามิ ทั้งพื้นที่บริเวณแนว
ชายหาด ซึ่งมีความสูงของคลื่นสึนามิ ประมาณ 5-10 เมตร และลึกเข้าไปในพื้นดินประมาณ 2 กิโลเมตร สร้าง
ความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สิน ทั้งคนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว สภาพจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเศรษฐกิจ
ภาคการท่องเที่ยว
สำหรับบริเวณพื้นที่โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและ
ส่วนขยาย) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยพื้นที่โครงการเคยได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ดังนั้น การดำเนินโครงการบนพื้นที่ดังกล่าว จึงมี
โอกาสเสี่ยงในการได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ เพื่อป้องกันผลกระทบจากแผ่นดินไหว
และสึน ามิที่จะก่อให้เกิดความเสีย หายตั้งแต่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ภ ายในโครงการ ได้มีการออกแบบ
โครงสร้างอาคารตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร
และพื้น ดิน ที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่ นสะเทือนของแผ่ นดินไหว พ.ศ. 2550 และมีการจัดเตรียม
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินในกรณีเกิดแผ่นดินไหวและหนีภัยสึนามิ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้มาใช้บริการและพนักงาน
ของโครงการปฏิบัติด้วย ดังนี้
ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดคลื่นสึนามิ
1. เมื่อรู้ว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น ขณะที่อยู่ในทะเลหรือบริเวณชายฝั่ง ให้รีบออกจากบริเวณชายฝั่งไปยัง
บริเวณที่สูงหรือที่ดอนทันที โดยไม่ต้องรอประกาศจากทางราชการ เนื่องจากคลื่นสึนามิเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
2. เมื่อได้รับฟังประกาศจากทางราชการเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณทะเลอันดามัน ให้เตรียมรับ
สถานการณ์ที่อาจจะเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้ โดยด่วน
3. สังเกตปรากฏการณ์ของชายฝั่ง หากทะเลมีการลดของระดับน้ำลงมาก หลังการเกิดแผ่นดินไหวให้
สันนิษฐานว่าอาจเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้ ให้อพยพ คนในครอบครัว สัตว์เลี้ย ง ให้อยู่ห่างจากชายฝั่งมากๆและ
อยู่ในที่ดอนหรือน้ำท่วมไม่ถึง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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4. ถ้าอยู่ ในเรือซึ่งจอดอยู่ ในท่ าเรือหรืออ่าวให้ รีบ นำเรือออกไปกลางทะเล เมื่อทราบว่าจะเกิดคลื่ น
สึนามิพัดเข้าหา เพราะคลื่นสึนามิที่อยู่ไกลชายฝั่งมากๆ จะมีขนาดเล็ก
5. คลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกจากการเกิดแผ่นดินไหวครั้งเดีย ว เนื่องจากมีการแกว่งไปมา
ของน้ำทะเล ดังนั้นควรรอสักระยะหนึ่งจึงสามารถลงไปชาดหาดได้
6. ติดตามการเสนอข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
7. หากที่พักอาศัยอยู่ใกล้ชายหาด ควรจัดทำเขื่อน กำแพง ปลูกต้นไม้ วางวัสดุ ลดแรง ปะทะของน้ำ
ทะเล และก่อสร้างที่พักอาศัยให้มั่นคงแข็งแรง ในบริเวณย่านที่มีความเสี่ยงภัยในเรื่องคลื่นสึนามิ
8. วางแผนในการฝึ กซ้ อมรับ ภั ย จากคลื่ น สึ น ามิ เช่น กำหนดสถานที่ ในการอพยพ แหล่ งสะสมน้ ำ
สะอาด เป็นต้น
9. ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ประชาชน ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ และ
แผ่นดินไหว
10. วางแผนล่วงหน้า หากเกิดสถานการณ์ขึ้นจริง ในเรื่องการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
กำหนดขั้นตอนในด้านการช่วยเหลือบรรเทาภัยด้านสาธารณสุข การรื้อถอน และฟื้นฟูสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น
11. อย่าลงไปในชายหาดเพื่อดูคลื่นสึนามิ เพราะเมื่อเห็นคลื่นแล้วก็ใกล้เกินกว่าจะหลบหนีทัน
12. คลื่นสึนามิ ในบริเวณหนึ่งอาจมีขนาดเล็ก แต่อีกบริเวณหนึ่งอาจมีขนาดใหญ่ ดังนั้น เมื่อได้ยินข่าว
การเกิดคลื่นสึนามิ ขนาดเล็กในสถานที่หนึ่ง จงอย่าประมาทให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์
(ที่มา : กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

นอกจากนี้ โครงการจะมีการจัดเตรียมมาตรการเพื่อลดผลกระทบในกรณีที่เกิดคลื่นสึนามิเฉพาะของ
โครงการดังนี้
1. จั ดทำเอกสารคู่มือให้ ความรู้เกี่ยวกับคลื่ นยักษ์สึนามิ สิ่งบอกเหตุก่อเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ สถาน ที่
ปลอดภัย และเส้น ทางการหนี ภัย ข้อปฏิบั ติเพื่อรับมือก่อนเกิดคลื่ นยักษ์สึนามิ ข้อปฏิบัติขณะเกิดคลื่นยักษ์
สึนามิ และแผนที่เส้นทางหนีคลื่นยักษ์สึนามิ ให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการ โดยจัดเตรียมไว้ทั้งในห้องพักทุกห้อง
และส่วนต้อนรับของโครงการ
2. รณรงค์ให้ ผู้พักอาศัย ในโครงการเข้าร่วมการฝึ กซ้อมการอพยพหนีคลื่นยักษ์สึนามิทุกครั้งที่มีการ
ฝึกซ้อมของหน่วยงานราชการ
3. เส้นทางที่ใช้หนีภัยภายในอาคารของโครงการ ห้ามไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง เพื่อให้การหนีภัยเป็นไปอย่าง
สะดวก
4. จัดทำป้ายแสดงเส้นทางไปสู่จุดอพยพ จัดทำแผนการฝึกซ้อม แผนการอพยพหนีภัยให้แก่เจ้าหน้าที่
ของโครงการ พร้อมทั้งมีการฝึกซ้อมภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ
การป้องกันและอพยพหนีภัยสึนามิ
ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกะรน ได้จัดให้มีการติดตั้งหอเตือนภัยสึนามิไว้บริเวณต่างๆ จำนวนทั้งหมด
3 จุด ได้แก่
- จุดที่ 1 บริเวณหน้าโรงแรมฮิวตันอาเคเดีย ถนนกะรน
- จุดที่ 2 บริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลกะรน
- จุดที่ 3 บริเวณหาดกะตะน้อย

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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โดยทางเทศบาลตำบลกะรนได้มีการฝึกซ้อมระบบเตือนภัยและอพยพหลบภัยสึนามิอยู่เสมอ นอกจากนี้
ทางเทศบาลตำบลกะรนยังได้มีการจัดทำป้ายเตือนภัยสึนามิจำนวน 115 ป้าย เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ป้องกันการเกิดภัยสึนามิ และได้มีการกำหนดแผนพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ เพื่อแจ้งให้ประชาชนและนัก ท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลตำบลกะรนทราบ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.1-10
ตารางที่ 3.1-10 พื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิและสถานที่พักผู้อพยพในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกะรน
ลำดับที่
จุดปลอดภัยที่อยู่ใกล้
จุดที่ 1 กะตะน้อย
จุดที่ 2 ถนนโคกโตนด จากโรงแรม เนินเขาบนถนนหน้าบ้านหม่อมฯตรีทศยุทธ
ออร์ คิ ด เดเชี ย ถึ งสามแยกโรงแรม เทวกุล และเนินเขาหน้าโรงแรมออร์คิดเดเชีย
กะตะบีช
จุดที่ 3 ตั้งแต่โรงแรมกะตะบีช จนถึง วัดกะตะ ซอยโคกโตนด 4 ตรงสามแยก
สามแยกกะตะเซ็นเตอร์
กะตะพลาซ่า และเนินเขาแหลมไทร
จุดที่ 4 หน้าสนามกีฬานวมินทร์ ถึง
ถนนปฏัก ซอยปฏัก 18, 20 ซอยปฏัก 14
สามแยกอรุณณ่า (ถนนกะรน)
(ซอยอนามัยกะรนเดิม) เนินเขาซอยข้าง
สนามกีฬา และเนินเขาแหลมไทร
จุดที่ 5 สามแยกอรุณณ่า (ถนนกะรน
ถึงหนองหาน)
ซอยปฏัก 18, 20
จุดที่ 6 ถนนปฏัก จากวงเวียนกะรน
ราษฎร์สุ ขสั นต์ ถึงวั ดกะรนไปตาม
ถนนปฏัก
จุดที่ 7 ถนนปฏัก ตั้งแต่ โรงแรมโกล
เด็นแซนด์ จนถึงโรงแรมเฟลิกซ์กะรน เนินเขาศูนย์ปฏิบัติธรรมซอยโรงบำบัดน้ำเสีย
วิวพ้อยท์
เมื่อเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้
จุ ดที่ 8 เจ้ าของเรือประมง, เรือหาง
นำเรือออกจากฝั่งไปอยู่ ณ บริเวณจุด
ยาว, เรือเร็ว ฯลฯ
ปลอดภัยจากคลืน่ ระยะทางไม่นอ้ ยกว่า
3 กิโลเมตร จากชายฝั่ง ณ จุดจอดเรือ

สถานที่พักผู้อพยพ
โรงเรียนบ้านกะตะ
วัดกะตะ
วัดกะตะ

วัดกะรน

-

ที่มา : สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกะรน, มีนาคม 2564

สำหรับบริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 ตำบลกะรน โดยหอเตือนภัยที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมาก
ที่สุด คือ จุดที่ 2 บริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลกะรน โดยอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการเป็นระยะประมาณ
202.85 เมตร (หอเตือนภัยสึนามิบริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลกะรน ดังแสดงในรูปที่ 3.1-7 แผนที่พื้นที่
น้ำท่วมจากคลื่นสึนามิ จังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 3.1-8)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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หอเตือนภัยสึนามิบริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลกะรน
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

รูปที่ 3.1-7
หอเตือนภัยสึนามิบริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ที่มา : บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด, มีนาคม 2564
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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ตำแหน่งพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3.1-8
แผนที่พื้นที่น้ำท่วมจากคลื่นสึนามิ จังหวัดภูเก็ต
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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3.1.4 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม
1) ทรัพยากรดินจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะดินหลายรูปแบบ เนื่องจากมีลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกัน โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของ
เกาะภูเก็ตเป็นพื้นที่ลาดชันแบบภูเขา มีพื้นที่ประมาณ 105,381 ไร่ นับเป็นอัตราส่วน 32.69% ของพื้นที่เกาะ
ภูเก็ต และมีพื้นที่ที่มีลักษณะดิน ตะกอนชะวากทะเลหรือตะกอนปากแม่น้ำ ซึ่งเป็นดินทับถมกันบริเวณปาก
แม่น้ำและปากทางน้ำลำคลอง ปรากฏอยู่ตามริมอ่าวทั่วๆ ไปของเกาะ มีพื้นที่รวมกันประมาณ 27,816 ไร่ หรือ
8.63% นอกเหนือจากนั้ น ก็จ ะเป็ น พื้น ที่ที่มีลักษณะดินอื่ น ๆ ลั กษณะของดิน และพื้นที่ที่พบในจังหวัดภู เก็ต
สามารถจำแนกรายละเอียดได้ดังนี้
(1) ที่ ล าดเชิงซ้อ น หรื อ เป็ น ที่ ล าดชั น แบบภู เขาเป็ น จำนวนมาก ลั ก ษณะเช่น ที่ มีอ ยู่ ตามภู เขาและ
เทือกเขาต่างๆ ที่ป รากฏบนเกาะภูเก็ต มีพื้นที่ ประมาณ 105,318 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.69 ของพื้ นที่
ทั้งหมด
(2) ดินตะกอนชะวากทะเลปะปนกัน หรือเป็นดินทับถมกัน บริเวณปากแม่น้ำ ปากทางน้ำลำคลอง
นั้นเอง ลักษณะเช่นนี้ปรากฏอยู่ทั่วไปบริเวณริมอ่าวของเกาะภูเก็ต มีพื้นที่ประมาณ 27,819 ไร่ หรือคิดเป็นร้อย
ละ 8.63 ของพื้นที่ทั้งหมด
(3) พื้ น ที่ เหมื อ งแร่ หรื อ เป็ น ดิ น จากการทำเหมื องแร่ ที่ อยู่ ต ามบริ เวณต่ างๆ ในเกาะภู เก็ต มี พื้ น ที่
ประมาณ 25,625 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.95 ของพื้นที่ทงั้ หมด
(4) ดินเป็นหน่วยไม่สัมพันธ์ของชุดดินพังงา และชุดภูเก็ต ดินลักษณะนี้มักมีอยู่ตามเนินเขา หรือเชิงเขา
ที่เหลื อค้างจากการกัดกร่อน หรือเป็ น พื้ น ที่ได้ รับ อิท ธิพ ลจากการสลายตั ว ของหิ นแกรนิต มีพื้ นที่ ป ระมาณ
21,856 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.78 ของพื้นที่ทั้งหมด
(5) ดินเป็นหน่วยสัมพันธ์ของชุดดินพังงา กับชุดท้ายเหมือง ปรากฏอยู่ตามเนินเขาที่เหลือค้างจากการ
กัดกร่อน หรือเป็นการสลายตัวจากหินแกรนิต มีพื้นที่ประมาณ 20,469 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.35 ของพื้นที่
ทั้งหมด
(6) ดินชุดภูเก็ต เป็นดินที่มีเอกลักษณะของท้องถิ่น ปรากฏอยู่ตามเนินเขาเป็นหย่อม ๆ ที่เหลือค้างจาก
การกัดกร่อน หรือตามแหล่งที่ได้รับอิทธิพลจากการสลายตัวของหินแกรนิต มีพื้นที่ประมาณ 19,181 ไร่ หรือคิด
เป็นร้อยละ 5.95 ของพื้นที่ทั้งหมด
(7) ดิน ชุดพังงา ปรากฏเช่นเดียวกับชุดภูเก็ต มีพื้นที่ประมาณ 11,065 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.09
ของพื้นที่ทั้งหมด
(8) ดิ น ตะกอนลำน้ ำ หรื อ ดิ น ที่ ถู ก น้ ำพั ด พาจมอยู่ ส องฟากแม่ น้ ำลำธาร และมี ลั ก ษณะอุ้ ม น้ ำได้ ดี
ซึ่งปรากฏตามลานตะพักของลำน้ำระดับต่ำ มีพื้นที่ประมาณ 11,065 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.43 ของพื้นที่
ทั้งหมด
2) ทรัพยากรดินตำบลกะรน
สำหรับลักษณะของชุดดินที่ปรากฏในเขตตำบลกะรนสามารถแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่
กลุ่มชุดดินที่ 13, 26, 34gm และ 62 แต่ละกลุ่มมีอาณาเขตใช้หมายเลขกำกับ เรียกว่า หน่วยแผนที่ดิน ลักษณะ
ของหน่วยแผนที่ดินแต่ละหน่วยมีรายละเอียดแสดงโดยทั่วไป ดังนี้
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หน่วยแผนที่ดินที่ 13 เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนน้ำทะเล พบในบริเวณที่
ราบน้ำทะเลท่วมถึงและบริเวณชะวากทะเล เป็นดินลึกที่มีการระบายน้ำเลวมาก เป็นดินเลนเละ มีเนื้อดินเป็น
พวกดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนมีสีดำปนเทา มีจุดประสีน้ำตาลเล็กน้อย ส่วนดินล่างเป็น
ดิน เลนสี เทาแก่ห รือสีเทาปนเขียว และพบเศษรากพืชปะปนในดินเป็นจำนวนมาก เป็นดินที่มีสารประกอบ
กำมะถัน มาก ตามปกติเมื่อดิน เปีย กค่าปฏิกิริยาดินจะเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง แต่ เมื่อมีการ
ระบายน้ำออกไปหรือทำให้ดินแห้ง สารประกอบกำมะถันจะแปรสภาพปลดปล่ อยกรดกำมะถันออกมา ทำให้ดิน
เป็นกรดจัดมาก ค่าปฏิกิริยาดินจะลดลงจนเป็นกรดรุนแรงมาก กลุ่มชุดดินนี้จัดเป็นดินเค็มที่มีกรดแฝงอยู่
ปั ญ หาสำคั ญ ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ชุ ด นี้ ได้ แ ก่ ดิ น เลนเค็ ม ที่ มี น้ ำทะเลท่ ว มถึ ง เป็ น ประจำวั น
มีศักยภาพก่อให้เกิดดินกรดกำมะถัน เกิดก๊าซพิษไข่เน่า และก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นอันตรายต่อพืช มีความสามารถใน
การทรงตัวของต้นพืชต่ำมาก ทำให้พืชล้มง่าย เมื่อดินแห้งจะแปรสภาพเป็นดินกรดกำมะถันและเค็ม และมีน้ำ
ทะเลท่วมเป็นประจำทุกวัน
หน่วยแผนที่ดินที่ 26 เป็นกลุ่มชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใต้ ภาคตะวันออก วัตถุต้นกำเนิด
ดินเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อละเอียด
ที่มาจากหินต้นกำเนิดชนิดต่าง ๆ ทั้งหินอัคนี หินตะกอน หรือหิน แปร พบบริเวณพื้นที่ดอน มีลักษณะเป็นลูก
คลื่นจนถึงพื้นที่เนินเขา เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ำดี เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีน้ำตาล สีเหลือง
หรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง
ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิ นชุดนี้ ได้แก่ ดินมีความอุดมสมบู รณ์ต่ำ ในบริเวณพื้นที่ที่มีความ
ลาดชันและเนื้อดินบนมีทรายปน จะมีอัตราเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินสูง หากมีการจัดการดินไม่เหมาะสม
หน่วยแผนที่ดินที่ 34gm เป็นกลุ่มชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจาก
วัตถุ ต้ น กำเนิ ด ดิน พวกตะกอนลำน้ ำ หรื อ จากการสลายตั ว ผุ พั งอยู่ กับ ที่ หรือ จากการสลายตั ว ผุ พั งแล้ ว ถู ก
เคลื่อนย้ายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบที่มาจากพวกหินอัคนี หรือหินตะกอน พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพ
พื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึกมาก พบจุดประสีเทา มีการระบายน้ำค่อนข้างเลว มีเนื้อดินเป็น
พวกดิ น ร่ ว นละเอีย ดที่มี เนื้ อดิ น บนเป็ น ดิ น ร่ว นปนทราย ส่ ว นดิน ล่ างเป็ น ดิน ร่ว นเหนีย วปนทราย สี ดิ น เป็ น
สีน้ำตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด
ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินชุดนี้ ได้แก่ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายและดินมีความอุดมสมบูรณ์
ต่ำ ในบริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมีปัญหาเกี่ยวกับชะล้างพังทะลายของหน้าดิน
หน่วยแผนที่ดินที่ 62 ลักษณะโดยทั่วไปดินนี้ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาซึ่งมีความลาดชัน
มากกว่าร้อยละ 35 ลักษณะและสมบั ติของดินที่พบไม่แน่นอน มีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดิ นและ
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกั นไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นกำเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก้อนหิน
หรือพื้นโผล่กระจัดกระจายทั่วไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่างๆ เช่น ป่าเบญพรรณ ป่าเต็ง รังหรือ
ป่าดงดิบชื้น หลายแห่งมีการทำไร่เลื่อนลอยโดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งเป็นผลทำให้เกิด
การชะล้างพังทลายของหน้าดิน จนบางแห่งเหลือแต่หินโผล่
ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินชุดนี้ ได้แก่ มีความลาดชันสูงมาก ในพื้นที่ทำการเกษตรจะเกิด
การชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรง ขาดแคลนน้ำและบางพื้นที่อาจพบชั้นหินพื้นหรือเศษหินกระจัด
กระจายอยู่บริเวณหน้าดิน
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ในส่วนของพื้นที่ตั้งโครงการอยู่ในหน่วยแผนที่ดินที่ 34gm มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดที่มีเนื้อ
ดินเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีดินเป็นสีน้ำตาล สีเหลืองหรือสีแดง พบในเขต
ฝนตกชุก เช่น ภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่
กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบที่มาจากพวกหินอัคคี หรือหิน
ตะกอน พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้น ที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึกมาก พบจุดประสีเทา
มีการระบายน้ำค่อนข้างเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด
3) การเกิดดินถล่ม
พื้น ที่ ในบริเวณภาคใต้มีท รัพ ยากรธรรมชาติที่อุดมสมบู รณ์ ทั้งทรัพยากรดิน และทรัพ ยากรที่ ดิน
ทรัพยากรป่ าไม้ ทรัพยากรแร่ ธ าตุ และทรั พยากรแหล่ งน้ำ ต่อมาเมื่อประชากรมีจำนวนเพิ่ มมากขึ้น มีการ
เปลี่ยนแปลงการผลิตจากภาคเกษตรกรรมเพื่อยังชีพ ไปเป็นการผลิตเพื่อเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ถูก
นำมาใช้ในการผลิตอย่างฟุ่มเฟือย ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุ ลาคม ซึ่งเป็นช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มีกำลังแรงและพายุจากอ่าวเบงกอลเคลื่อนตัวผ่าน จึงมีฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาตะนาวศรีและภูเก็ต ทำให้
เกิด น้ ำท่ วมฉับ พลั น ในบริ เวณภาคใต้ฝั่ งตะวัน ตก ได้ แก่ ระนอง พั งงา ภู เก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล และภั ย
ธรรมชาติอีกประเภทหนึ่งคือ แผ่นดินถล่มจะเกิดบริเวณที่มีฝนตกหนักในบริเวณที่มีภูเขา ที่มีความลาดชัน และ
ขาดพืชพันธุ์ขึ้นปกคลุม ในช่วงฤดูมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม เมื่อมีฝน
ตกหนักดินจะอิ่มตัวไปด้วยน้ำและไม่สามารถอุ้มน้ำเอาไว้ได้ จึงทำให้เกิดการพังทลาย แล้วเลื่อนไหลลงสู่ที่ต่ำ
พร้อมกับกระแสน้ำ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณเชิงเขาหรือที่
ราบเชิงเขา
กรมพัฒนาที่ดินและกรมทรัพยากรธรณีได้ดำเนินการจัดทำแผนที่และรายชื่อหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดดินถล่มโดยเฉพาะของพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีเกณฑ์ 5 ระดับ คือ
ระดับสูงมาก มีค่าความเสี่ยงมากกว่าร้อยละ 75
ระดับสูง
มีค่าความเสี่ยงอยู่ระหว่างร้อยละ 50-75
ระดับปานกลาง มีค่าความเสี่ยงอยู่ระหว่างร้อยละ 20-50
ระดับต่ำ
มีค่าความเสี่ยงอยู่ระหว่างร้อยละ 20
ระดับที่ไม่มีความเสี่ยงต่อดินถล่ม
ลักษณะของพื้นที่เสี่ ยงต่อภัยดินถล่ม มักเป็นพื้นที่ที่อยู่ตามลาดเชิงเขาหรือบริเวณที่ลุ่มที่อยู่ติดกับ
ภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูง หรือสภาพที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำมีการทำลายป่าไม้สูง นอกจากนั้น ในบางพื้นที่ที่
เสี่ยงจะเป็นบริเวณที่เป็นภูเขา หรือหน้าผาที่เป็นหินผุพังง่าย ซึ่งมักจะก่อให้เกิดเป็นชั้นดินหนาโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ งในบริ เวณที่ หิ น รองรั บ ชั้น ดิน นั้ น มี ความลาดชั น สู ง และเป็ นชั้น หิ น ที่ไม่ ยอมให้ น้ ำซึ มผ่ านได้ ส ะดวก ทั้ งนี้
จากการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า ใน 51 จังหวัดทั่วประเทศ ลักษณะพื้นที่เสี่ยงต่ อภัยดินถล่มที่อยู่
บริเวณลาดเชิงเขาและที่ลุ่มใกล้เขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าวมีความเสี่ ยงต่อภัยดิน
ถล่มมาก เนื่องจากเมื่อมีพายุฝนตกหนักต่อเนื่องจะทำให้เกิดน้ำท่วม น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดิน
ถล่มตามมาได้ ซึ่งอาจจะทำให้เกิด การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ดังกล่าว จึงควรให้ความสนใจและระมัดระวังเป็ นพิเศษในขณะที่มีพายุฝนเข้าทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ต้น
น้ำบนเขาสูง (กรมทรัพยากรธรณี, 2546) บัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม พื้นที่ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต แสดงดัง
ตารางที่ 3.1-11
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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ตารางที่ 3.1-11 บัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม พื้นที่ภาคใต้จังหวัดภูเก็ต
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

จังหวัด
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต

อำเภอ
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
กะทู้
กะทู้
กะทู้
กะทู้
กะทู้
กะทู้
กะทู้
กะทู้
กะทู้
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง

ตำบล
กะรน
กะรน
กะรน
กะรน
ฉลอง
ฉลอง
ฉลอง
ฉลอง
ราไวย์
ราไวย์
ราไวย์
วิชิต
กมลา
กมลา
กมลา
กะทู้
กะทู้
กะทู้
ป่าตอง
ป่าตอง
ป่าตอง
เทพกระษัตรี
เทพกระษัตรี
เทพกระษัตรี
ป่าคลอก
ป่าคลอก
ป่าคลอก
ศรีสุนทร
ศรีสุนทร
สาคู
สาคู
สาคู

หมู่
1
2
3
4
5
6
7
10
1
6
7
5
1
2
5
6
6
6
1
3
5
2
3
11
1
3
4
2
3
2
3
4

หมู่บ้าน
บ้านกะรน
บ้านกะตะ
บ้านบางลา
บ้านคอกช้าง
บ้านนากก
บ้านฉลอง
บ้านวัดใหม่
บ้านยอดเสน่ห์
บ้านในหาน
บ้านแหลมพรหมเทพ
บ้านใสยวน
บ้านชิดเชี่ยว
บ้านบางหวาน
บ้านนาเหนือ
บ้านหัวควน
บ้านไม้เรียบ(ชุมชนบ้านภักดี)
ชุมชนน้ำตกกะทู้
ชุมชนบ้านเหนือ
ชุมชนบ้านชายวัด
ชุมชนบ้านนาใน
ชุมชนบ้านกะหลิม
บ้านแขนน
บ้านพรุจำปา(เหรียง)
บ้านควน
บ้านผักฉีด
บ้านบางโรง
บ้านพารา
บ้านลิพอนบางกอก
บ้านท่าเรือ
บ้านตรอกม่วง
บ้านสาคู
บ้านในทอน

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย , กรมพั ฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มิถุนายน 2556)

จากพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในระดับต่างๆ ของจังหวัดภู เก็ต พบว่า พื้นที่โครงการไม่ได้ตั้งอยู่ใน
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม แต่เนื่องจากโครงการเป็นโครงการเดิมที่มีอยู่แล้ว มีเพียงการดัดแปลงอาคาร ดังนั้น
จึงอาจเกิดดินถล่มได้น้อย (พื้นทีท่ ี่มีโอกาสเกิดดินถล่มจังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 3.1-9)
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

3-40

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

กรมทรัพยากรธรณี ประเทศไทย
สมศักดิ์ โพธิสัตย์ อธิบดี
Department of Mineral Resources, THAILAND
NORTH

4

กิโลเมตร

ที่ตั้งโครงการ

ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม
พืน้ ที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม อันดับ 1
ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณนา้ ฝน 100 มิลลิลิตร ต่อวัน
หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยวและความลาดเอียงของพืน้ ที่มากกว่า 30 องศา
พืน้ ที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม อันดับ 2
ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณนา้ ฝน 200 มิลลิลิตร ต่อวัน
หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยวและความลาดเอียงของพืน้ ที่มากกว่า 30 องศา
พืน้ ที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม อันดับ 3
ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณนา้ ฝน 300 มิลลิลติ ร ต่อวัน
หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยวและความลาดเอียงของพืน้ ที่มากกว่า 30 องศา

รูปที่ 3.1-9
พื้นทีท่ ี่มีโอกาสเกิดดินถล่มจังหวัดภูเก็ต
ที่มา : สำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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3.1.5 ทรัพยากรน้ำ
1) แหล่งน้ำผิวดิน
จังหวัดภูเก็ตอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาตใต้ฝั่งตะวันตก ประกอบด้วยลุ่มน้ำเล็กๆ 24 ลุ่มน้ำ กระจายอยู่ทั่วไป
ในจังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่รับน้ำฝน 1,244 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาณน้ำต่อหน่วยพื้นที่เท่ากับ 17.92 ลิตรต่อ
วิน าทีต่อตารางกิโลเมตร แหล่งน้ ำผิวดิน จะประกอบด้วยแหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติ คือ ลำน้ำสายสั้น ๆ
จำนวน 188 สาย ไหลลงสู่ ท ะเลด้ านตะวัน ออกและ 63 สาย ไหลลงสู่ ท ะเลด้ านทิ ศ ใต้ แ ละทิ ศ ตะวั น ตก
ประกอบด้วยคลองสายสำคัญ 9 สาย คือ
(1) คลองบางใหญ่ ไหลลงสู่ทะเลด้านตะวันออกที่อ่าวภูเก็ตมีความยาวประมาณ 8,000 เมตร
(2) คลองบางลา ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันตกที่อ่าวป่าตอง
(3) คลองบางโรง ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกที่อ่าวบางโรงมีความยาวประมาณ 4,800 เมตร
(4) คลองท่าเรือ ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกที่อ่าวท่าเรือ
(5) คลองท่ามะพร้าว ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่อ่าวมะพร้าวมีความยาวประมาณ
7,200 เมตร
(6) คลองบ้ านหยิ ด ไหลลงสู่ ท ะเลด้ านทิ ศ ตะวัน ออกที่ ค ลองท่ านุ่ น ช่อ งแคบปากพระมี ค วามยาว
ประมาณ 7,750 เมตร
(7) คลองพม่าหลง ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันตกที่อ่าวทุ่งหนุ๋งอำเภอถลาง
(8) คลองกมลา ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันตกที่อ่าวกมลามีความยาวประมาณ 3,750 เมตร
(9) คลองโคกโตนด ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ที่อ่าวฉลอง
ส่วนแหล่งน้ำผิวดินจากพื้นที่พรุ ซึ่งส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยู่ในเขตอำเภอถลาง ได้แก่ พรุเจ๊ะสัน
พรุจิก พรุแหลมหยุ ด พรุย าว พรุจู ด พรุไม้ขาว และพรุทุ่งเตีย น เป็ นต้น มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 570 ไร่
นอกจากนี้ในพื้นทีจ่ ังหวัดภูเก็ตยังมีแหล่งน้ำผิวดินจากเหมืองร้าง ประกอบด้วย
- ในเขตอำเภอเมื อ งภู เก็ ต จำนวน 49 แห่ ง คิ ด เป็ น พื้ น ที่ ป ระมาณ 667 ไร่ มี ป ริม าณน้ ำเก็ บ กั ก
ประมาณ 12,022,500 ลูกบาศก์เมตร
- ในเขตอำเภอถลาง จำนวน 30 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 850 ไร่ มีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ
25,989,450 ลูกบาศก์เมตร
- ในเขตอำเภอกะทู้ จำนวน 34 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 635 ไร่ มีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ
11,181,250 ลูกบาศก์เมตร
(ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561-2565))

สำหรับในเขตเทศบาลตำบลกะรน มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ได้แก่ หนอง/บึง จำนวน 1 แห่ง แหล่งน้ำ
ทีส่ ร้างขึ้น ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง บ่อน้ำตื้น จำนวน 1 แห่ง ฝายกักน้ำ จำนวน 1 แห่ง และระบบน้ำ
Reuse จากสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ จำนวน 1 แห่ง
(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลกะรน)

2) แหล่งน้ำใต้ดิน
ลักษณะอุทกธรณีวิทยาจังหวัดภูเ ก็ต ประกอบด้วย น้ำใต้ผิวดิน และแหล่งน้ำบาดาลที่กักเก็บอยู่ใน
ตะกอนหินร่วน และหินแข็ง ซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้ดังนี้
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

3-42

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

น้ำใต้ผิวดิน (Sub –Surface Groundwater) แบ่งออกตามสภาพทางธรณีสั ณฐานได้ 2 ลักษณะคือ
น้ำใต้ดินบริเวณสันทราย ระดับความลึก 1-1.15 เมตร และน้ำใต้ผิวดินบริเวณพื้นที่ตอนในที่เป็นที่ราบแคบ ๆ
ของหุบเขาและเนินเขา ระดับความลึก 3-4 เมตร แหล่งน้ำทั้งสองลักษณะนี้พบกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณชายฝั่ง
ทะเลด้านตะวันออก ทิศเหนือ และทิศใต้ของเกาะภูเก็ต ที่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในรูปของบ่อน้ำตื้น และสระ
น้ำซึม เป็นต้น
แหล่ งน้ ำบาดาลในตะกอนหิ น ร่ วน (Unconsolidated Aquifers) เป็ นน้ ำบาดาลที่ ถู กกั กเก็ บภายใน
ช่องว่างระหว่าง เม็ดตะกอนที่ยังไม่แข็งตัว และยังไม่มีการเชื่อมประสาน ได้แก่ ชั้นน้ำบาดาลในตะกอนชายหาด
ชั้นน้ำบาลในตะกอนน้ำพา และชั้นน้ำบาดาลในตะกอนเศษหินเชิงเขา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 ชั้นหิ นให้น้ ำทรายชายหาด (Beach Sand Aquifers : Qbs) ประกอบด้วย ทรายละเอี ยดถึงทราย
หยาบที่สะสมตัวตามแนวชายหาดเป็นหินให้น้ำระดับตื้นที่สำคัญ ลึกเฉลี่ย 2-5 เมตร พบบริเวณชายหาดทุกอำเภอ
ในจังหวัดภูเก็ต ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ 5-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บางบริเวณอาจให้น้ำมากกว่านี้ เช่น บริเวณ
ตำบลไม้ขาว และตำบลสาคู อำเภอถลาง ให้ปริมาณน้ำถึง 10-20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่
ในเกณฑ์ดี ค่า TDS น้ อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่ อลิตร ยกเว้นบริเวณตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง ตำบลป่าตอง
อำเภอกะทู้ ที่น้ำบาดาลมีค่า TDS มากกว่า 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร
 ชั้นหินให้น้ำตะกอนพัดพา (Floodplain Aquifers : Qfd) ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง
และดินเหนียว โดยน้ำบาดาลจะกักเก็บอยู่ในช่องว่างเม็ดกรวดและทราย ที่สะสมตัวอยู่ในที่ราบลุ่มน้ำหลาก
พบเป็นแนวยาวจากอำเภอเมืองไปทางทิศใต้จนจรดแหลมพรหมเทพ ตำบลตลาดเหนือ ตำบลวิชิต ตำบลฉลอง
และตำบลราไวย์ ความลึกเฉลี่ยประมาณ 15.30 เมตร ปริมาณน้ำที่พัฒนาได้โดยทั่วไป 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง แต่บางบริเวณในตัวอำเภอเมืองให้น้ำ 10-20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์
ดี (TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร)
 ชั้น หิ น ให้ น้ ำตะกอนเศษหิ น เชิงเขา (Colluvium Aquifers : Qcl) ประกอบด้ว ย กรวด ทราย
ทรายแป้ ง ดินเหนี ยว และเศษหิ นแตกหั ก เป็ นชั้นตะกอนแบบชั้นตะกอนหนา ที่ไม่ มีการคัดขนาดของเม็ด
ตะกอน พบบริ เวณที่ร าบเชิงเขา น้ ำบาดาลกักเก็บในที่ว่างระหว่างเม็ ด ตะกอน ความลึ กของชั้นหิ นให้ น้ ำ
ค่อนข้างแปรเปลี่ยนขึ้นกับลักษณะภูมิประเทศ และความลาดชันของเชิงเขา พบตั้งแต่ความลึก 15 เมตร จนถึง
ความลึก 25 เมตร ปริมาณน้ำเฉลี่ย 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้ำจืดชั้นน้ำบาดาลในตะกอนเศษ
หินเชิงเขาพบแผ่กระจายค่อนข้างมากในจั งหวัดภูเก็ต ได้แก่ พื้นที่ราบระหว่างภูเขาและที่ราบเชิงเขาทางตอน
เหนือของอำเภอถลาง ที่ราบระหว่างภูเขาบริเวณตำบลกะทู้ ที่ราบเชิงเขาที่เป็นรอยต่อระหว่างอำเภอกะทู้กับ
อำเภอเมือง ที่ราบเชิงเขาในอำเภอเมือง
แหล่งน้ำบาดาลในหินแข็ง (Consolidated Rock) เป็นแหล่งชั้นหินให้น้ำที่น้ำบาดาลถูกกักเก็บอยู่
ในชั้นหินตะกอนกึ่งหินแปรและหินอัคนี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 ชั้นหินให้น้ำหินตะกอนกึ่งหินแปร (Meta –sedimentary Aquifers: PCms) ประกอบด้วยหินทราย
กึ่งควอร์ตไซต์ หินดินดานกึ่งฟิลไลต์ และหินดินดานกึ่งชนวน น้ำบาดาลกักเก็บอยู่ภายในรอยแตก รอยแยก รอย
เลื่อน บริเวณหิ นผุ พบเป็ นบริเวณกว้างครอบคลุมทุกอำเภอ ปริมาณน้ำส่วนใหญ่น้อยกว่า 2 ลู กบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง ยกเว้นตอนกลางอำเภอถลาง มีปริมาณน้ำ 10-20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และมากกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง น้ำส่วนใหญ่มีคุณภาพดี ความลึกชั้นน้ำบาดาลประมาณ 25-35 เมตร
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 ชั้นหินให้น้ำหินแกรนิต (Granitic Aquifers : Gr) ประกอบด้วย หินแกรนิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวก
ไบโอไทด์ – ฮอร์นแบลนด์แกรนิต หินลูโคร- แกรนิต เพ็กมาไทด์ และควอตช์ พบกระจายตัวอยู่ทั่วไปบริเวณ
ภูเขาสูงในจังหวัดภูเก็ต ศักยภาพในการให้น้ำค่อนข้างต่ำ หรือในบางบริเวณไม่มีศักยภาพในการให้น้ำเลย น้ำถูก
กักเก็บอยู่ในรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน หรือในบริเวณหินผุ ปริมาณน้ำที่ได้โดยทั่วไปอยู่ ในเกณฑ์น้อยกว่า
2 ลู กบาศก์ เมตรต่ อชั่ วโมง ยกเว้น บางบริ เวณที่ มี รอยแตกกว้างและต่ อเนื่ องกั น อาจได้น้ ำอยู่ในช่ วง 2-10
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง น้ำที่ได้มีคุณภาพดี ความลึกถึงชั้นหินให้น้ำประมาณ 25-35 เมตร
สำหรับบริเวณที่ตั้งโครงการ อยู่บริเวณชั้นหินให้น้ำตะกอนเศษหินเชิงเขา (Colluvium Aquifers
: Qcl) ประกอบด้วย กรวด ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว และเศษหินแตกหัก เป็นชั้นตะกอนแบบชั้ นตะกอน
หนา น้ำบาดาลกักเก็บในที่ว่างระหว่างเม็ดตะกอน พบตั้งแต่ความลึก 15-25 เมตร คุณภาพน้ำจืดชั้นน้ำบาดาล
ในตะกอนเศษหินเชิงเขาพบแผ่กระจายค่อนข้า งมากในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ พื้น ที่ราบระหว่างภูเขาและที่ราบ
เชิงเขาทางตอนเหนือของอำเภอถลาง ที่ราบระหว่างภูเขาบริเวณตำบลกะทู้ ที่ราบเชิงเขาที่เป็นรอยต่อระหว่าง
อำเภอกะทู้กับอำเภอเมือง ที่ราบเชิงเขาในอำเภอเมือง
(แผนที่แสดงศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลต้นทุนจังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 3.1-10)
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ที่ตั้งโครงการโดยสังเขป

รูปที่ 3.1-10
แผนที่แสดงศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลต้นทุนจังหวัดภูเก็ต
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2551
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3.1.6 คุณภาพน้ำผิวดิน
บ่อบาดาลในพื้นที่ตำบลกะรน มีจำนวน 8 แห่ง มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1-12
ตารางที่ 3.1-12 จำนวนบ่อบาดาลในพืน้ ที่ตำบลกะรน
ความลึก
ลำดับ
เลขบ่อ
สถานที่เจาะ
(ม.)
1
5906F016 หมู่ที่ 1 โรงเรียนวัด
68.00
สุวรรณคีรีเขต
2
5906F019 หมู่ที่ 1 โรงเรียนวัด
72.00
สุวรรณคีรี
3
TQ102 หมูท่ ี่ 1 วัดสุวรรณคีรี
85.00
เขต
4
TQ192 หมู่ที่ 2 บ้านกะตะน้อย
50.00
5
MH490505 หมู่ที่ 2 บ้านกะตะ
56.00
(ซอยปักเจ)
6
TQ284 หมู่ที่ 2 บ้านกะตะ
80.00
7
TQ101 หมู่ที่ 2 วัดกิตติสังฆา
90.00
ราม
8
TQ104 หมู่ที่ 4 บ้านคอกช้าง
80.00

ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./ชม.)
6.00

ระดับน้ำ
ปกติ (ม.)
7.00

ระยะน้ำลด
(เมตร)
12.00

8.00

4.00

12.00

3.00

1.50

37.20

6.50
3.00

8.50
4.00

11.50
0.00

2.50
3.00

4.00
7.50

53.00
40.00

4.50

3.50

24.00

ที่มา : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม 2564

3.2 ทรัพยากรด้านชีวภาพ
3.2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางบก
ทรัพยากรป่าไม้
จั งหวัดภู เก็ต มีพื้ น ที่ ป่ า ไม้ทั้ งหมดประมาณ 102,913 ไร่ คิ ด เป็ นร้อยละ 30.32 ของพื้น ที่ ทั้งหมด
(ตามกฎหมายกำหนด) โดยทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดภูเก็ต แบ่งออกเป็น 4 แบบ ดังนี้
1. ป่าชายหาด เป็นป่าโปร่งผลัดใบ อยู่บริเวณที่น้ำทะเลท่ว มไม่ถึงป่าชายหาดเป็นป่าที่ถูกบุกรุกเพื่อ
พัฒนาด้านที่พักการท่องเที่ยวและการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ำชายฝั่งมากที่สุด ป่าชายหาดมีต้นไม้ที่สำคัญ ได้แก่
หูกวาง ตีนเป็ดทะเล สนทะเล โพธิ์ทะเล หยีน้ำ และจิก เป็นต้น
2. ป่าพรุ เป็นป่าที่อยู่ในเขตที่มีน้ำท่วมตลอด ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสันทรายกั้นน้ำทะเลไว้
จนน้ำแห้งลง ปัจจุบันป่าพรุของจังหวัดภูเก็ตมีทงั้ หมด 8 พรุ ดังนี้
- พรุยายรัต พรุเป็ดน้ำ และพรุทับเคย ปัจจุบันพรุทั้งสามไม่มีสภาพของพรุหลงเหลืออยู่ เดิม
เป็นพรุที่มีน้ำขัง ต่อมาพรุเป็ดน้ำ และพรุทับเคยถูกทำลายเนื่องจากการสร้างสนามบิน ส่วนพรุยายรัต ตื้นเขิน
และแห้ง มีทางน้ำเล็ก ๆ ไหลผ่าน มีพรรณไม้เ ล็กน้อยอยู่เป็นหย่อม ปัจจุบันมีชาวบ้านอยู่ในบริเวณนี้และมี
ฟาร์มเพาะกุ้ง
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- พรุ ทุ่งเตีย น พื้ น ที่ ของพรุทุ่งเตียนส่ ว นใหญ่ ถูกขุดลอกเป็นสระน้ำ มีขนาด 70×10×3.5
ลูกบาศก์เมตร ความจุ 34,275 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2533 เพื่อให้ประชาชนใช้
เป็นสาธารณประโยชน์และเพื่อการเกษตร ยังคงมีหย่อมของพรรณไม้พรุหลงเหลืออยู่ด้านข้างของหนองน้ำซึ่ง
ค่อนข้างแห้ง อยู่ประมาณ 0.0075 ตารางกิโลเมตร (4.5 ไร่) ลักษณะป่าพรุทึบบางส่วนมีพุ่ มไม้และทุ่งหญ้า
ด้านหน้าของพรุติดชายทะเล สวนมะพร้าว และสันทราย
- พรุ ห ลั งวัด ไม้ ข าว มี ส ภาพค่ อ นข้ างดี แต่ล ดขนาดลงมาก มี น้ ำขังตลอดมี พื้ น ที่ ป ระมาณ
0.056 ตารางกิโลเมตร (35 ไร่) มีหนองน้ำธรรมชาติ ป่าพรุและทุ่งหญ้าบางส่วนมีบริเวณหลงเหลืออยู่คือซาก
ของอุทกสีมา (โบสถ์ในน้ำ) ชุมชนใช้ประโยชน์จากพรุในการเก็บพืชพรรณและจับปลา ทางวัดไม้ขาวพยายาม
ดูแลพรุผืนนี้ไว้ ในบริเวณใกล้เคียงมีฟาร์มเพาะลูกกุ้งเป็นจำนวนมาก และมีการปล่อยน้ำทะเลหรือมีการรั่วไหล
ของน้ำทะเล ทำให้ต้นไม้ในพรุตายบางส่วน
- พรุจูด เป็นพรุอยู่หลังโรงเรียนบ้านไม้ขาว มีพื้นที่ประมาณ 0.2515 ตารางกิโลเมตร (157
ไร่) สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้ดำเนินการขุดสระน้ำด้านหลังโรงเรียน มีขนาด 60×20×4.5 ลูกบาศก์เมตร
ความจุ 5,400 ลูกบาศก์เมตร สภาพพรุบางส่วนอยู่สภาพค่อนข้างดี มีหนองน้ำธรรมชาติ จูด กก มีผู้ถือครอง
บางรายอยู่รอบพรุจูด สภาพปีที่ดีมีประมาณ 0.113 ตารางกิโลเมตร (70 ไร่) ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากการเก็บ
พืชและจับปลา
- พรุยาว เดิมเป็นพรุมีพื้นที่ประมาณ 0.0656 ตารางกิโลเมตร (41 ไร่) ปัจจุบันได้ถูกขุดลอก
เปลี่ยนสภาพพรุเป็ น อ่างเก็บ น้ำขนาดใหญ่ โดยจะจัดทำเป็น ประปาหมู่บ้าน ไม่มีการใช้ป ระโยชน์ และโรง
ประปายังไม่ได้ดำเนินการ มีพืชจากพรุหลงเหลืออยู่บ้าง แต่ไม่มีสภาพเป็นป่าพรุ
- พรุแหลมหยุด เป็นพรุผืนเล็ก ๆ ประมาณ 0.016 ตารางกิโลเมตร (10 ไร่) อยู่ติดกับสระน้ำ
พรุยาวที่ขุดเพื่อทำโครงการน้ำประปา โดยมีถนนกั้นระหว่างพรุยาว และพรุแหลมหยุด ในฤดูแล้งเป็นพรุที่แห้ง
มีต้นเสม็ดขึ้น มีพืชพรรณไม่มาก หน้าฝนมีน้ำขังเป็นหนอง มี สวนยูคาลิปตัสอยู่โดยรอบ เดิมมีพื้นที่มากกว่า
0.072 ตารางกิโลเมตร (45 ไร่) ปัจจุบันเหลือประมาณ 0.016 ตารางกิโลเมตร (10 ไร่)
- พรุ จิ ก เป็ น พรุ ที่ มี ส ภาพค่ อ นข้ างดี มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 0.1232 ตารางกิ โลเมตร (77 ไร่ )
มีหนองน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีน้ำท่วมขัง มีหญ้าสูงและพืชน้ำหลายชนิด มีความหลากหลายของพรรณพืชและพันธุ์
สัตว์ ชุมชนใช้ประโยชน์ในการจับสัตว์น้ำเพื่อบริโภค การเก็บพืช เช่น กก จูด และพืชอื่น ๆ มาใช้ทางตำบลมี
โครงการเสนอให้ขุดทำประตูระบายน้ำออกสู่ทะเล เพื่อป้องกันน้ำท่วมและขุดสระเพื่อโครงการชลประทานใน
การเก็บน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคและการเกษตร ปัจจุบันโครงการถูกยับยั้งไว้เนื่องจากบริเวณโดยรอบมีผู้ถือ
ครองและชาวบ้านอาศัยอยู่บางราย
- พรุเจ๊ะสัน เป็นพรุที่อยู่เหนือสุดในจำนวนพรุทั้งหลายที่บ้านไม้ขาว เดิมเป็นพรุผืนใหญ่มีเนื้อ
ที่มากกว่า 0.32 ตารางกิโลเมตร (200 ไร่) พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์ของเจ้าของรายใหญ่ และพื้นที่ที่มี
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล) ในปี พ.ศ. 2532 จังหวัดได้ใช้งบประมาณพิเศษของโครงการสร้างงานใน
ชุมชนจำนวน 1,200,000 บาท ทำการสร้างคันดินและขุดลอกโดยรอบกว้างประมาณ 10 เมตร และสำนักงาน
เร่งรัดพัฒนาชนบทได้ขุดลอกพรุ เจ๊ะสัน เกิดเป็นสระน้ำ ขนาดความจุ 669,130 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างเสร็จ
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2537 เพื่อให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่ พรุได้ถูกลดขนาดเหลือเพียงพรุตรง
กลางเกิ ดเป็ น เกาะ ยั งมี พื ช พรรณพรุด งกก ดงหญ้ า และชายตลิ่ ง พื้ น ที่ พ รุเหลื อประมาณ 0.072 ตาราง
กิโลเมตร (45 ไร่) ความหลากหลายทางชีวภาพพืชในพรุลดลงแต่มีพื้นที่น้ำเพิ่มขึ้น เดิมมีโครงการสร้างสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ และจัดให้เป็ นที่ท่องเที่ยว ปัญหาที่มีคือพื้นที่โดยรอบกำลังได้รับการพัฒ นาเป็นที่พัก ตาก
อากาศ
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3. ป่าบก เนื่องจากที่ตั้งของเกาะภูเก็ตอยู่ในเขตร้อนชื้น มีฝนตกชุกเกือบทั้งปี สภาพป่าส่วนใหญ่เป็น
ป่ าดิบ ชื้น (Tropical Rain Forest) โดยจะมีลั กษณะเป็นป่ารกทึบ ประกอบด้ว ยพั นธุ์ไม้มีค่า ได้แ ก่ ไม้ยาง
ตะเคียน หลุมพอ ทัง สั กทะเล จำปา ตะเคียนสามพอน ขนุนปาน เมี่ยงอาม มังตาล ตะแบก นนทรี ตังหน
ส้าน จวง และไม้ป่ าดิ บ ชื้น ชนิดอื่น เช่น หวาย ไผ่ เป็นต้น ซึ่งป่าประเภทนี้พบในบริเวณภูเขา ซึ่งป่าสงวน
แห่งชาติที่เป็นป่าบกในจังหวัดภูเก็ต มีจำนวน 9 แห่ง ได้แก่
1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขารวก-เขาเมือง ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลเทพกระษัตรี ตำบลสาคู ตำบล
เชิงทะเล อำเภอถลาง มีเนื้อที่ 7,175 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2507) อยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติสิรินาถทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติสิรินาถ เนื้อที่ประมาณ 7,000 ไร่ ได้มีการสำรวจการถือครองตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 30 มิถุนายน 2541 จำนวน 211 ราย 245 แปลง เนื้อที่ 3,666 ไร่ มีปัญหาด้านการ
ถือครองพื้นที่โดยผู้มีอิทธิพล
2) ป่ าสงวนแห่ งชาติป่ าควนเขาพระแทว ตั้งอยู่ ท้องที่ตำบลเทพกระษั ตรี ตำบลศรีสุ นทร
ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง มีเนื้อ ที่ 13,925 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 201 (พ.ศ. 2507) ทับซ้อน
กับพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทวเต็มพื้นที่ และประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทวทับป่านี้ทั้ง
แปลง และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2536 กำหนดให้พื้นที่บริเวณโดยรอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เนื้อที่ 4,693 ไร่ เป็น พื้นที่ป่าไม้ถาวร มีการสำรวจการถือครองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2541 จำนวน 309 ราย 327 แปลง เนื้อที่ 3,347 ไร่ รัฐขอใช้ประโยชน์ 122.10 ไร่ สภาพปัญหาคือ ราษฎรได้
เรียกร้องให้จังหวัดออกเอกสารสิทธิ์ในบริเวณที่ถือครอง
3) ป่ าสงวนแห่ งชาติป่ าบางขนุ น ตั้ งอยู่ ท้องที่ตำบลเทพกระษัตรี ตำบลสาคู อำเภอถลาง
มีเนื้อที่ 5,000 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 217 (พ.ศ. 2507) เป็นแปลงปลูกป่าของสวนป่าบางขนุน
เนื้อที่ประมาณ 4,850 ไร่ มีการปลูกสร้างสวนป่าตั้งแต่ปี 2500-2521 สภาพปัญหา คือ ปัจจุบันมีราษฎรเข้าไป
แผ้วถาง เพื่อปลูกยางพารา มีพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่ 1,122 ไร่ ได้มีการสำรวจการถือ
ครองพื้นที่ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1522/2551 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2541 มีราษฎรถือครองจำนวน 265 ราย
310 แปลง เนื้อที่ 2,698 ไร่ รัฐและเอกชนขอใช้ประโยชน์ 7 ราย 220.81 ไร่
4) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะโหลน ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต มีเนื้อที่ 1,537
ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 357 (พ.ศ. 2511) มีป่าไม้ถาวรรอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 786 ไร่
มีการสำรวจถือครองตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 จำนวน 31 ราย 41 แปลง เนื้อที่ 1,399 ไร่
สภาพปัจจุบันมีราษฎรเข้าบุกรุกปลูกยางพารา
5) ป่ าสงวนแห่ งชาติป่ าเทือกเขากมลา ตั้งอยู่ ท้องที่ตำบลกมลา ตำบลกะทู้ ตำบลป่าตอง
อำเภอกะทู้ ตำบลเชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง ตำบลเกาะแก้ว ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่
29,600 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 401 (พ.ศ. 2512) มอบสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่ อการเกษตร
จำนวนเนื้อที่ 8,718.09 ไร่ มีป่าไม้ถาวรรอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 6,834 ไร่ มีการสำรวจถือครองตาม
มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 จำนวน 173 ราย 197 แปลง เนื้อที่ 3,289 ไร่ รั ฐและเอกชนขอใช้พื้นที่
จำนวน 5 แปลง เนื้อที่ 480.73 ไร่ เคยมีการจัดทำโครงการป่าชุมชน จำนวน 1 แห่ง คือ ป่าชุมชนบ้านเก็ตหนี
เนื้อที่ 1,011 ไร่ (ขณะนี้ยังไม่มีการต่ออายุโครงการ) ปัจจุบันมีลักษณะเป็นป่าสมบูรณ์เป็นหย่อม ๆ มีการบุก
รุกแผ้วถางเพื่อปลูกยางพารา ปัจจุบันมีราษฎรเข้าไปแผ้วถางเพื่อปลูกยางพารา
6) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด ตั้งอยู่ ท้องที่ตำบลป่าตอง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้
ตำบลวิ ชิ ต ตำบลฉลอง ตำบลกะรน ตำบลราไวย์ อำเภอเมื อ งภู เก็ ต มี เนื้ อ ที่ 24,750 ไร่ ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 621 (พ.ศ.2516) มอบส่านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จำนวนเนื้อที่ 13,418.02 ไร่
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มี ป่ าไม้ ถ าวรรอบเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ เนื้ อ ที่ 5,280 ไร่ มี ก ารสำรวจถื อ ครองตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี 30
มิถุนายน 2541 จำนวน 211 ราย 231 แปลง เนื้อที่ 4,416 ไร่ รัฐขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และใน
เขตป่าไม้ถาวร เนื้อที่ 758.91 มีการจัดทำโครงการป่าชุมชน จำนวน 1 แห่ง คือ ป่าชุมชนบ้านใสยวน เนื้อที่
253 ไร่ ยังมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์เป็นหย่อมๆ
7) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโต๊ะแซะ ตั้งอยู่ ท้องที่ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต มีเนื้อที่ 550
ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 608 (พ.ศ. 2516) มีป่าไม้ถาวรรอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 132 ไร่
มีการสำรวจถือครองตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 จำนวน 52 ราย 61 แปลง เนื้อที่ 232 ไร่ รัฐขอ
ใช้พื้นที่ จำนวน 6 แปลง เนื้อที่ 29.17 ไร่ สภาพปัญหามักเกิดไฟป่าทุกปี
8) ป่ าสงวนแห่ งชาติป่ าเขาสามเหลี่ ยม ตั้ งอยู่ ท้ องที่ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง มี เนื้ อที่
1,254 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 849 (พ.ศ. 2522) สภาพปัจจุบันราษฎรได้เข้าไปบุกรุกปลูกสวน
ยางพาราเต็มพื้นที่หมดแล้ว มอบส่านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จำนวนเนื้อที่ 134.04 ไร่ มอบ ส.ป.ก.
134.04 ไร่ มีป่าไม้ถาวรรอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 1,451 ไร่ มีการสำรวจถือครองตามมติคณะรัฐมนตรี
30 มิถุนายน 2541 จำนวน 38 ราย 40 แปลง เนื้อที่ 1,143 ไร่ ป่านี้มีการเดินสำรวจออก น.ส.3 ก. เมื่อปี
2521 ก่อนประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จึงมี น.ส.3 ก. อยู่ในเขตป่าเป็นจำนวนมาก สภาพปัจจุบันราษฎรได้
เข้าบุกรุกปลูกสวนยางพาราเต็มพื้นที่หมดแล้ว
9) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาไม้พอก-ไม้แก้ว ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง มีเนื้อที่ 4,444
ไร่ เนื้อที่ 4,444 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 1097 (พ.ศ. 2528) สภาพปัจจุบันเป็นสวนยางพาราเต็มพื้นที่
กรมการทหารสื่อสารขอใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อก่อสร้างสถานีโทรคมนาคม ภาคใต้ เนื้อที่ 2-3 -50 ไร่ มีการสำรวจ
ถือครองตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 จำนวน 61 ราย 65 แปลง เนื้อที่ 992 ไร่ รัฐขอใช้ประโยชน์
พื้นที่ จำนวน 3 ราย เนื้อที่ 79.44 ไร่ สภาพปัจจุบันเป็นสวนยางพาราเต็มพื้นที่หมดแล้ว
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าบก) ที่มอบให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)
(1) ป่าเทือกเขากมลาเนื้อที่ 8,718.09 ไร่
(2) ป่าเทือกเขานาคเกิดเนื้อที่ 13,418.02 ไร่
(3) ป่าเขาสามเหลี่ยมเนื้อที่ 134.04 ไร่
รวมมีเนื้อที่ 22,270.15 ไร่
อุทยานแห่งชาติจำนวน 1 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ มีเนื้อที่ 56,250 ไร่ แยกเป็นพื้นที่
ทางบก 13,750 ไร่ และพื้นที่ทางทะเล 42,500 ไร่
เขตห้ ามล่ าสั ตว์ป่ า จำนวน 1 แห่ ง คือ เขตห้ ามล่ าสัตว์ป่าเขาพระแทวมีเนื้อที่ 13,925 ไร่
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.2-1
4. ป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต พบว่าขึ้นกระจัดกระจายทางชายฝั่งทะเลตะวันออกของจังหวัดบริเวณ
อ่าวและปากแม่น้ำ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ป่าชายเลนชนิดต่าง ๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้พื้นล่าง ส่วนใหญ่
ได้แก่ ไม้ในสกุลไม้โกงกาง, สกุลไม้ถั่ว, สกุลไม้แสม, สกุลไม้ล่าพู-ล่าแพน, สกุลไม้ตะบูน และสกุลไม้โปรง เป็น
ต้น ป่าชายเลนยังเป็นแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์นานาชนิดทั้งสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และสัตว์มี
กระดูกสันหลัง วงจรชีวิตของสัตว์เหล่านี้สัมพันธ์กับป่าชายเลน ป่าชายเลนที่มีประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
รวมทัง้ สิ้น 7 ป่า มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 19,343.00 ไร่ ได้แก่
1) ป่าเลนคลองบางชีเหล้า -คลองท่าจีน ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต มีเนื้อที่
3,937.50 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2501) มีพื้นที่ป่าถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่
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1,211 ไร่ รัฐขอใช้ประโยชน์พื้นที่จำนวน 4 ราย เนื้อที่ 438.17 ไร่ สภาพปัจจุบันราษฎรได้เข้าไปบุกรุกก่อสร้าง
ที่อยู่อาศัยบริเวณซอยโหนทรายทอง บริเวณซอยกิ่งแก้วอุทิศ
2) ป่ าเลนคลองเกาะผี ตั้ งอยู่ ท้ อ งที่ ต ำบลวิ ชิ ต อำเภอเมื อ งภู เก็ ต มี เนื้ อ ที่ 2,687.50 ไร่
ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 140 (พ.ศ. 2505) มีป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่ 585 ไร่ รัฐขอใช้
ประโยชน์พื้นทีจ่ ำนวน 3 ราย เนื้อที่ 478.12 ไร่ ปัจจุบันได้มีส่วนราชการได้ขอใช้ประโยชน์และมีราษฎรบุกรุก
เข้าทำการปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัย
3) ป่าเลนคลองพารา ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง มีเนื้อที่ 2,343.75 ไร่ ประกาศ
โดยกฎกระทรวงฉบั บที่ 184 (พ.ศ. 2505) มีป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่ 916 ไร่ รัฐขอใช้พื้นที่
จำนวน 1 ราย เนื้อที่ 526 ไร่
4) ป่าเลนคลองท่ามะพร้าว ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง มีเนื้อที่
1,750 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 185 (พ.ศ.2506) มีพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่
1,629 ไร่ รัฐขอใช้ประโยชน์พื้นที่ จำนวน 1 ราย เนื้อที่ 140.62 ไร่
5) ป่ าเลนคลองท่ าเรื อ ตั้ งอยู่ ท้ อ งที่ ต ำบลป่ าคลอก ตำบลศรีสุ น ทร อำเภอถลาง ตำบล
เกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 3,181 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 1(พ.ศ. 2507) มีพื้นที่ป่าไม้ถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่ 1,103 ไร่ รัฐขอใช้พื้นที่ จำนวน 1 ราย เนื้อที่ 53.12 ไร่
6) ป่าเลนคลองอู่ตะเภา ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง มีเนื้อที่ 1,556.25 ไร่ ประกาศ
โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 206 (พ.ศ. 2507) มีป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่ 1,034 ไร่ เป็นพื้นที่ที่ผนวก
เข้าเป็นอุทยานแห่งชาติสิรินาถ
7) ป่ า เลนคลองบางโรง ตั้ ง อยู่ ท้ อ งที่ ต ำบลป่ า คลอก อำเภอถลาง เนื้ อ ที่ 3,887 ไร่
กฎกระทรวงฉบับที่ 328 (พ.ศ.2511) มีป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่ 608 ไร่ มีการจัดทำป่าชุมชน
1 แห่ง คือ ป่าชุมชนบ้านป่าคลอก แปลงที่ 1 เนื้อที่ 400 ไร่ ปัญหาการบุกรุกบางส่วน ราษฎรได้ร่วมกันดูแล
จัดการปลูกป่าและทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่บางส่วน
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ป่าชายเลนบางส่วน ที่มิได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เนื่องจากการ
ประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครอบคลุมไม่ถึง หรื อป่าบางแปลงยังมิได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติทั้งแปลง
มีอยู่ 7 แปลง พื้นที่รวม 8,605 ไร่ โดยกำหนดไว้เป็นเขตป่าไม้ถาวร พื้นที่ป่าถาวรเหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณ
โดยรอบแนวเขตป่าสงวนแห่ งชาติ (ยกเว้น ป่าเลนคลองมุดงเพียงแห่ งเดียวที่เป็นป่าไม้ถาวรทั้งแปลง) การ
กำหนดเขตของพื้นที่มีเพียงในแผนที่ระวาง 1 : 50,000 โดยไม่มีการสำรวจรังวัดกำหนดจุดในพื้นที่จริง ทำให้
ในปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกบุกรุกถือครองและเปลี่ยนสภาพไปจนเกือบหมดแล้วทางราชการจึงได้แก้ปัญหา
โดยการขุดคลองแพรกรอบป่าชายเลนทุกแปลงเพื่อให้ราษฎรทราบแนวเขตอย่างชัดเจน ป้องกันการบุกรุกและ
การอ้างไม่รู้แนวเขตป่าชายเลนอีกต่อไป (รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.2-2)
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ตารางที่ 3.2-1 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดภูเก็ต (ป่าบก) พ.ศ. 2562
ลำดับ
ที่

ป่าสงวนแห่งชาติ
(ป่าบก)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ป่าเขารวก-เขาเมือง
ป่าควนเขาพระแทว
ป่าบางขนุน
ป่าเกาะโหลน
ป่าเทือกเขากมลา
ป่าเทือกเขานาคเกิด
ป่าเขาโต๊ะแซะ
ป่าเขาสามเหลี่ยม
ป่าเขาไม้พอก-ป่าไม้แก้ว
ป่าสนทะเลลายัน
(ป่าไม้ถาวร)
ป่าสงวนฯ 9 ป่า,
ป่าไม้ถาวร 1 ป่า

รวม

เนื้อที่
รวม

มอบ
ส.ป.ก.
8,718.09
13,418.02
134.04
-

ป่าไม้
ถาวร
29
4,693
1,122
786
6,834
5,280
132
1,451
19

ราย
211
309
265
31
173
211
52
38
61
-

88,235 34,904.75 53,330.25 22,270.15

20,346

1,351

7,175
13,925
5,000
1,537
29,600
24,750
550
1,254
4,444
-

โซน C

โซน E

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

1,987.50
3,575
743.75
25,575
20,387
237
875
-

สถานภาพของที่ดิน
สำรวจถือครอง
ขอใช้ประโยชน์
แปลง
ไร่
รัฐ
เอกชน
245
3,666
327
3,347
122.10
310
2,698
220.81
41
1,399
197
3,289
473.12
7-61
231
4,416
758.91
61
232
29.17
40
1,143
65
992
79.44
1,517

21,182

1,683.55

7-61

เหลือ
(ไร่)
3,538
15,149
3,204
924
23,947
11,438
421
1,428
3,373
19
63,438

หมายเหตุ : - พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ประเภทป่าบก) จำนวน 88,235 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ถาวร (ประเภทป่าบก) จำนวน 20,346 ไร่ รวมพื้นที่ป่าทั้งสิ้น 108,541 ไร่ มอบ สปก. 22,270.15 ไร่ สำรวจการถือครอง
ทั้งสิ้น จำนวน 1,3541 ราย 1,517 แปลง เนื้อที่ 21,182 ไร่ รัฐและเอกชนขอใข้ประโยชน์ จำนวน 1,691.16 ไร่ พื้นที่ป่าบกคงเหลือสุทธิ จำนวน 63,438 ไร่
ที่มา : เนื้อที่ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
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ตารางที่ 3.2-2 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดภูเก็ต (ป่าชายเลน) พ.ศ. 2562
เนือ้ ที่

ลำดับที่

ป่าสงวนแห่งชาติ
(ป่าชายเลน)

รวม

1
2
3
4
5
6
7
8
รวม

ป่าเลนคลองอู่ตะเภา
ป่าเลนคลองท่ามะพร้าว
ป่าเลนคลองพารา
ป่าเลนคลองบางโรง
ป่าเลนคลองท่าเรือ
ป่าเลนคลองบางชีเหล้า
ป่าเลนคลองเกาะผี
ป่าเลนคลองมุดง (ป่าไม้ถาวร)
ป่าสงวนฯ 7ป่า,ป่าไม้ถาวร 1 ป่า

1,556.25
1,750
2,343.75
3,887
3,181
3,937.5
2,687.5
19,343

โซน C

โซน E

ป่าไม้ถาวร

-

1,556.25
1,750
2,343.75
3,887
3,181
3,937.5
2,687.5
19,343

1,034
1,629
916
608
1,103
1,211
585
1,519
8,605

สถานภาพของที่ดิน
ขอใช้ประโยชน์
รัฐ
เอกชน
140.63
526
53.13
438.16
478.13
1,636.05
-

เหลือ (ไร่)
2,590.25
3,238.37
2,733.75
4,495
4,230.87
4,710.34
2,794.37
1,519
26,311.96

หมายเหตุ : - จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 16 ป่า เนื้อที่ประมาณ 107,578 ไร่ ป่าไม้ถาวร จำนวน 17 ป่า เนื้อที่ 28,951 ไร่ รวมเนื้อที่ป่าสงวนและป่าไม้ถาวรฯ จำนวน 136,529 ไร่ มอบ สปก.
น่าไปด่าเนินการ จำนวน 22,270.15 ไร่ การสำรวจถือครอง ทป.4 จำนวน 21,182 ไร่ รัฐและเอกชนขอใช้พื้นที่ 40แปลง เนื้อที่รวม3,327.21 ไร่เหลือพื้นที่ป่าทั้งสิ้น จำนวน 89,750 ไร่ คิดเป็น
พื้นที่ป่าร้อยละ 25.19 ของพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 356,271.25 ไร่
- ป่าชายเลนไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ให้สำรวจการเข้าถือครองของราษฎรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541ที่มา :ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ส่านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562
ที่มา : ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.2-3 พื้นที่ป่าไม้จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2558-2562
พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
2562

พื้นที่จังหวัด (ไร่)
341,788.41
341,788.41
341,788.41
341,788.41
341,788.41

พื้นที่ป่าไม้ (ไร่)
69,167.36
69,505.78
69,657.28
70,502.21
70,434.74

% ของพื้นที่จังหวัด
20.24
20.34
20.38
20.63
20.21

ที่มา : ส่านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 3.2-4 สัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ.2558 –2562
พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
2562

พื้นที่ป่าสงวนฯ
ในความรับผิดชอบ
กรมป่าไม้ (ไร่)
46,284.87
46,284.87
46,284.87
49,750.59
50,660.13

มีสภาพป่า (ไร่)
17,189.52
17,964.25
17,456.40
18,290.34
19,184.55

สัดส่วนพื้นที่มีสภาพป่าต่อ
พื้นที่ป่าสงวนฯ ในความ
รับผิดชอบกรมป่าไม้
37.14
38.60
37.73
36.76
37.87

หมายเหตุ : 1.ขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 จากโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลาย
ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ (ใช้ในการพิจารณา One map)
2.ขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 จากโครงการเร่ งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ
(ปรับปรุงตาม One map)
3.ขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จากโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ
(ปรับปรุงตาม One map) หักข้อมูลป่าอนุรักษ์ที่ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
4.ขอบเขตการปกครองอ้างอิงจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556
5.ข้อมูลพืน้ ที่ป่าไม้ จากโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้
6.พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ : หักพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ (กรมอุทยานฯ), พื้นที่
ป่าชายเลน และพื้นที่ ส.ป.ก. แล้ว
ที่มา : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พ.ศ. 2562

จากการสำรวจภาคสนาม (ธันวาคม, 2564) พบว่า สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดชันจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ ภายในพื้นที่โครงการมีอาคารจำนวน 14 อาคาร ดังนี้
(1) อาคาร คสล.5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(2) อาคาร คสล.4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(3) อาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 3 อาคาร
(4) อาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 2 อาคาร
(5) อาคารโครงสร้างไม้ 1 ชั้น จำนวน 5 อาคาร
(6) อาคารสระว่ายน้ำ จำนวน 2 อาคาร
ซึ่งโครงการจะทำการรื้ อถอนอาคารโครงสร้างไม้ จำนวน 5 อาคาร ภายหลั งได้รับอนุญาตดัดแปลง
อาคารแล้ว และภายในโครงการยังมียังมีต้นหมากเขียว ต้นลีลาวดี ต้นตาล ต้นตีนเป็ด ต้นหูกวาง ต้นหูกระจง
ต้นมะพร้าว และต้นกระถิน เป็นต้น (รายชื่อต้นไม้และพืชที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ และโดยรอบพื้นที่โครงการ
ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ แสดงดังตารางที่ 3.2-5)
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.2-5 รายชื่อต้นไม้และพืชที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ และโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ
ลำดับ
1

ชื่อสามัญ
ต้นหมากเขียว

ชื่อวิทยาศาสตร์
Ptychosperma
macarthurii

วงศ์
PALMAE

ภาพประกอบ

ที่มา

2

ต้นลีลาวดี

Plumeria pudica Jacq.

APOCYNACEAE

ระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัล
(https://data.addrun.org/plant/archives/353-plumeria-pudicajacq เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม 2564)

3

หญ้าคา

Imperata cylindrica
Beauv.

GRAMINEAE

4

ต้นเฟื่องฟ้า

Bougainvillea spp.

NYCTAGINACEAE

เครือข่ายการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ (ประเทศไทย)
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(http://t-fern.forest.ku.ac.th/Forest/comment.php?id=2900
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม 2564)
สวนพฤกษศาสตร์คลลองไผ่
(http://www.rspg.or.th/plants_data/kp_bot_garden/fuengfa.ht
mเข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม 2564)

5

ต้นมะพร้าว

Cocos nucifera Linn.

PALMAE

ระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัล
(https://data.addrun.org/plant/archives/260-ptychospermamacarthurii-h-wendl-ex-h-j-veitch-h-wendl-ex-hook-f
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม 2564)

ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
(http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11105
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม 2564)

* หมายเหตุ : จากการสำรวจโดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด และนำมาเทียบเคียงจากแหล่งอ้างอิงข้างต้น

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.2-5 รายชื่อต้นไม้และพืชที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ และโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ (ต่อ)
ลำดับ
6

ชื่อสามัญ
ต้นมะขาม

ชื่อวิทยาศาสตร์
Tamarindus indica L.

วงศ์
FABACEAE
(LEGUMINOSAECAESALPINOIDEAE)

ภาพประกอบ

ที่มา

7

ต้นกล้วย

Musa sapientum L.

MUSACEAE

สารานุกรมสมุนไพรไทย
(http://xn-o3cdbaevbumi7e7euch5pc3gc.blogspot.com/2012/03/blogpost_7274.htmlเข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม 2564)

8

ต้นแก้ว

Murraya paniculata (L.)
Jack.

RUTACEAE

อุทยานหลวงราชพฤกษ์
(https://www.royalparkrajapruek.org/Plants/view?id=1013
เข้าถึงข้อมูลเมือ่ วันที่ 2 ธันวาคม 2564)

9

ต้นเข็ม

Biophytum sensitivum DC.

OXALIDACEAE

10

ต้นกระถิน

Acacia farncsiana

MIMOSACEAE
(LEGUMINOSAE)

องค์การสวนพฤกษศาสตร์
(http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20optio
o/search_detail.asp?botanic_id=2075 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม
2564)

เครือข่ายการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ (ประเทศไทย)
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(http://t-fern.forest.ku.ac.th/Forest/comment.php?id=1253
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม 2564)
ไพร มัทธวรัตน์ หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการ
วิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองคณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
(http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/resources/herb/acacia.html เข้าถึง
ข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม 2564)

* หมายเหตุ : จากการสำรวจโดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด และนำมาเทียบเคียงจากแหล่งอ้างอิงข้างต้น

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.2-5 รายชื่อต้นไม้และพืชที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ และโดยรอบพื้นทีโ่ ครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นทีโ่ ครงการ (ต่อ)
ลำดับ
11

ชื่อสามัญ
ต้นตาล

ชื่อวิทยาศาสตร์
Borassus flabellifer L.

วงศ์
PALMAE

ภาพประกอบ

ที่มา
สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา
(http://www.rspg.or.th/plants_data/use/color5-9.htm เข้าถึง
ข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม 2564)

12

ต้นตีนเป็ด

Alstonia scholaris L.

APOCYNACEAE

13

ต้นข่อย

Streblus asper Lour.

MORACEAE

14

ต้นหูกระจง

Terminalia ivorensis A.
Chev.

COMBRETACEAE

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(http://tree.aru.ac.th/flora.php?tree_id=40 เข้าถึงข้อมูลวันที่
2 ธันวาคม 2564)

15

ต้นสนทะเล

Casuarina equisetifolia
J.R. & G.Forst.

CASUARINACEAE

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37
(http://plant.opat.ac.th/plant-data/plant-5/p-139/ เข้าถึงข้อมูล
วันที่ 2 ธันวาคม 2564)

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรม
ราชินีนาถ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(http://srdi.yru.ac.th/bcqy/page/215/%E0%B8%9E%E0%B8%8D
%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8
%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93.html เข้าถึงข้อมูล
วันที่ 2 ธันวาคม 2564)
ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid
=21 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม 2564)

* หมายเหตุ : จากการสำรวจโดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด และนำมาเทียบเคียงจากแหล่งอ้างอิงข้างต้น
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.2-5 รายชื่อต้นไม้และพืชที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ และโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ (ต่อ)
ลำดับ
16

ชื่อสามัญ
ต้นหูกวาง

ชื่อวิทยาศาสตร์
Terminalia catappa L.

วงศ์
COMBRETACEAE

17

ต้นเตยทะเล

Pandanus odoratissimus
L.f.

PANDANACEAE

18

ต้นผักบุ้งทะเล

Ipomoea pes-caprae (L.)
R.Br.

CONVOLVULACEAE

ภาพประกอบ

ที่มา
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
(https://www.royalparkrajapruek.org/Plants/view?id=1375
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม 2564)
นพดล เกตุประสาท หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
(http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/resources/newfragrant/pandanus.html เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม 2564)
ข้อมูลพืชสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์
(http://pharmacy.su.ac.th/herbmed/herb/text/herb_detail.php
?herbID=285 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม 2564)

* หมายเหตุ : จากการสำรวจโดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด และนำมาเทียบเคียงจากแหล่งอ้างอิงข้างต้น

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ทรัพยากรสัตว์บก
จังหวัดภูเก็ต มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสั ตว์ป่าเขาพระแทว ตั้งอยู่บริเวณ
เทือกเขาพระแทวในท้องที่ตำบลเทพกระษัตรี ตำบลศรีสุนทร ตำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ประมาณ 22
ตารางกิโลเมตร หรือ 13,925 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าจำนวนมาก
ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า เป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศชนิดหนึ่งที่อำนวย
ประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การพักผ่อนหย่อนใจ ทางด้านชีววิทยา การรักษาความงาม ตลอดจน
คุณค่าตามธรรมชาติ นอกจากนั้นสัตว์ป่ายังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ให้อยู่ในภาวะสมดุล ในความหมาย
ของการอนุ รักษ์ สั ตว์ป่ าก็คือการรักษาทรั พ ยากรธรรมชาติเหล่ านี้ไว้ ให้ มี ใช้ได้ตลอดไป แต่การดำเนิ นงาน
ดังกล่าวจะต้องมีศาสตร์และศิลปะของการนำหลักวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้กับการจัดการสัตว์ป่าด้วย
การดำเนินงานของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว ได้เริ่มจากก ารเข้าไปรักษาพื้นที่ป่าเขาพระแทว อันเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ าให้รอดพ้นจากการถูกทำลาย การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เกิด
ความรู้ แ ละความเข้ าใจตลอดจนเกิ ด ความรัก และความหวงแหนในทรั พ ยากรธรรมชาติ เหล่ านี้ นั บ เป็ น
จุดเริ่มต้นของการที่จะช่วยให้สัตว์ป่ามี ชีวิตความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย สามารถดำรงอยู่เพื่อแพร่ขยายพันธุ์ได้ใน
อนาคต การดำเนินงานของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว นอกจากอนุรักษ์สัตว์ป่า ยังเป็นการป้องกันรักษาป่า
มิให้ถูกทำลาย รักษาแหล่งต้นน้ำลำธาร รักษาสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่ ง
ทัศนาจรและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วย (ที่มา : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต)

สำหรั บ สิ่ งมีชี วิต บนบกที่ พ บบริ เวณโดยรอบสถานที่ ก่อ สร้างโครงการมี น้ อยมาก เนื่ องจากพื้ น ที่
โดยรอบมีการพั ฒนาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ทำให้ไม่พบสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์ป่าที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์หรือ
สัตว์ป่าที่หายาก สัตว์บกที่พบก็เป็นชนิดที่พบได้ทั่วไปในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย เช่น มดแดง นกพิราบ
นกเอี้ยง จิ้งเหลนบ้าน จิ้งจกบ้าน คางคกบ้าน และอึ่งอ่างบ้าน เป็นต้น (รายชื่อสัตว์ที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ
และในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ แสดงดัง ตารางที่ 3.2-6) ซึ่งสัตว์ดังกล่าวจะหาอาหาร และอาศัย
อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ
สัตว์บกที่พบทั้งหมดไม่จัดเป็นสัตว์สงวน สัตว์ ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า พ.ศ.2535 แต่อย่างใด รวมทั้งไม่จัดอยู่ในสถานภาพ สูญพันธุ์ (Extinct) สูญพันธ์ในธรรมชาติ (Extinct in
the wild) ใกล้สูญพัน ธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered) ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) มีแนวโน้มสูญพันธุ์
(Vulnerable) และใกล้ ถูก คุ กคาม (Near Threatened) ตามบั ญ ชีรายชื่ อชนิ ดสั ตว์ป่ าแนบท้ ายอนุ สั ญ ญา
ไซเตส (Cites) และของประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากสัตว์ดังกล่าวที่พบเป็นชนิดที่แพร่กระจายทั่วไปตามพื้นที่
ต่างๆของประเทศไทย

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.2-6 รายชื่อสัตว์ที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ และในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ
ลำดับ
1

ชื่อสามัญ
มดแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์
Oecophylla smaragdina
(Fabricius)

วงศ์
Formicidae

ภาพประกอบ

ที่มา
ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
(http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view2.aspx?id
=1717 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม 2564)

2

นกพิราบ

Columba livia

Columbidae

ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
(http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view2.aspx?id
=8089 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม 2564)

3

จิ้งเหลนบ้าน

Eutropis multifasciata

Scincidae

(http://pasusat.com/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B
9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8
%A5%E0%B8%99 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม 2564)

4

จิ้งจกบ้านหาง
แบน

Hemidactylus platyurus

Gekkonidae

(http://pasusat.com/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B
9%89%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%81/
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม 2564)

* หมายเหตุ : จากการสำรวจโดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด และนำมาเทียบเคียงจากแหล่งอ้างอิงข้างต้น

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.2-6 รายชื่อสัตว์ที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ และในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ (ต่อ)
ลำดับ
5

ชื่อสามัญ
คางคกบ้าน

ชื่อวิทยาศาสตร์
Duttaphrynus
melanostictus

วงศ์
Bufonidae

ภาพประกอบ

ที่มา
สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้
(http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com
_dofanimal&id=96&view=showanimal&Itemid=76
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม 2564)

6

อึ่งอ่างบ้าน

Kaloula pulchra

Microhylidae

สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้
(http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com
_dofanimal&id=104&view=showanimal&Itemid=76
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม 2564)

7

นกเอี้ยง

Acridotheres tristis
(Linnaeus)1766

Sturnidae

ระบบฐานข้ อ มู ล ทรั พ ยากรชี ว ภาพและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
( http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view2 .aspx?i
d=3675 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม 2564)

* หมายเหตุ : จากการสำรวจโดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด และนำมาเทียบเคียงจากแหล่งอ้างอิงข้างต้น

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

3.2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ
1) น้ำจืด
จากการสำรวจโครงข่ายอุทกวิทยาแหล่งน้ำผิวดินบริเวณโดยรอบที่ตั้ งโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร
ไม่ปรากฏแหล่งน้ำจืด ได้แก่ คลองสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นคลองที่มีแนวกำแพงกั้นตลอดแนวทั้ง
สองข้าง (แสดงดังรูปที่ 3.2-1) โดยคลองสาธาณประโยชน์ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของพื้นที่ตั้งโครงการ มีระยะห่าง
จากพื้นที่โครงการประมาณ 998.70 เมตร สำหรับการตรวจสอบระบบนิเวศของคลองสาธารณประโยชน์ โดย
ที่ปรึกษาใช้วิธีการสำรวจโดยตรง และสอบถามจากชุมชนที่ใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพจากแหล่งดังกล่าว
(ที่มา : แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการ
ชุมชน, กรกฎาคม 2560) ซึ่งโครงการได้กำหนดสถานีสำรวจจำนวน 1 สถานี (แสดงดัง รูปที่ 3.2-2) และบันทึก

ชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่พบ ปรากฎว่าชนิดของสัตว์น้ำที่พบ ได้แก่ ปลานิล ปลาช่อน และปลาตะเพียน เป็นต้น
ดังแสดงในตารางที่ 3.2-7)

รูปที่ 3.2-1 สภาพคลองสาธารณประโยชน์

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

สถานีที่ 1

สถานีที่ 1

ที่ตั้งโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

สถานีที่ 1

รางระบายน้ำ/ทิศทางการไหลของน้ำ

แหล่งน้ำ

สถานีที่ทำการสำรวจ

รูปที่ 3.2-2
ตำแหน่งการสำรวจทรัพยากรสิ่งมีชีวิตของคลองสาธารณะประโยชน์
ที่มา : จากการสำรวจภาคสนามของบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด, ธันวาคม 2564
บริษทั โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.2-7 รายชื่อสัตว์น้ำที่พบในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ
ลำดับ
1

ชื่อสามัญ
ปลานิล

ชื่อวิทยาศาสตร์
Oreochromis niloticus

วงศ์
Cichlidae

ภาพประกอบ

ที่มา
(https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A
5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม 2564)

2

ปลาช่อน

Channa striata

Channidae

สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้
(http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com
_dofanimal&id=577&view=showanimal&Itemid=2
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม 2564)

3

ปลาตะเพียน

Barbonymus gonionotus
(Bleeker, 1850)

Cyprinidae

กลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
(http://www.siamensis.org/species_index?nid=
4781#4781-Species%20:%20Barbonymus%20gonionotus เข้าถึง
ข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม 2564)

* หมายเหตุ : จากการสำรวจโดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด และนำมาเทียบเคียงจากแหล่งอ้างอิงข้างต้น

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

2) น้ำทะเล
ทรัพยากรปะการัง
กลุ่มเกาะภูเก็ต มีสภาพพื้นที่ชายฝั่งที่หลากหลายรูปแบบ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมแตกต่าง
กันไป ทั้งนี้ คลื่ นลมมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้และปริมาณตะกอนบนพื้นทะเลรวมถึงในมวลน้ำทะเลที่ เป็นปัจจัย
สิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่ควบคุมพัฒนาการของแนวปะการังทำให้ปะการังแต่ละพื้นที่มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างกัน ใน
ที่นี้จึงจำแนกลักษณะแนวปะการังออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
(1) แนวปะการังฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ตและเกาะต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง เป็นบริเวณที่อยู่ใน
กำบั งจากคลื่นลมมรสุ มเฉียงใต้มีตะกอนสะสมมาก พบป่าชายเลนและแหล่งหญ้าทะเลหลายจุดบริเวณที่ปะการัง
น้ำตื้นก่อตัวได้ ได้แก่ บริเวณเขาสามแหลม แหลมยาง อ่าวหมาน อ่าวมะขาม แหลมพันวา อ่าวฉลอง และหาดราไวย์
เกาะที่อยู่ ใกล้เคียง ได้แก่ เกาะสิเหร่ เกาะนาคาใหญ่ เกาะนาคาน้อย เกาะมาลี เกาะรัง เกาะละวะ เกาะเฮ (ที่ อยู่
ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต) เกาะตะเภาใหญ่ เกาะตะเภาน้อยและเกาะโหลน พื้นทะเลบริเวณนี้มี
ปริมาณตะกอนสะสมอยู่มาก ทำให้ทะเลค่อนข้างขุ่น เมื่อน้ำลงเต็มที่จะปรากฏให้เห็นส่วนของโซนพื้นที่ราบโผล่พ้นน้ำ
เป็นแนวกว้าง ส่วนของโซนไหลและโซนลาดชันค่อนข้างแคบ กว้างไม่เกิน 5 เมตร สิ้นสุดที่ความลึกไม่เกิน 3-5 เมตร
(2) แนวปะการังทางฝั่งตะวันตกตอนล่างของเกาะภูเก็ต และเกาะที่อยู่ใกล้เคียงทางตอนใต้ ได้แก่ อ่าว
ในหาน อ่าวกะตะ อ่าวกะรน เกาะแก้ว เกาะบอน เกาะเฮ เกาะแอว และเกาะไม้ท่อน บริเวณเหล่านี้มีชายฝั่งเป็น
โขดหิน และมีหาดทรายแทรกอยู่เป็นระยะๆ แนวปะการังได้รับอิทธิพลจากคลื่นลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้มากกว่า
ในกลุ่มแรก พื้นที่ในส่วนของเกาะภูเก็ตที่อยู่ในที่บังคับลมมีอยู่จำกัด แนวปะการังจึงสามารถพัฒนาเป็นแนวปะการัง
ขนาดใหญ่เหมือนอย่างในบริเวณอ่าวทางฝั่งตะวันตกตอนบน โดยทั่วไปพื้นที่ทะเลเป็นทรายหยาบแต่ในบางจุด เช่น
ทางตอนเหนือของเกาะเฮ เกาะบอน เกาะแอว เป็นพื้นที่ได้รับตะกอนที่มาตามกระแสน้ำที่ไหลมาจากฝั่งตะวันออก
ของเกาะภูเก็ตแนวปะการังในเขตนี้ก่อตัวในระดับความลึกไม่เกิน 10 เมตร บริเวณโซนพื้นราบมักไม่โผล่พื้นน้ำ
(3) แนวปะการังทางฝั่งตะวันตกตอนบนของเกาะภูเก็ต ได้แก่ อ่าวป่าตอง อ่าวกมลา อ่าวบางเทา และ
หาดในยาง โดยทั่วไปบริเวณอ่าวเหล่านี้ เป็นที่กำบังคลื่นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้ดีกว่าบริเวณหาดต่างๆ ที่ถัด
ลงมาทางตอนล่าง แนวปะการังสามารถก่อตัวเป็นพื้นที่กว้างกว่า 10 เมตร เล็กน้อย พื้นที่ในเขตพื้นที่เป็นทราย
ขนาดปานกลางจนถึงหยาบ
(4) แนวปะการังใกล้เขตทะเลลึกเกาะราชา เป็นกลุ่มที่จัดแยกออกมาเนื่องจากเกาะอยู่ห่างออกมาจาก
แผ่นดินใหญ่ และอยู่ใกล้เขตสันของไหล่ทวีป โดยทั่วไปแนวปะการังในบริเวณเกาะนี้จะก่อตัวได้ลึกกว่ากลุ่มทั้ง
สามดังที่กล่าวข้างต้น
(5) กลุ่มปะการังที่ขึ้นอยู่ตามบริเวณที่รับแรงปะทะจากคลื่นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มักพบปะปน
อยู่ตามชายฝั่งที่เป็นแนวโขดหินทางฝั่งตะวันตกของเกาะต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ปะการังไม่สามารถก่อตัวเป็นแนว
ปะการังในพื้นที่เช่นนี้ได้ แต่จะมีลักษณะเป็นกลุ่มประชาคมปะการัง (Coral community) ที่ขึ้นอยู่บนหิน
(ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2561 - 2565)

จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 13,932 ไร่ (22.29 ตารางกิโลเมตร) กระจายตัวตามแนวชายฝั่ง
และเกาะต่างๆ รอบทั้ งจังหวัดภูเก็ต พื้นที่ แนวปะการังที่ สำคัญๆ ด้ านฝั่ งตะวันตกของภู เก็ต ได้แก่ หาดไม้ขาว
หาดในยาง เกาะแวว หาดบางเทา หาดกมลา อ่ าวป่ าตอง อ่ าวกะตะ เกาะแก้ ง เกาะบอน หาดราไวย์ ด้ านฝั่ ง
ตะวันออก ได้แก่ เกาะโหลน เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน เกาะราชาใหญ่-น้อย แหลมพันวา อ่าวตั้งเข็ม เกาะตะเภา เกาะ
สิเหร่ เกาะรัง เกาะนาคา บ้านแหลมขาด เกาะละวะใหญ่ มีทั้งที่อยู่ในเขตน้ำตื้นชายฝั่งความลึกไม่เกิน 10 เมตร
น้ำทะเลมีสภาพค่อนข้างขุ่น พื้นทะเลจึงมักเป็นทรายละเอียดปนโคลน ยกเว้นบางพื้นที่ที่อยู่ไกลชายฝั่ง เช่น เกาะ
ราชาใหญ่-น้อย เกาะแวว เกาะไม้ท่อน เกาะเฮ น้ำทะเลจะใสขึ้นตามลำดับ ปะการังจึงก่อตัวเป็นแนวอย่างชัดเจน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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สถานภาพแนวปะการังตามพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต สามารถแยกพื้นที่แนวปะการังเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ
ได้แก่ กลุ่มน้ำตื้นบริเวณชายฝั่ง ส่วนอีกกลุ่มได้แก่ กลุ่มตามเกาะต่างๆ
จากการสำรวจระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2556 พบว่า แนวปะการังมีส ภาพเสียหายมาก จนถึงสภาพ
สมบูรณ์ดี โดยสำรวจสถานภาพแนวปะการังด้วยวิธี manta - tow technique ซึ่งในการประเมินสถานภาพ
ของแนวปะการังว่ามีสภาพดี หรือเสียหายมากน้อยเพียงไรนั้น ได้ใช้อัตราส่วนของปริมาณปกคลุมพื้นที่ของ
ปะการังที่มีชีวิตต่อปะการังตายในแนวปะการังนั้นๆ มาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิ น กล่ าวคือ อัตราส่ วนเท่ากับ
3 (หรือมากกว่า 3) :1 ถือว่าเป็ น แนวปะการังที่มีส ภาพดีมาก อัตราส่ วน 2:1 ถือว่าอยู่ในสภาพดี อัตราส่ วน
เท่ากับ 1:1 ถือว่าอยู่ในสภาพดีปานกลาง อัตราส่วนเท่ากับ 1:2 ถือว่าเสียหาย และ 1:3 (หรือมากกว่า 3) ถือว่า
เสียหายมาก ในการวิเคราะห์ภาพรวมของสถานภาพแนวปะการังของแต่ละเกาะ ไม่รวมเอาข้อมูลจากส่วนของ
เกาะที่เป็นแนวโขดหินหรือพื้นทราย ที่มีปะการังขึ้นเพียงเล็กน้อย (มีปะการังทั้งที่ยังมีชีวิต และที่ตายแล้วขึ้นบน
แนวโขดหินหรือพื้นทรายรวมกันน้อยกว่าร้อยละ 25)
จากการติดตามสถานภาพแนวปะการังบริเวณจั งหวัดภูเก็ตในปี พ.ศ. 2559 พบว่า แนวปะการังหลาย
บริเวณของจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะแนวปะการังใกล้ฝั่งมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง เนื่องจากตะกอนจากการพัฒนา
ชายฝั่ง กิจกรรมการท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง เช่น แนวปะการังบริเวณอ่าวป่าตองด้านใต้ อ่าวราไวย์
เกาะเฮ และพบว่าแนวปะการังหลายบริเวณของจังหวัดภูเก็ต เกิดการฟอกขาวในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน
2559 เช่น บริเวณเกาะไม้ท่อน เกาะเฮ เกาะราชาใหญ่ หาดในยาง แต่พบว่าแนวปะการังเหล่านี้สามารถฟื้นตัวจาก
การฟอกขาว และมีปะการังที่ตายจากกการฟอกขาวน้อยมาก (ที่มา : ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดภู เก็ ต
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรกฎาคม 2561)

แนวปะการังบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
พื้นที่โครงการมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลประมาณ 240 เมตร โดยปะการังบริเวณดังกล่าวมีพื้นที่แนว
ปะการังทั้งหมดประมาณ 1,547.01 ไร่ (แนวปะการังบริเวณแนวชายฝั่งทะเลใกล้พื้นที่โครงการ ดังรูปที่ 3.2-3) (ที่มา
: ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ธันวาคม 2564)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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แนวปะการังบริเวณแนว
ชายฝั่งทะเลใกล้พื้นที่โครงการ

ที่ตั้งโครงการ

อาคารของโครงการตั้งอยู่ห่างจากแนว
ชายฝั่งทะเลประมาณ 240 เมตร

รูปที่ 3.2-3
แนวปะการังบริเวณแนวชายฝั่งทะเลใกล้พื้นที่โครงการ
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ธันวาคม 2564
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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หญ้าทะเล
จังหวัดภูเก็ตมีแหล่งหญ้าทะเล ประมาณ 5,789 ไร่ พบหญ้าทะเล 12 ชนิด ได้แก่ หญ้าคาทะเล หญ้า
ชะเงาเต่า หญ้าเงาแคระ หญ้าเงาใส หญ้าเงาใบเล็ก หญ้าเงาและหญ้าอำพัน หญ้ากุยช่ายเข็ม หญ้ ากุยช่ายทะเล
หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย หญ้าชะเงาใบมน หญ้าเงาใบใหญ่ และหญ้าต้นหอมทะเล ซึ่งมีชนิดเด่น ได้แก่ หญ้าคา
ทะเล และหญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย แหล่งหญ้าทะเลพบที่ท่าฉัตรไชย บ้านคลองหยิด บ้านคอเอน บ้านบางดุก แหลมทราย เกาะนาคาใหญ่ บ้านป่าคลอก-บางโรง อ่าวภูเก็ต เกาะตะเภาใหญ่ อ่าวตังเข็น อ่าวฉลอง หาดในยาง
และเกาะโหลน–อ่าวยน โดยมีพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลกว้างที่สุด อยู่บริเวณบ้านป่าคลอก (ตั้งแต่ปากคลองบางโรง
ลงมาถึงแหลมยามู) ซึ่งพบกระจายตั้งแต่ระยะ 200–1,300 เมตร จากชายฝั่งทะเล หญ้าทะเลพบ 9 ชนิด
จากการศึกษาและประเมินสถานภาพหญ้าทะเล พบว่า พื้นที่แหล่งหญ้าทะเลที่อ่าวป่าคลอก มีขนาด
พื้นที่ 2,467 ไร่ ซึ่งมีความสมบูรณ์ปานกลาง บริเวณอ่าวป่าคลอกนี้เคยพบร่องรอยการกินหญ้าทะเลของพะยูน
ด้วยแหล่งหญ้าทะเลขนาดใหญ่ อีกแห่ งของจังหวัดภูเก็ตอยู่ที่เกาะโหลน–อ่าวยน มีพื้ นที่ประมาณ 1,500 ไร่
สภาพทั่ วไปของแหล่ งหญ้าทะเลในจังหวัดภูเก็ต มีความสมบูรณ์ดี สมบูรณ์ ปานกลางและบางแหล่ งมีสภาพ
สมบูรณ์ เล็ กน้ อยตามธรรมชาติ (ที่มา : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต)

ตารางที่ 3.2-8 แสดงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพืน้ ที่จังหวัดภูเก็ต
ประเภท
พื้นที่
แหล่งที่พบ
พื้นที่ไร่ สภาพความอุดมสมบูรณ์ หมายเหตุ
/ชนิด
(ตร.กม.)
ป่าชายเลน ชายฝัง่ ทะเลตะวันออก
19.72 12,327.42
สมบูรณ์ปานกลาง
หญ้าทะเล ท่าฉัตรชัย
0.46
286
สมบูรณ์เล็กน้อย
2556
บ้านคลองหยิด
0.13
80
ไม่พบ
2553
บ้านคอเอน
0.14
86
สมบูรณ์เล็กน้อย
2556
บ้านบางดุก-แหมลมทราย
0.18
11
สมบูรณ์เล็กน้อย
2553
เกาะนาคาใหญ่
0.02
10
สมบูรณ์เล็กน้อย
2561
บ้านป่าคลอก
3.95
2,467
สมบูรณ์ปานกลาง
2561
อ่าวภูเก็ต
1.00
652
สมบูรณ์เล็กน้อย
2561
เกาะตะเภาใหญ่
0.17
106
สมบูรณ์เล็กน้อย
2561
อ่าวตังเข็ม
0.21
134
สมบูรณ์ปานกลาง
2561
อ่าวมะขาม
0.01
9
สมบูรณ์ปานกลาง
2561
อ่าวฉลอง
0.57
353
สมบูรณ์เล็กน้อย
2561
เกาะโหลน-อ่าวยนต์
2.41
1,505
สมบูรณ์เล็กน้อย
2561
หาดไนยาง
0.02
13
ไม่พบ
2554
รวมทรัพยากรหญ้าทะเล
9.26
5,789
ปะการัง บ้านแหลมขาด
1.2
750
สมบูรณ์ปานกลาง
2561
เกาะงำ
0.2
131
เสียหายมาก
2556
เกาะเฮ (อ่าวกุง้ )
0.1
62
เสียหายมาก
2556
เกาะปายู
0.2
68
เสียหายมาก
2556
เกาะละวะน้อย
0.02
10
เสียหายมาก
2556
เกาะละวะใหญ่
0.4
231
เสียหายมาก
2556
เกาะผี
0.002
1
เสียหายมาก
2556
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ตารางที่ 3.2-8 แสดงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพืน้ ที่จังหวัดภูเก็ต
ประเภท
พื้นที่
แหล่งที่พบ
พื้นที่ไร่
/ชนิด
(ตร.กม.)
ปะการัง (ต่อ) กาะทะนาน
0.01
7
เกาะแพ
0.01
9
เกาะแรด
0.4
262
เกาะนาคาใหญ่
1.2
764
เกาะนาคาน้อย
0.4
297
เกาะมะพร้าว
0.4
220
เกาะรังน้อย
0.1
64
เกาะรังใหญ่
0.5
329
เกาะมาลี
0.03
17
แหลมยามู
0.8
491
เกาะสิเหร่
0.5
287
เกาะตะเภาใหญ่
0.4
260
เกาะตะเภาน้อย
0.1
82
อ่าวหมาน ถึงอ่าวมะขาม
0.3
212
อ่าวตั้งเข็ม
0.2
104
แหลมพันวา
0.4
237
บ้านเขาขาด
0.5
302
เกาะโหลน
1.6
1011
เกาะทะนาน (เหนือเกาะโหลน)
0.04
28
เกาะแอว
0.1
81
เกาะไม้ท่อน
0.5
329
เกาะเฮ
0.4
275
เกาะราชาน้อย
0.5
309
เกาะราชาใหญ่
0.4
267
อ่าวฉลอง
2.5
1547
อ่าวราไวย์
1.0
603
แหลมพรหมเทพถึงราไวย์
0.1
67
แหลมพรหมเทพ
0.05
30
อ่าวมุมนอก
0.1
32
อ่าวมุมใน
0.03
19
เกาะมัน
0.04
25
เกาะแก้วใหญ่
0.1
54
เกาะแก้วน้อย
0.04
24
เกาะบอน
0.3
176
อ่าวกะตะน้อย
0.1
87
อ่าวรนน้อย
0.1
47
แหลมไทร
0.1
93
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

สภาพความอุดมสมบูรณ์ หมายเหตุ
เสียหาย
เสียหายมาก
เสียหายมาก
สมบูรณ์ดี
เสียหาย
เสียหายมาก
เสียหายมาก
สมบูรณ์ปานกลาง
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ปานกลาง
เสียหายมาก
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ดี
เสียหายมาก
สมบูรณ์ปานกลาง
เสียหายมาก
เสียหายมาก
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ดี
เสียหายมาก
เสียหาย
เสียหายมาก
เสียหายมาก
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ดีมาก
เสียหาย
เสียหาย
สมบูรณ์ปานกลาง
เสียหาย
สมบูรณ์ดี

2556
2556
2556
2561
2556
2556
2556
2561
2556
2556
2556
2561
2561
2556
2561
2561
2561
2561
2556
2561
2561
2561
2561
2561
2556
2561
2556
2556
2556
2556
2556
2561
2556
2561
2561
2556
2561
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ตารางที่ 3.2-8 แสดงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพืน้ ที่จังหวัดภูเก็ต
ประเภท
พื้นที่
แหล่งที่พบ
พื้นที่ไร่
/ชนิด
(ตร.กม.)
ปะการัง (ต่อ) เกาะปู
0.1
34
แหลมแขก
0.03
19
อ่าวไตรตรัง
0.1
49
อ่าวป่าตองด้านใต้
0.6
395
อ่าวป่าตองด้านเหนือ
0.4
239
แหลมท้ายเภา
0.04
22
อ่าวกมลา
0.5
302
แหลมสน
0.1
47
อ่าวบางเทา
0.3
213
แหลมสน ถึง เกาะกะทะ
0.3
202
เกาะแวว
0.02
13
อ่าวปอ ถึงแหลมไทร
1.1
679
อ่าวในยาง
1.3
799
หาดไม้ขาว
1.0
633
รวมแนวปะการัง
22.3
13,935

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

สภาพความอุดมสมบูรณ์ หมายเหตุ
สมบูรณ์ปานกลาง
เสียหาย
เสียหาย
เสียหาย
สมบูรณ์ดี
เสียหายมาก
สมบูรณ์ดี
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
สมบูรณ์ปานกลาง
เสียหายมาก
เสียหาย
สมบูรณ์ปานกลาง
-

2556
2556
2556
2561
2561
2556
2561
2556
2561
2556
2558
2556
2558
2558
-

ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน พ.ศ. 2561
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

3.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
3.3.1 การใช้น้ำ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต มีกำลังผลิตทีใ่ ช้งานรวม 103,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แบ่งเป็น
1. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต มีกำลังผลิตใช้งานรวม 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีสถานี
ผลิตน้ำ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
- สถานีผลิตน้ำสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต (บางวาด) มีระบบผลิตที่ใช้งานจริง 57,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- สถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ มีระบบผลิตที่ใช้งานจริง 31,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- สถานีผลิตน้ำคลองกะทะ มีระบบผลิตที่ใช้งานจริง 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- สถานีผลิตน้ำพรุจำปา มีระบบผลิตที่ใช้งานจริง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
2. เอกชน มีกำลั งผลิตที่ใช้งานตามสั ญ ญา 62,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีกำลังผลิตใช้งานรวม
ทั้งหมด 165,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยมีสถานีผลิตน้ำ จำนวนทั้งหมด 12 แห่ง ดังนี้
- สถานีผลิตน้ำกะทู้ : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 13,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันวัน
- สถานีผลิตน้ำเข้งหงวน : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- สถานีผลิตน้ำ RO กะรน : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- สถานีผลิตน้ำเจ้าฟ้า : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- สถานีผลิตน้ำเชิงทะเล : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- สถานีผลิตน้ำป่าสัก : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- สถานีผลิตน้ำซุปเปอร์วอเตอร์ (กะทู้ฝั่งตะวันออก) : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 2,400 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน
- สถานีผลิตน้ำซุปเปอร์วอเตอร์ (กะทู้ฝั่งตะวันตก) : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 2,400 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน
- สถานีผลิตน้ำซุปเปอร์วอเตอร์ (ฉลอง) : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- สถานีผลิตน้ำซุปเปอร์วอเตอร์ (DMA18) : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- สถานีผลิตน้ำไบท์บลู : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- สถานีผลิตน้ำ บริษัท ไฮโดรเอ็นเตอรไพร์ส แอนด์ อะควอ ดีไซน์ จำกัด : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา
2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
(ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2563)

การประปาส่วนภูมิภ าค สาขาภูเก็ต ให้ บริการน้ำประปาในเขต อำเภอกะทู้ และอำเภอเมือง รวม
5 ตำบล 3 เทศบาลตำบล และจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาเทศบาลนครภูเก็ต สัดส่วนการให้บริการ
น้ำประปา เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรที่ได้ในพื้นที่พบว่า มีสัดส่วนที่น้อยในหลายพื้นที่ เนื่องจากกำลัง
การผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอ กำลังผลิตที่มีอยู่จริงของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต รวมกับกำลังผลิตของ
บริษัทฯ และกำลังผลิตของเทศบาลรวมกัน สามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้เพียงพอ แต่ปัจจุบันการ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ประสบปัญหาภัยแล้ง และคลาดแคลนน้ำดิบ ส่ งผลทำให้ไม่สามารถให้บริการ
น้ำประปาแก่ประชาชนได้เพียงพอ (ที่มา : แผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต) โดยในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีข้อมูลการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต ดังแสดงในตารางที่ 3.3-1
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.3-1 ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ประเภท
จำนวน
หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
66,517
ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน
76,000
ลูกบาศก์เมตร/วัน
ปริมาณน้ำผลิต
2,075,193
ลูกบาศก์เมตร/เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
1,145,365
ลูกบาศก์เมตร/เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย
1,367,975
ลูกบาศก์เมตร/เดือน
ที่มา : กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต, ธันวาคม 2564

สำหรับพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลกะรน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต เป็นผู้ให้บริการน้ำประปาแก่
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกะรนเกือบทั้งหมด แต่ยังมีประชาชนบางส่วนของพื้นที่เทศบาลยังใช้ น้ำประปา
หมู่บ้าน และบ่อน้ำตื้น
(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลกะรน)

สำหรับน้ำที่นำมาบริโภคนั้นประชาชนส่วนใหญ่จะซื้อน้ำดื่มจากแหล่งจำหน่ายของเอกชน เป็นแหล่ง
น้ำดืม่ หลัก และมีปริมาณเพียงพอ
สำหรับการใช้น้ำของโครงการนั้น โครงการจะใช้น้ำซื้อจากเอกชนเป็นแหล่งน้ำใช้หลัก โดยน้ำซื้อจาก
เอกชนจะเข้าสู่ถังเก็บน้ ำใต้ดิน ซึ่งอยู่บริเวณอาคารงานระบบ เพื่อนำไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ำดิบ ปริมาตร 90.00
ลูกบาศก์เมตร จากนั้นเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ และเข้าสู่ถังเก็บน้ำดี ปริมาตร 130.00 ลูกบาศก์เมตร
จากนั้นสูบด้วยเครื่องสูบน้ำแรงดัน (Booster Pump) จำนวน 3 ชุด ไปยังหอถังเก็บ น้ำ ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลัง
อาคาร B3 มีปริมาตร 130.00 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสูบจ่ายน้ำไปยังส่วนต่างๆของแต่ละอาคาร ต่อไป
3.3.2 การใช้ไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตขึ้นกับการไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4 รับกระแสไฟฟ้า
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่สถานีไฟฟ้าย่อยภูเก็ต 1 และ 2 ในระบบแรงสูง 33,000 โวลท์
และสถานี ไฟฟ้าถลาง ในระบบแรงสูง 115,000 โวลท์ มีส ายจำหน่ายแรงสู งในจังหวัด 20 ฟี ดเดอร์ มีความ
ต้องการไฟฟ้าประมาณ 150 เมกกะวัตต์ มีการไฟฟ้าในสังกัด 2 แห่ ง คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภ าคอำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเชื่อมโยงระบบจำหน่ายจากการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจั งหวัดภูเก็ต และรับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้า
อำเภอถลาง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่กลางทะเล ห่างจากฝั่ง
ภูเก็ต ประมาณ 50 กิโลเมตร เชื่อมโยงระบบจำหน่ายจากสถานีไฟฟ้าถลางโดยจ่ายไฟตลอด 24 ชั่วโมง
ปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิ ภาคจังหวัดภูเก็ตสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าในจังหวัดภูเก็ต แบ่งออกเป็น
4 สถานีย่อย ได้แก่
1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต (กฟจ.ภก.) รับผิดชอบ ตำบลตลาดเหนือ ตลาดใหญ่ รัษฎา
เกาะแก้ว วิชิต ฉลอง ราไวย์ อำเภอเมือง และตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จั งหวัดภูเก็ต แบ่งเป็นสถานี ไฟฟ้าภูเก็ต
1 มีความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ 100 เมกกะวัตต์ และสถานีไฟฟ้าภูเก็ต 2 มีความสามารถในการ
จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ 113 เมกกะวัตต์
2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง (กฟฟ.ป่าตอง) รับผิดชอบ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ และตำบล
กะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ 115 เมกกะวัตต์
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3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะยาว (กฟอ.กยว.) รับผิดชอบ ตำบลเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่
พรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าภูเก็ต 1
4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง (กฟอ.ถล.) รับผิดชอบ ตำบลศรีสุนทร เทพกระษัตรี ป่าคลอก
กมลา เชิงทะเล สาคู และไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ 100
เมกกะวัตต์
การให้บริการด้านไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลกะรน มาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาป่าตอง และ
สถานี ไฟฟ้ าย่ อ ยตำบลกะรน เป็ น ผู้ ให้ บ ริ การไฟฟ้ าแสงสว่างทั้ งหมดในเขตเทศบาล สำหรับ เทศบาลเป็ น ผู้
ให้บริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโดยเฉพาะในบริเวณถนน จุดตัดของถนน และสวนสาธารณะครอบคลุมถนน
ซอยต่างๆ จำนวน 84 ชุด จำนวน 1,743 โคม
(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลกะรน)

สำหรับโครงการขอรับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต สาขาป่าตอง
3.3.3 การจัดการมูลฝอย
(1) เทศบาลตำบลกะรน เป็นผู้ดำเนินการในการจัดการมูลฝอย โดยมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหามูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลกะรน ซึ่งปัจจุบันตำบลกะรนไม่มีสถานที่ทิ้งและ
กำจัดมูลฝอยเป็นของตัวเอง จึงต้องกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีนำไปเผาในเตาเผามูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต โดยเสีย
ค่ าธรรมเนี ยมกำจั ดมู ล ฝอยให้ แก่ เทศบาลนครภู เก็ ต ปั จจุ บั นในอั ตราตั นละ 520 บาท โดยในปี พ.ศ. 2562
มีมูลฝอยที่เทศบาลตำบลกะรนส่งกำจัด ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอย เทศบาลนครภูเก็ต ปริมาณเท่ากับ 20,707.92 ตัน/
หน่วย (ทีม่ า : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลกะรน และศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครภูเก็ต, สิงหาคม 2563)
(2) การกำจัดมูลฝอย นำไปกำจัดโดยวิธีเผาในเตาเผามูลฝอย ของเทศบาลนครภูเก็ต
การบริหารจัดการมูลฝอยแบบรวมศูนย์ รองรับการจัดการมูลฝอยรวมทั้งจังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการ
การบริหารมูลฝอยและบำบั ดน้ำเสียจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน หั วหน้าส่วนราชการ
ส่วนภูมิภ าค ท้องถิ่น และเอกชนร่วมเป็ นคณะกรรมการ ตามคำสั่งจังหวัดภูเ ก็ต ที่ 1618/2559 ลงวันที่ 19
พฤษภาคม 2559 ได้จัดทำแผนบริหารจัดการมูลฝอยจังหวัดภูเ ก็ต พ.ศ. 2558-2562 เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการมูลฝอยให้สอดคล้องกับสถานการณ์จัดการมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตและสอดคล้องกับ Roadmap การ
จัดการมูล ฝอยและของเสี ยอัน ตราย เร่งแก้ไขปัญ หาการกำจัดมูลฝอยไม่ถู กต้องและตกค้างสะสมตามความ
เห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยกำหนดการแบ่งกลุ่มพื้นที่จัดการมูลฝอย (Cluster) ตาม
หลักเกณฑ์การแบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์จัดการมูลฝอยของจังหวัด ได้แก่ ปริมาณมูลฝอย ขอบเขต
การให้บริการ ระยะทางการขนส่ง เทคโนโลยีการกำจัดมูลฝอย สถานที่กำจัดมูลฝอย
ระบบการบริหารจัดการมูลฝอย เทศบาลนครภูเก็ต
1) ปริมาณมูลฝอย
จั งหวั ดภู เก็ ตมี พื้ น ที่ 570.034 ตารางกิ โลเมตร มี ประชากรประมาณ 416,582 คน นั กท่ องเที่ ยว
ปี ละ 6-7 ล้ านคน ประชากรแฝงจากแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยวประมาณ 200,000 คน ทำให้ มี
ปริมาณขยะมากกว่า 700 ตันต่อวัน และมีอัตราเพิ่มมากกว่าร้อยละ 7 ต่อปี การกำจัดขยะจังหวัดภูเก็ตมอบให้
เทศบาลนครภูเก็ตจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2535 ณ พื้นที่ป่าสงวนป่าเลนคลอง
เกาะผี หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่รวม 291 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา ให้บริการกำจัดขยะจาก
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ทุกท้องถิ่นและเอกชน ผู้นำขยะมากำจัดต้องชำระค่ากำจัดขยะ ตันละ 520 บาท ระบบกำจัดขยะประกอบด้วย
ระบบกำจัดขยะโดยวิธีการเผา (Stoker Type) ชุด A ขนาด 250 ตัน/วัน (ปัจจุบันหยุดดำเนินการเนื่องจากชำรุด)
โรงงานเผาขยะขนาด ขนาด 350 ตัน/วัน จำนวน 2 ชุด ซึ่งดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้วและเปิดดำเนินการเมื่อ
ต้นปี พ.ศ.2555 โดยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 12 เมกกะวัตต์ และระบบการดำเนินการฝังกลบขยะ
มูลฝอย (Sanitary Landfill) ตามหลักสุขาภิบาลประกอบด้วยบ่อฝังกลบ 120 ไร่ และระบบบำบัดน้ำชะขยะ 14 ไร่
(ปัจจุบันใช้พื้นทีฝ่ ังกลบขยะมูลฝอยเต็มแล้วทั้งหมด 120 ไร่)
อัตราการผลิ ตปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น (อปท.) และ
หน่วยงานเอกชนอื่น ๆ นำขยะมูลฝอยมากำจัดจำนวน 21 แห่ง โดยเป็น อปท. ที่ร่วมลงนามใช้บริการศูนย์กำจัด
ขยะมูลฝอยทั้ง 19 แห่ง หน่วยงานเอกชนอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้ร่วมลงนามฯ ได้นำขยะมูลฝอยมาส่งกำจัด และอีกส่วนหนึ่ง
เป็นขยะสาธารณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมประมาณ 963
ตัน/วัน รายชื่อหน่วยงานและสถิติปริมาณมูลฝอย ปี 2557-2562 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.3-2 และ
อัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ยของจังหวัดภูเก็ตระหว่าง พ.ศ.2553-2562 ดังแสดงตารางที่ 3.3-3
ตารางที่ 3.3-2 สถิติปริมาณมูลฝอย (ตัน/ปี) ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2562
หน่วยงาน
ทน.ภูเก็ต
ทม.ป่าตอง
ทม.กะทู้
ทต.กะรน
ทต.เชิงทะเล
ทต.เทพกระษัตรี
ทต.วิชิต
ทต.รัษฎา
ทต.ราไวย์
ทต.ฉลอง
อบต.ศรีสุนทร
อบจ.ภูเก็ต
อบต.กมลา
อบต.เกาะแก้ว
อบต.เชิงทะเล
อบต.เทพกระษัตรี
อบต.ไม้ขาว
อบต.ป่าคลอก
อบต.สาคู

2557
46,802.80
43,144.90
14,143.50
15,035.80
2,837.70
2,825.30
21,530.81
21,861.50
11,626.50
12,794.80
9,598.50
701.50
3,250.60
4,325.10
5,361.60
4,218.90
2,697.90
3,067.10
-

เอกชน
26,341.50
มูลฝอยสาธารณะ
995.30
รวม
253,161.50
เฉลี่ย ตัน/วัน
694
ทีม่ า : เทศบาลนครภูเก็ต, สิงหาคม 2564

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ปริมาณมูลฝอยส่งกำจัด (ตัน/หน่วย)
2558
2559
2560
47,522.10
48,777.00
49,854.83
45,883.30
47,811.60
50,882.34
15,338.50
16,215.00
17,563.54
15,403.50
17,515.50
19,079.67
3,068.80
3,080.90
3,470.17
2,892.50
3,092.80
3,109.97
24,054.00
25,736.30
28,028.01
22,516.80
25,411.20
26,607.65
12,250.80
13,413.00
14,906.93
13,968.70
15,051.40
16,045.57
10,253.80
11,640.10
12,474.79
879.30
1,131.00
1,522.67
3,540.40
3,811.60
4,185.94
4,458.20
4,908.20
5,138.42
5,574.00
5,815.40
6,752.18
4,466.30
4,454.20
4,749.44
3,439.00
3,688.90
3,874.64
4,192.80
3,707.00
4,306.61
484.40
4,018.69
หน่วยงานที่ไม่ได้ลงนามแต่นำมูลฝอยมาทิ้ง
31,040.30
33,266.30
1,147.10
1,237.60
271,890.10
290,249.40
312,895.54
745
793
857.25

2561
51,236.78
57,758.71
19,081.53
20,297.06
3,716.21
3,285.59
29,211.87
26,201.27
16,672.59
17,433.92
16,209.17
1,396.92
4,680.34
5,225.83
6,034.97
5,157.22
4,054.85
5,066.11
3,426.78

2562
51,238.54
60,693.43
19,017.83
20,707.92
3,944.01
3,455.91
30,209.55
26,038.36
16,572.58
7,585.47
17,698.92
1,212.73
5,462.07
5,425.48
5,667.31
5,484.85
4,020.00
5,591.81
1,784.66

39ม737.77
1,750.46
313,624.87
859

48,172.33
1,406.23
351,390.01
963
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ตารางที่ 3.3-3 อัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ยของจังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ.2553-2562
พ.ศ.

ปริมาณมูลฝอย (ตัน/วัน) ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ (คน) อัตราการเกิดมูลฝอย (กก./คน/วัน)

2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

526
549
602
661
694
745
794
859
925
963

345,067
353,847
360,905
396,522
378,364
386,605
394,169
402,017
410,211
416,582
เฉลี่ย

1.52
1.55
1.67
1.79
1.83
1.93
2.01
2.14
2.25
2.31
1.87

ที่มา : กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต, สิงหาคม 2564

2) ศูนย์กำจัดมูลฝอย
จังหวัดภูเก็ต มีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์รวมรองรับการกำจัดขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง
จังหวัด โดยจังหวัดภูเก็ตมอบให้เทศบาลนครภูเก็ตเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดภูเก็ต
ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต ตั้ง อยู่ที่ ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต ได้รับอนุญาตตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การ
ของรัฐเข้าไปใช้ ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 284/2536 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2536 ให้ใช้
ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองเกาะผี บริเวณที่เป็นป่าชายเลนเสื่อมโทรม เนื้อที่รวม 291-2-70 ไร่ มีอาณา
เขตและการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ

ติดกับ ทางเข้าศูนย์ และระบบบำบัดน้ำเสียติดต่อกับถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี และ
คลองบางใหญ่
ทิศตะวันตก ติดกับ พื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอย ติดต่อหมู่บ้านสะพานหิน
ทิศตะวันออก ติดกับ พื้นที่ฝังกลบมูลฝอย บ่อฝังกลบเถ้า ติดต่อกับพื้นที่ป่าชายเลน และทะเลอันดามัน
ทิศใต้
ติดกับ พื้นที่บอ่ ฝังกลบมูลฝอย และระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง ติดต่อกับคลอง
เกาะผี
จังหวัดภูเก็ต มีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ ซึ่งรองรับการกำจัดมูลฝอยครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด
โดยมอบให้เทศบาลนครภูเก็ตเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมของจังหวัดภูเก็ต ศูนย์กำจัดมูล ฝอยรวม
ของจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการกำจัดมูลฝอยแบบผสมผสานระหว่างวิธีฝังกลบอย่างถูกหลัก สุขาภิบาล (Sanitary
Landfill) และการเผา (Incineration) เนื้ อ ที่ ร วม 291-2-70 ไร่ ประกอบด้ ว ย อาคารสำนั ก งานกลุ่ ม งาน
สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต พื้นที่กำจัดมูลฝอยระบบเตาเผา (46 ไร่) อาคารคัดแยกมูลฝอย (8 ไร่) พื้นที่
กำจัดมูลฝอยแบบฝังกลบ (134 ไร่) พื้นที่บำบัดน้ ำเสีย (33 ไร่) พื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ฉนวน (78 ไร่) โดยมี
แผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ ดังแสดงในรูปที่ 3.3-1

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รูปที่ 3.3-1 แผนผังแสดงพื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม จังหวัดภูเก็ต
1. ระบบกำจัดแบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มีองค์ประกอบ ดังนี้
- บ่ อ ฝั งกลบ ออกแบบให้ เป็ น บ่ อ ฝั งกลบ 5 บ่ อ พื้ น ที่ ฝั งกลบ 120 ไร่ โดยปี 2536-2538
ก่อสร้างบ่อที่ 1-3 และปี 2538-2553 ก่อสร้างบ่อที่ 4-5 ปริมาตรรวมทั้งสิ้น 1,435,780 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณ
มูลฝอยรวม 988,348 ตัน ปัจจุบันใช้พื้นที่ฝังกลบเต็มแล้วทุกบ่อ ในปีงบประมาณ 2552 ได้ดำเนินการปรับปรุง
บ่อฝังกลบมูลฝอย โดยการขุดรื้อมูลฝอยในบ่อและสร้างคันดินเสริมให้สูงขึ้นจากระดับผิวดินเดิมอีก 7.5 เมตร
เพื่อให้สามารถใช้ฝังกลบมูลฝอยได้ และมีการป้องกันน้ำชะจากบ่อฝังกลบมูลฝอยโดยปูพื้นบ่อป้องกันการซึมของ
น้ำชะมูลฝอยด้วยดินเหนียว 0.3 เมตร และปูทับด้วย แผ่นพลาสติก HDPE วางท่อรวบรวมน้ำชะมูลฝอยส่งเข้า
ระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบระบายน้ำฝน ทำเป็นคูดินระบายน้ำรอบบ่อฝังกลบไหลรวมกับน้ำชะมูลฝอย และสูบลง
บ่อบำบัดน้ำเสีย
โดยปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตมีการศึกษาแนวทางการนำขยะในพื้นที่ฝังกลบมาใช้ผลิตเป็น
พลั งงานสะอาด โดยการฝังกลบด้วยกระบวนการชีวภาพ-กล (Biological Mechanical Treatment : BMT)
เป็นการผสมผสานระหว่างวิธีย่อยสลายทางชีวภาพและวิธีการคัดแยกทางกล โดยทำให้ขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลาย
ได้ง่ายถูกย่อยสลายกลายเป็นก๊าซชีวภาพ และขยะส่วนที่เหลือจะนำมาผ่านการคัดแยกทางกลเพื่อผลิตเป็นขยะ
เชื้อเพลิงซึ่งจะต้องบู รณาการรูปแบบการจัดการขยะให้ มีการจัดการที่ดี และมีเทคโนโลยีที่ดีเพื่อรองรับขยะ
จังหวัดภูเก็ตในระยะยาวมีรายละเอียดดังนี้ บ่อฝังกลบที่ 2 และ 3 มอบหมาย เอกชนที่ดำเนินการเตาเผาชุดที่ 2
รื้อบ่อเพื่อนำขยะมูลฝอยเก่าในบ่อไปใช้เ ป็นเชื้อเพลิงในเตาเผา ส่วนบ่อฝังกลบที่ 4 และ 5 เทศบาลนครภูเก็ต
เป็นผู้ดำเนินการรื้อบ่อเพื่อนำขยะมาปรับปรุงคุณภาพแล้วใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริมในระบบเตาเผา และปรับปรุงบ่อ
ฝังกลบบ่อที่ 2, 3, 4 และ 5 ให้เป็นแบบ Bioreactor Landfill เพื่อนำก๊าซชีวภาพที่ได้มาใช้เป็นเชื้ อเพลิงผลิต
กระแสไฟฟ้า โดยจะไม่ดำเนินการรื้อขยะในบ่อฝังกลบที่ 1 ที่ปิดบ่อไปแล้ว เนื่องจากเป็นบ่อที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน
มากที่สุด การรื้อบ่ออาจส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงได้ หากดำเนินการแล้วเสร็จบ่อฝังกลบเดิมจะสามารถ
รองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ 300 ตันต่อวัน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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2. ระบบกำจัดมูลฝอยโดยวิธีการเผา (Incineration) โรงเตาเผามูลฝอย ชุดที่ 1 (เตา A) เทศบาล
นครภูเก็ต ได้รับงบประมาณแผ่นดินปี 2538 จำนวน 788 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดิน) ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่ ม
เดินระบบเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 โรงเตาเผามูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต ชุดที่ 1 ประกอบด้วยอาคาร
เตาเผามูลฝอย อาคารประกอบต่าง ๆ ระบบฝังกลบขี้เถ้าเบา และโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับโรงงาน ภายในอาคารเตาเผาประกอบด้วย เตาเผา 1 ชุด (ออกแบบไว้ให้สามารถติดตั้งได้ออก 1 ชุด)
ประเภทตะกรับ โดยใช้เทคโนโลยีของ Mitsubishi Heavy Industry ซึ่งใช้เตาเผาของ Martin มีความสามารถ
ในการเผามูลฝอยได้ 250 ตันต่อวัน เผาไหม้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง อุณหภูมิในห้องเผาไหม้อยู่ระหว่าง 800900 องศาเซลเซียส ออกแบบให้ทำงานได้เป็ นเวลาอย่างน้อย 7,008 ชั่วโมงต่อปี ระบบผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำมี
กำลังการผลิต 2.5 เมกะวัตต์ แบบแรงดันย้อนกลับ ซึ่งเพียงพอสำหรับใช้ในโรงเผามูลฝอยทั้งหมด และมีไฟฟ้า
ส่วนเกินสามารถนำไปใช่ประโยชน์อย่างอื่นได้ สถานที่เก็บมูลฝอยซึ่งสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยสะสมได้
3,000 ตัน ในกรณีที่เตาเผาเสีย หรือปิดปรับปรุงระบบ ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศเป็นระบบแห้ง พร้อม
เครื่องกรองฝุ่น ชนิ ดถุง (Bag Filter) ระบบบำบัดน้ำเสี ย ระบบควบคุมกลิ่น และระบบควบคุมเสียง ซึ่งเพียง
พอที่จะทำให้มลพิษต่างๆ ลดลงอยู่ในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม เนื่ องจากเตาเผาได้ถูกใช้ งาน
อย่างหนัก มากกว่า 15 ปี ปัจจุบันจึงหยุดดำเนินการเนื่องจากมีการชำรุดและรองบประมาณซ่อมบำรุงและได้รับ
ความเห็นชอบโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตพลังงานของระบบเตาเผาให้สามารถผลิตพลังงานได้ไม่
น้อยกว่า 3.5 เมกะวัตต์ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่ อการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2558
วงเงิน 530 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของโรงงาน เพื่อซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบเตาเผาให้มี
สภาพกลั บ มาดังเดิม และยืดอายุการใช้งานของระบบเตาเผาให้ นานขึ้น รวมถึงการดำเนินมาตรการในการ
อนุรักษ์พลังงานมาใช้กับระบบต่าง ๆ ของโรงงาน
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตพลั งงาน ให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามค่าการออกแบบ
ปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตต้องจ้างเหมาบริการเอกชนปีละกว่า 4 ล้านบาท เพื่อดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์เตาเผาชุด
ทีห่ ยุดดำเนินการ
3. ระบบกำจัดมูลฝอยโดยวิธีการเผา (Incineration) โรงเตาเผามูลฝอยภูเก็ต ชุดที่ 2 (เตา B และ
C) เทบาลนครภูเก็ต ได้ให้ บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด ลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโรงเตาเผามูลฝอย
ชุมชนเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 12 เมกกะวัตต์ โดยมีการก่อสร้าง
แล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 ปัจจุบันได้เดินระบบเต็มประสิทธิภาพแล้ว เป็นเตาเผาแบบตะกรับ (Stoker
Incineration) ลูกสูบสามชั้น มีใบมีดตรงกลาง จำนวน 2 เตา กำลังการเผา 350 ตัน/วัน/เตา สามารถรองรับ
ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นของจังหวัดภูเก็ตได้มากกว่า 700 ตัน/วัน
3) มูลฝอยอันตรายจากชุมชน
จั ง หวั ด ภู เก็ ต มี ก ารขยายตั ว ด้ า นธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลให้ มี ก ารพั ฒ นาด้ า น
อสังหาริมทรัพย์ที่สูงมาก ก่อให้เกิดของเสียอันตรายชุนชนสูงตามไปด้วย และจังหวัดภูเก็ตไม่สามารถกำจัดมูล
ฝอยอันตรายเองได้ ประกอบกับหากกำจัดไม่ ถูกวิธีจะก่อให้เกิดเหตุผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็น
อย่ า งมาก และการกำจั ด มู ล ฝอยอั น ตรายมี ค่ า ใช้ จ่ า ยสู งกว่ า มู ล ฝอยทั่ ว ไปมาก เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาดั ง กล่ า ว
คณะกรรมการบริหารมูลฝอยและน้ำเสียจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์
2557 ได้มีการพิจารณา และมีมติเห็นชอบให้กำหนดประเภท ราคา และหลัดเกณฑ์การนำส่งมูลฝอยอันตราย ณ
ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการมูลฝอยอันตรายจังหวัดภูเก็ตเป็นรูปธรรม โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมและขนส่งมู ลฝอย รวมทั้งมูลฝอยอันตรายไปกำจัด
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

หรือบำบัดอย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบ
เอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547
ดังนั้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 57
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยอาศัยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการมูลฝอยและน้ำเสียจังหวัด
ภูเก็ต จึงได้กำหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑ์ การนำส่งมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต
ดังนี้
1. ประเภทมูลฝอยอันตรายที่นำส่ง ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย
1.1 ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ
1.2 หลอดไฟ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอดไฟชนิดต่างๆ
1.3 กระป๋องสเปรย์
2. อัตราค่ากำจัด ในการนำส่งมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต รวมทุกประเภท
22 บาท/กิโลกรัม
3. หลักเกณฑ์การนำส่งมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต
3.1 ผู้นำส่งมูลฝอยอันตราย แยกประเภทตามแหล่งกำเนิด ได้แก่
3.1.1 สถานประกอบการ หมายความว่า มูล ฝอยอันตรายที่ นำส่ ง เกิดจากโรงแรม/
รีสอร์ท บริษัท ห้างร้าน และโรงงาน
3.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต หมายความว่า มูลฝอยอันตรายที่นำส่ง
เกิดจากชุมชน ที่พักอาศัย โรงเรียน สถาบันการศึกษา และสถานที่ราชการที่อยู่ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
3.2 สภาพซากของมูลฝอยอันตรายประเภทหลอดไฟที่นำส่งจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่
แตกหักเสียหาย
3.3 ระยะเวลาการนำส่งมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เปิดรับทุกวันที่
20-25 ของทุกเดือน
4. ให้เทศบาลนครภูเก็ต จัดสร้างที่พักมูลฝอยอันตรายให้ถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การเก็บมูลฝอยอันตราย และเป็นหน่วยงานจัดเก็บค่ากำจัดมูลฝอยอันตราย
5. เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
การดำเนินงานการจัดการของเสียอันตรายชุมชน จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ ต มีอาคารกักเก็บของเสียอั นตรายจากชุ มชนที่รวบรวมและขนส่งจาก
แหล่งกำเนิดทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ตเปิดรวบรวม ทุกวันที่ 20-25 ของทุกเดือน เพื่อรอขนส่งของเสียอันตราย
ชุมชนไปกำจัดโดยผู้รับบริการกำจัดของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

รูปที่ 3.3-2 ขั้นตอนดำเนินการจัดการของเสียอันตรายชุมชนศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล
เทศบาลนครภูเก็ตจัดให้บริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมาตั้งแต่ปี 2538 โดยจัดรถ
ออกบริการเก็บขนจากที่พักมูลฝอยติดเชื้อและนำส่งเข้าเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต
จากผลการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2538 และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีผลบั งคับใช้เทศบาลนครและเทศบาลเมืองมาตั้งแต่ 6 ตุลาคม 2551 ให้ เป็น
บทบาทและอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยต้องปฏิบัติผลตาม
กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2535 โดยให้ บริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อจาก
โรงพยาบาล สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกเอกชน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ตมี
รถขนมูลฝอยติดเชื้อควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 คัน
เทศบาลนครภูเก็ต ได้ให้บริการเก็บรวบรวมขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ แก่สถานบริการสาธารณสุขจำนวน
ทั้งหมด 12 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลป่าตอง โรงพยาบาลถลาง โรงพยาบาล อบจ.ภู เก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิต โรงพยาบาลมิชชั่นภู เก็ต สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ภาคบริการ
โลหิตแห่งชาติ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต และอื่นๆ (คลินิคเอกชน)
สำหรับข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลที่ส่งกำจัด ณ ศูน ย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัด
ภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ.2554-2562 พบว่า โดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในปี 2562 เฉลี่ย
1,275.10 กิโลกรัม/วัน รายละเอียดดังตารางที่ 3.3-4
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ค่าดำเนินการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาล ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต กิ โลกรัมละ
12 บาท นอกเขตเทศบาล กิโลกรัมละ 15 บาท
ตารางที่ 3.3-4 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อสถานพยาบาล
โรงพยาบาลวชิระ
โรงพยาบาลป่าตอง
โรงพยาบาลถลาง
โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองป่าตอง
อื่นๆ (คลินิคเอกชน)
รวม

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ (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

ทีม่ า : สำนักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต พ.ศ. 2562

ระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
จังหวัดภูเก็ตได้จัดสรรงบประมาณสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ของศูนย์กำจัด
มูลฝอย ประกอบด้วย ห้องเย็นสำเร็จรูปสำหรับกักเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ขนาดปริมาตรไม่น้อยกว่า 65 ลูกบาศก์
เมตร โรงเตาเผามูลฝอยติ ดเชื้อแบบระบบเตาเผามูล ฝอย (Incinerator) ชนิดควบคุมอากาศ 2 ห้องเผาไหม้
(Controlled Air) อัตราการเผาไหม้ 150-200 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เชื้อเพลิงชนิดแก๊ส LPG และระบบบำบั ด
อากาศแห้ง ปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตได้ว่าจ้างเอกชนดำเนินกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
การจัดการมูลฝอยของโครงการ
โครงการมีนโยบายและกำหนดเป้ าหมายในการลดปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัดโดยท้องถิ่น และมี
อัตราการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยมากขึ้นโดยนำหลัก 3R มาเป็นแผนงานในการจัดการมูลฝอยภายในโครงการ
ได้แก่ การลดมูลฝอย การนำไปใช้ซ้ำ และนำกลับไปใช้ใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) Reduce การลดการใช้การบริโภคทรัพ ยากรที่ไม่จำเป็นลง เช่น การลดการใช้โฟมและพลาสติก
ให้ใช้ภาชนะคงทนถาวรสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง บริการน้ำดื่มด้วยขวดแก้ว เลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลาย
ได้ง่าย เช่น ใบตอง กระดาษ หรือพลาสติก มีภาชนะคัดแยกอาหารเครื่องดื่ม
2) Reuse หรือการใช้ซ้ำ เช่น ใช้กระดาษซ้ ำ เลือกใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำหรือลดการใช้บรรจุภัณฑ์
หรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ส่งคืนผู้ผลิตได้ เช่น กล่องหหรือตะกร้า การมอบหรือบริจาคสิ่งของที่เลิกใช้งานแล้วของ
โรงแรมให้แก่พนักงานหรือองค์กรสาธารณะ มีการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเติมใหม่ได้
3) Recycle หรือใช้ห มดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น มีการคัดแยกขยะตามประเภท และส่งขายให้กับ
ร้านซื้อของเก่าในท้องถิ่น มูลฝอยอินทรีย์มีการนำกลับไปใช้ประโยชน์ต่อ เช่น ทำปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพ
ส่วนมูลฝอยอันตรายมีการคัดแยกและจัดเก็บเพื่อรอกำจัดอย่างเหมาะสม
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

สำหรับการจัดการมูลฝอยภายในโครงการ จะให้แม่บ้านทำหน้าที่เก็บรวบรวมมูลฝอย และทำความ
สะอาดภายในห้องพักและบริเวณทั่วไปภายในโครงการ ซึ่งจะเก็บรวบรวมมูลฝอยวันละ 1 ครั้ง/ห้องพัก โดยถัง
รองรับ มู ลฝอยในห้ องพั กจะมี ขนาด 10 ลิ ตร จำนวน 2 ถัง โดยมูล ฝอยที่เก็บรวบรวมได้ จะถู กคัดแยกเป็ น
4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย ก่อนรวบรวมใส่ถุงดำ และ
ถุงแดง (สำหรับ มูลฝอยอัน ตราย) ผู กปากถุงให้ เรียบร้อย และนำไปทิ้งในอาคารห้ องพักมูลฝอยรวม N ของ
โครงการ ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยแยกประเภทมูลฝอยรีไซเคิลไว้ที่ส่วนพักมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งมูลฝอย
ส่วนนี้สามารถนำไปขายได้ มูลฝอยทั่วไปไว้ที่ส่วนพักมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์ไว้ที่ส่วนพักมูลฝอยอินทรีย์
และมูลฝอยอันตรายไว้ที่ส่วนพักมูลฝอยอันตราย โดยมีพื้ นที่ห้องพักมูลฝอยรวม ประมาณ 39.00 ตารางเมตร
ที่ระดับกักเก็บ 1.00 เมตร (รองรับมูลฝอยได้ 39.00 ลูกบาศก์เมตร) โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณมูลฝอยที่
เกิดขึ้นจากโครงการเท่ากับ 1.66 ลูกบาศก์เมตร/วัน พบว่าสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้นาน มากกว่า 3 วัน
เพื่อรอรถเก็บขนมูลฝอยของบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลกะรนเข้ามาจัดเก็บมูลฝอยให้แก่
โครงการ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์

เครื่องย่อยปุ๋ยพืชสด

บ่อเลี้ยงปลากินพืช

ถังหมักปุ๋ยอินทรีย์ครัวเรือน

รูปที่ 3.3-3

ตัวอย่างการดำเนินโครงการลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน

ที่มา : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน, กุมภาพันธ์ 2559
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

3-81

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

3.3.4 การบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำ
เทศบาลตำบลกะรน มีพื้น ที่การปกครอง 7.28 ตารางกิโลเมตร ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ 47 N
2422824E 0864061N (WGS84) มี กองช่ างรับ ผิ ดชอบการจัดการคุณ ภาพน้ ำ ซึ่ งสถานีป รับ ปรุงคุณ ภาพน้ ำ
ตั้งอยู่ เลขที่ 20 ซอยปฏัก 24 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ 47 N
04222241E 0868528N (WGS84) ปั จ จุบั น การจัดการน้ำเสี ยชุมชนของเทศบาลตำบลกะรนอยู่ในระยะที่ 1
เทศบาลตำบลกะรนได้ก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2546
งบประมาณทั้งสิ้น 177.39 ล้านบาท จากกองทุนสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลกะรน ได้ว่าจ้าง บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด ดำเนินการควบคุมระบบรวบรวมและระบบ
บำบัดน้ำเสีย และดูแลบำรุงรักษา สัญญาเริ่มวันที่ 27 ตุลาคม 2552 – 26 ตุลาคม 2553 งบประมาณ 4,834,000
บาทต่อปี
ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลกะรน มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียได้วันละ 6,000 ลูกบาศก์
เมตร ปัจจุบันมีน้ำเสียเข้าระบบเฉลี่ยวันละ 7,436 ลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 50 ของพื้นที่ สถานภาพปัจจุบันของระบบ “ไม่ปกติ” มีเครื่องจักรบางส่วนชำรุด เช่น เครื่องดักขยะ
ชำรุด 1 ตัว เครื่องเติมอากาศในคลองวนเวียนบางส่วนชำรุด ขาดการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามรอบระยะเวลาที่
กำหนด ขณะนี้เทศบาลตำบลกะรนได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพโดยขยายระบบบำบัดน้ำเสียเดิมให้สามารถ
รองรับ และบำบั ดน้ ำเสียได้ 8,000 ลูกบาศก์เมตร และอยู่ในระหว่างการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและศึกษาออกแบบระบบบำบั ดน้ำเสียในเฟสที่ 2 เพื่อรองรับน้ำเสียให้ได้ปริมาณ 10,000 ลูกบาศก์
เมตร/วัน (ที่มา : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดภูเก็ต ,
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต)

สำหรับน้ำเสียส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในโครงการ จะมีวิธีการจัดการน้ ำเสีย โดยระบบบำบัดน้ำเสียภายใน
โครงการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งก่อนที่จะระบายออกนอกพื้นที่ โครงการ โดยโครงการได้จัดให้มี
ถังดักไขมัน จำนวน 1 ชุด ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดที่มีตัวกลางยึดเกาะ จำนวน 1 ชุ ด และถังบำบัด
น้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ จำนวน 1 ชุด เพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โดยน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดจะถูก เก็บไว้ในบ่อเก็บน้ำทิ้ง คสล. จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 15.00 ลูกบาศก์
เมตร ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากบ่ อเก็บน้ำทิ้ง ไปยังพื้นที่
สีเขียวภายในโครงการด้วยการจ่ายเข้าท่อจ่ายน้ำทิ้ง ซึ่งฝังใต้ดินด้วยระบบซึมดิน ซึ่งคาดว่าโครงการจะต้องใช้น้ำ
สำหรับรดน้ำต้นไม้ 65.85 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนที่เหลือ 35.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบายออกสู่ท่อระบาย
น้ำสาธารณะริมถนนโคกโตนด บริ เวณด้านหน้าโครงการเพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาล
ตำบลกะรนต่อไป
สำหรับการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลกะรน ประกอบด้วย การระบายน้ำตามธรรมชาติ และการ
ระบายน้ำที่สร้างขึ้น การระบายตามธรรมชาติ ประกอบด้วย หนอง/บึง จำนวน 1 แห่ ง อ่างเก็บน้ำ จำนวน
1 แห่ง ฝายกักน้ำ จำนวน 1 แห่ง ส่วนการระบายน้ ำที่สร้างขึ้นนั้น ได้แก่ ท่อระบายน้ำสาธารณะ รางระบายน้ำ
สาธารณะ และคูระบายน้ำข้างถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลกะรน
จากการสำรวจระบบระบายน้ำในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ พบว่า ชุมชนในเขตเทศบาลตำบล
กะรน จะระบายน้ำลงสู่ท่อและรางระบายน้ำสาธารณะริมถนนเป็นส่วนใหญ่ นอกจากบ้านเรือนที่มีการปลูกสร้าง
มานานแล้ว และยังไม่มีท่อระบายออกมาสู่ท่อระบายน้ำริมถนน จะปล่อยให้ซึมลงสู่พื้นดินบริเวณนั้น

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

สำหรับระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ โครงการได้จัดให้มีระบบระบายน้ำเป็นระบบแยกน้ำทิ้ ง
และน้ำฝนออกจากกัน โดยการระบายน้ำฝนของโครงการจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากชั้นหลังคาของอาคาร และ
จากพื้นดินนอกอาคาร โดยการระบายน้ำฝนบนพื้นดินนอกอาคารจะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ
การไหลซึมลงใต้ดินตามบริเวณสนามหญ้ าและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการให้น้ำฝนไหลไปตามความลาดชัน
ของภูมิป ระเทศ ซึ่งน้ ำฝนส่วนนี้ จ ะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำที่เตรียมไว้ โดยน้ำฝนจะรวบรวมลงสู่ ท่อระบายน้ำ
คอนกรีตขนาด 0.40 เมตร ที่มีบ่ อพักน้ ำเป็ นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโน้มถ่ว งของโลก
(Gravity) ความลาดชัน 1 : 200 ผ่านตะแกรงดักมูลฝอย จากนั้นน้ำฝนจะรวบรวมเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำฝน ปริมาตร
210.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ เป็นบ่อหน่ วงน้ำแบบปิด มีลักษณะเป็น
บ่ อ คอกรีต เสริ มเหล็ ก ก่ อนจะระบายออกสู่ ท่ อระบายน้ ำสาธารณะริม ถนนโคกโตนด บริเวณด้ านหน้า ของ
โครงการต่อไป
สำหรับน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสี ยทุกขั้นตอนของจุดบำบัด มีปริมาตร 100.89 ลูกบาศก์
เมตร/วัน จะถูกรวบรวมในบ่ อเก็บน้ำทิ้ง คสล. จำนวน 1 บ่อ มีปริมาตร 15.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่บริเวณ
ด้านหน้าโครงการ ทั้งนีโ้ ครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากบ่อเก็บน้ำทิ้ง ไปยังพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
ด้วยการจ่ายเข้าท่อจ่ายน้ำทิ้ง ซึ่งฝังใต้ดินด้วยชนิดหยดซึมดิน โดยสามารถคำนวณปริมาณน้ำทิ้งสำหรับใช้รดน้ำ
ต้น ไม้ และพื้ น ที่ สี เขีย วในโครงการประมาณ 65.85 ลู กบาศ์ เมตร/วัน ส่ ว นที่เหลื อ 35.04 ลู ก บาศ์เมตร/วัน
จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนโคกโตนด เพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาล
ตำบลกะรนต่อไป
ทั้งนี้ เนื่ องจากโครงการได้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบสิ่งแวดล้ อม ในชื่อ โครงการ
โรงแรมซีวินด์ ซึ่งกำหนดให้มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในด้านการตรวจวัดคุณภาพ
น้ำทิ้งหลังการบำบัด แต่เนื่องจากโครงการมีการหยุดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 ดังนั้น โครงการจึง
ไม่ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมซีวินด์ แต่ทั้งนี้
ทางโครงการได้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 (ภาคผนวก
ที่ 5) ซึ่งมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.3-5
ตารางที่ 3.3-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ดัชนีตรวจวัด
หน่วย
ผลการวิเคราะห์
ค่ามาตรฐาน
(4)
กรด-เบส (pH)
7.2
5.0-9.0
(4)
บีโอดี (BOD)
mg/L
6.6
≤ 30
(4)
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids)
mL/L
<0.10
≤ 0.5
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended
mg/L
5.7
≤ 40
(4)
Solids)
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved
mg/L
190
≤ 500 (6)
Solids) (4)
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) (4)
mg/L
3.6
≤ 35
(4)
ซัลไฟด์ (Sulfide)
mg/L
<1.0
≤ 1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) (4)
mg/L
1.6
≤ 20
ที่มา : จากการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์โดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(1) : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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(2) : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การรระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
(3) : Not TISI Accredited
(4) : ทดสอบโดยห้องปฏิบัตกิ ารทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
(5) : ค่าความไม่แน่นอนในการสัด รายการทดสอบ .....=…….±……mg/L
(6) : ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/L
* : ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดของน้ำทิ้งที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ = 940 mg/L, ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดน้ำใช้ = 750 mg/L
.´. : ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดมีค่า 940 - 750 = 190 mg/L,

3.3.5 การคมนาคม
1) ระบบคมนาคมขนส่ง
จังหวัดภูเก็ตมีโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ ำ และทางอากาศ เชื่อมโยงภายในภาค
ระหว่างภูมิภาค และเชื่อมโยงกับต่างประเทศโดยตรงผ่า นทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และท่าเรือน้ำลึก
ภูเก็ต ดังรายละเอียดต่อไปนี้
• การคมนาคมและขนส่งระหว่างจังหวัดและต่างประเทศ แบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
(1) การคมนาคมทางบก เป็ นระบบการคมนาคมและขนส่ งที่มีบทบาทสำคัญต่ อจังหวัดภูเก็ต
ทั้งในระดับอนุภาคและระดับจังหวัด โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ที่ไต่ลัดเลาะเลียบแนวชายฝั่งทะเลอัน
ดามัน และเปลี่ ย นเป็ น ทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข 402 ที่จุดเปลี่ ยนที่ สุ ขาภิบ าลโคกกลอย อำเภอตะกั่ว ทุ่ ง
จังหวัดพังงา และสามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคี ยง เช่น สุราษฎร์ธานี โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
415 และกระบี่ ตรัง โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4
(2) การคมนาคมทางน้ำ มีท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตที่อ่าวมะขาม ตำบลวิชิต อำเภอเมื องภูเก็ต ซึ่งเป็น
ท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ที่สามารถติดต่อกับประเทศแถบตะวันตกได้โดยตรง นอกจากนี้ยังมีโครงข่าย
การคมนาคมทางน้ ำติดต่อเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ท่าเรือกระบี่ และท่าเรือกันตัง เพื่อเพิ่มความ
เชื่อมโยงกับภาคใต้ตอนล่าง และยังมีท่าเทียบเรือท่องเที่ยวไปยังหมู่เกาะต่างๆ เช่น เกาะพีพี หมู่เกาะสิมิลัน
หมู่เกาะสุรินทร์ และท่าเทียบเรือประมง
(3) การคมนาคมทางอากาศ มีส นามบิ น นานาชาติภู เก็ต ตั้งอยู่ที่ ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง
มีบทบาทสำคัญต่อการขนส่งผู้โ ดยสาร การขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศและต่า งประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย
ฮ่องกง และญี่ปุ่น
• การคมนาคมและขนส่งภายในจังหวัดภูเก็ต การคมนาคมภายในจังหวัดภูเก็ตระหว่างเกาะบริ วาร
ต่าง ๆ ใช้การคมนาคมทางน้ ำ โดยใช้เรือโดยสารขนาดเล็ก ในขณะที่การคมนาคมทางบกภายในเกาะภูเก็ ต
ระหว่างชุมชนเมืองและแหล่งท่องเที่ยวต่า ง ๆ มีบทบาทสำคัญ โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 เป็นถนน
สายประธานผ่านอำเภอถลางเข้าสู่ ตัวเมืองภูเก็ต และมีถนนสายหลักเชื่อมโยงระหว่ างชุมชนระดับรองที่เป็น
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลโดยใช้ถนนสายย่อยสายสั้น ๆ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4026,
4031, 4027, 4030, 4025, 4233, 4029, 4020, 4022, 4021, 4023, 4129, 4028 และ 4024 เป็นต้น
• การคมนาคมและขนส่งภายในชุมชนเมืองภูเก็ต เทศบาลเมืองภูเ ก็ต เป็นเมื องศูนย์กลางการ
บริหาร การปกครอง ธุรกิจการค้า และการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ระบบการขนส่งในเขตเมืองและพื้นที่
ภายในจังหวัดจะใช้รถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารขนาดเล็ก และรถจักรยานยนต์ เป็นหลัก
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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• การคมนาคมบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง
การคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลกะรน มี ทั้งรถยนต์ส่ ว นบุคคลและรถโดยสาร มีทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4028 สายฉลอง-กะรน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4233 สายกะรน-ราไวย์ และถนนภายใน
เขตเทศบาลประกอบด้วย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 37 สาย ความยาว 12.155 กิโลเมตร ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก จำนวยน 12 สาย ความยาว 21.831 กิโลเมตร และถนนลูกรัง/หินคลุก จำนวน 1 สาย ความยาว
400 เมตร การคมนาคมภายในตำบลกะรน มีถนนท้องถิ่นที่เชื่อมต่อระหว่างชุมชนอย่างสะดวก มีการบริการรถ
โดยสารประจำทาง ซึ่งจะจอดรับส่งผู้โดยสารตลอดวัน
(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลกะรน)

โครงข่ายการคมนาคมบริเวณพื้นที่โครงการกับพื้นที่ใกล้เคียง ใช้การคมนาคมทางบกเป็นหลัก โดยมี
เส้นทางคมนาคมที่เกี่ยวเนื่อง ดังนี้
(1) ถนนโคกโตนด สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยาง มีเขตทางความกว้างประมาณ 6.50 เมตร เดิน
รถแบบ 2 ทิศทาง ไม่มีเกาะกลางถนน
(2) ถนนกะตะ สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยาง มีเขตทางความกว้างประมาณ 16.00 เมตร เดินรถ
แบบ 2 ทิศทาง ไม่มีเกาะกลางถนน
2) การเข้าถึงพื้นที่โครงการ
การจราจรเข้าสู่พื้นที่โครงการ สามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถยนต์ ได้ 3 เส้นทาง ดังนี้
เส้นทางที่ 1 กรณีมาจากตำบลฉลอง มุ่งหน้าสู่ตำบลกะรนขับผ่านห้าแยกฉลอง ตรงไปตามเส้นทางถนน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4028 (ถนนปฏัก) ระยะทางประมาณ 3.75 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน
โคกโตนด ไปประมาณ 1.30 กิโลเมตร จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือของถนน
เส้นทางที่ 2 กรณีมาจากตำบลป่าตอง มุ่งหน้าสู่ตำบลกะรนขับผ่านสี่แยกถนนพระเมตตา ตรงไปตาม
เส้นทางถนนกะตะ ผ่านวงเวียนกะรน ภูเก็ต ระยะทางประมาณ 10.55 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนโคก
โตนด ไปประมาณ 0.75 กิโลเมตร จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยู่ด้านขวามือของถนน
เส้นทางที่ 3 กรณีมาจากตำบลราไวย์ มุ่งหน้าสู่ตำบลกะรนโดยใช้เส้นทางถนนทางแผ่นดินหมายเลข
4030 (ถนนกะตะ-ไสยวน) ผ่านจุดชมวิวสามอ่าว ไปประมาณ 2.90 กิโลเมตร จะถึงสามแยกถนนกะตะ จากนั้น
ให้ขับตรงไปตามเส้นทางถนนโคกโตนดประมาณ 85 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยู่ด้านขวามือของถนน
3) การศึกษาปริมาณการจราจรบนถนนทีเ่ กี่ยวข้อง
บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ตรวจนับ ปริมาณจราจรบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางหลักในการเข้าสู่พื้นที่โครงการ
จำนวน 2 จุด รวม 2 วัน คือ วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 (วันธรรมดา) และเมื่อวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564
(วันหยุดราชการ) ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน 3 เวลา คือ 07.00 - 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. และ 17.00 - 18.00
น. โดยตรวจนับทั้ง 2 ทิศทาง ตำแหน่งจุดตรวจนับปริมาณจราจร จำนวน 2 จุด ได้แก่
 จุดที่ 1 ถนนโคกโตนด
 จุดที่ 2 ถนนกะตะ
(เส้นทางคมนาคมโดยรอบพื้นที่โครงการและจุดนับรถ แสดงดังรูปที่ 3.3-4)
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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จากการสำรวจปริ มาณการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 2 จุด มีค่า Passenger car
per units หรือ ปริมาณการจราจรเทียบเป็นหน่วย PCU ได้ผลการสำรวจดังแสดงในตารางที่ 3.3-6 และตาราง
ที่ 3.3-7

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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NORTH

ถนนกะตะ

ถนนโคกโตนด

ที่ตั้งโครงการ

สัญลักษณ์
ตำแหน่งพื้นที่โครงการ
จุดนับรถที่ 1 ถนนโคกโตนด
จุดนับรถที่ 2 ถนนกะตะ
รูปที่ 3.3-4
เส้นทางคมนาคมโดยรอบพื้นที่โครงการและจุดนับรถ
ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม, สิงหาคม 2564
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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ตารางที่ 3.3-6 แสดงปริมาณการจราจรบนถนนโคกโตนด (จุดนับรถที่ 1)
ประเภท
1. รถส่วนบุคคล, แท็กซี่
2. รถโดยสารขนาดเล็ก
3. รถโดยสารขนาดใหญ่
4. รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ)
5. รถบรรทุกขนาดกลาง
6. รถบรรทุกขนาดใหญ่
7. รถจักรยาน 2 ล้อ, 3 ล้อ
8. รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ, 3 ล้อ
รวม

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

เวลา (คัน/ชม.) ถนนโคกโตนด (จุดนับรถที่ 1)
วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564
วันเสาร์ ที่ 14 สิงหาคม 2564
07.00 - 08.00 น. 12.00 -13.00 น. 17.00 - 18.00 น. 07.00 - 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. 17.00 - 18.00 น.
117
102
125
126
113
137
15
12
17
18
15
20
0
0
0
0
0
0
26
22
31
28
25
33
8
6
11
10
8
15
0
0
0
0
0
0
219
206
241
230
225
247
0
0
0
0
0
0
385
348
425
412
386
452
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.3-7 แสดงปริมาณการจราจรบนถนนกะตะ (จุดนับรถที่ 2)
ประเภท
1. รถส่วนบุคคล, แท็กซี่
2. รถโดยสารขนาดเล็ก
3. รถโดยสารขนาดใหญ่
4. รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ)
5. รถบรรทุกขนาดกลาง
6. รถบรรทุกขนาดใหญ่
7. รถจักรยาน 2 ล้อ, 3 ล้อ
8. รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ, 3 ล้อ
รวม

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

เวลา (คัน/ชม.) ถนนกะตะ (จุดนับรถที่ 2)
วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564
วันเสาร์ ที่ 14 สิงหาคม 2564
07.00 - 08.00 น. 12.00 -13.00 น. 17.00 - 18.00 น. 07.00 - 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. 17.00 - 18.00 น.
95
92
101
98
96
112
11
10
13
14
12
16
0
0
0
0
0
0
69
68
74
75
71
86
8
6
11
11
8
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
298
294
314
309
297
327
481
470
513
507
484
554
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

▪ ค่า Passenger Car Equivalent (PCE) ที่ใช้กับรถแต่ละประเภท ดังแสดงในตารางที่ 3.3-8
▪ ปรับปริมาณการจราจร (คัน/ชั่วโมง) ให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenge
Car Unit, PCU) โดยการคูณด้วย Passenger Car Equivalents Factor (PCE Factor) ได้ผล
ดังตารางที่ 3.3-9 และตารางที่ 3.3-10
▪ ใช้ค่าความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรของถนนตาม ตารางที่ 3.3-11
▪ คำนวณ V/C Ratio จากสูตรต่อไปนี้
V/C Ratio = ปริมาณการจราจรรวมในหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (PCU/ชั่วโมง)
ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรของถนน
▪ เปรียบเทียบ V/C Ratio ที่กำหนดได้กับมาตรฐานการจำแนกสภาพจราจรตาม ตารางที่ 3.3-12
และตารางที่ 3.3-13
ตารางที่ 3.3-8 แสดงค่า Passenger Car Equivalent (PCE) ที่ใช้กบั รถแต่ละประเภท
ประเภทยานพาหนะ
ปริมาณการจราจรเทียบเป็นหน่วย PCE
รถส่วนบุคคล, แท็กซี่
1.00
รถโดยสารขนาดเล็ก
1.00
รถโดยสารขนาดใหญ่
1.50
รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ)
1.30
รถบรรทุกขนาดกลาง
1.50
รถบรรทุกขนาดใหญ่
1.70
รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ, 3 ล้อ
0.30
รถจักรยาน 2 ล้อ, 3 ล้อ
0.25
ที่มา
: เผ่าพงษ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี. วิศวกรรมการทาง. 2540
หมายเหตุ : PCE หมายถึง Passenger car equivalent factor ที่ใช้ในการปรับรถยนต์ทุกชนิดเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger
car per units)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.3-9 ปริมาณการจราจรบนถนนโคกโตนด (จุดนับรถที่ 1)
ประเภทรถ
1. รถส่วนบุคคล, แท็กซี่
2. รถโดยสารขนาดเล็ก
3. รถโดยสารขนาดใหญ่
4. รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ)
5. รถบรรทุกขนาดกลาง
6. รถบรรทุกขนาดใหญ่
7. รถจักรยาน 2 ล้อ, 3 ล้อ
8. รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ, 3 ล้อ
รวม

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

เวลา (PCU/ชม./ช่องจราจร) ถนนโคกโตนด (จุดนับรถที่ 1)
PCU factor
วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564
วันเสาร์ ที่ 14 สิงหาคม 2564
07.00-08.00 น. 12.00-13.00 น. 17.00-18.00 น. 07.00-08.00 น. 12.00-13.00 น. 17.00-18.00 น.
1.00
117.00
102.00
125.00
126.00
113.00
137.00
1.00
15.00
12.00
17.00
18.00
15.00
20.00
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.30
33.80
28.60
40.30
36.40
32.50
42.90
1.50
12.00
9.00
11.00
16.50
12.00
22.50
1.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
54.75
51.50
60.25
57.50
56.25
61.75
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
232.55
203.10
253.55
254.40
228.75
284.15
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.3-10 ปริมาณการจราจรบนถนนกะตะ (จุดนับรถที่ 2)
ประเภทรถ
1. รถส่วนบุคคล, แท็กซี่
2. รถโดยสารขนาดเล็ก
3. รถโดยสารขนาดใหญ่
4. รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ)
5. รถบรรทุกขนาดกลาง
6. รถบรรทุกขนาดใหญ่
7. รถจักรยาน 2 ล้อ, 3 ล้อ
8. รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ, 3 ล้อ
รวม

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

เวลา (PCU/ชม./ช่องจราจร) ถนนกะตะ (จุดนับรถที่ 2)
PCU factor
วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564
วันเสาร์ ที่ 14 สิงหาคม 2564
07.00-08.00 น. 12.00-13.00 น. 17.00-18.00 น. 07.00-08.00 น. 12.00-13.00 น. 17.00-18.00 น.
1.00
95.00
92.00
101.00
98.00
96.00
112.00
1.00
11.00
10.00
13.00
14.00
12.00
16.00
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.30
89.70
88.40
96.20
97.50
92.30
111.80
1.50
12.00
9.00
16.50
16.50
12.00
19.50
1.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
89.40
88.20
94.20
92.70
89.10
98.10
297.10
287.60
320.90
318.70
301.40
357.40
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.3-11 ความสามารถของช่องจราจรสำหรับการเดินรถสองทิศทาง
จำนวนช่องจราจร
ความกว้างช่อง
จราจร(ม.)
ความกว้างผิว
จราจร(ม.)
ถนนสายประธาน
ถนนสายหลัก
ถนนสายรอง
ถนนสายย่อย

2
3.00

2
3.25

2
3.50

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

6.00

6.50

7.00

9.00

10.50

1200 1350 1500 2000 2200
800 1000 1200 1600 1800
300- 450- 600- 900- 1100500 600 750 1100 1300

12.00
4000
2400
16001800

13.00

14.00

4400
2700
18002000

6000
4800
3000
20002400

6
3.00

6
3.25

6
3.50

18.00

19.50

21.00

6600
4500
30004000

9000
7200
5000
32004400

6000
4000
26003400

ที่มา : การออกแบบและวางผังถนนในเมือง,กองวิศวกรรม สำนักผังเมือง

ตารางที่ 3.3-12 ค่ามาตรฐานการจำแนกสภาพจราจร
ระดับ
การบริการ
A
B
C

ค่าดัชนี
การจราจรติดขัด
0.00-0.60
0.61-0.70
0.71-0.80

D
E
F

0.81-0.90
0.91-1.00
มากกว่า 1.00

สภาพการจราจร
การจราจรคล่องแคล่ว,ไม่ติดขัด,การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย
การจราจรยังคงคล่องตัว,มีการติดขัดเล็กน้อย แต่ยังไม่มีการหยุดจอด
การจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ แต่การเปลี่ยนช่องทางจราจรได้ยากขึ้น ผู้ขับขี่ยานพาหนะ
เริ่มมีความเครียดขณะขับขี่
การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าลง เกิดความล่าช้า และความเร็วลดลง
เกิดความล่าช้าบริเวณจุดตัด และความเร็วเฉลี่ยลดลง อย่างมีนัยสำคัญ
ขับขี่ด้วยความเร็วต่ำมาก เนื่องจากการติดขัดที่จุดตัด มีการติดขัดเป็นขบวนยาว

ที่มา : Transportation Research Board, 1994

ตารางที่ 3.3-13 ค่าประเมินตามอัตราส่วนของปริมาณจราจร
สภาพที่ประเมิน
เลวมาก
เลว
พอใช้ได้
ดี
ดีมาก

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

ที่มา : เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี, 2540

จากการสำรวจสภาพปัจจุบันของการจราจรบนถนน จำนวน 2 จุด โดยบริษัทที่ปรึกษาฯ แสดงรายละเอียด
ได้ดังนี้

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ค่า V/C Ratio ในวันธรรมดา (วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564)
 ถนนโคกโตนด (จุดนับรถที่ 1)
ค่า V/C Ratio ของถนนโคกโตนด (จุดนับรถที่ 1) เวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เลวร้าย
ที่สุดในปัจจุบัน สามารถคำนวณได้ ดังนี้
ค่า V/C Ratio
=
253.55
=
0.25
1000
จากการคำนวณ พบว่า ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดในวันธรรมดา ปริมาณการจราจรในสภาวะปกติปัจจุบัน
ในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณถนนโคกโตนด (จุดนับรถที่ 1) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.25 อยู่ในระดับดีมาก เมื่อเทียบกับ
ค่ามาตรฐานการจำแนกสภาพการจราจร พบว่า การจราจรคล่องแคล่ว,ไม่ติดขัด,การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย
 ถนนกะตะ (จุดนับรถที่ 2)
ค่า V/C Ratio ของถนนกะตะ (จุดนับรถที่ 2) เวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เลวร้าย
ที่สุดในปัจจุบัน สามารถคำนวณได้ ดังนี้
ค่า V/C Ratio
=
320.90
=
0.27
1200
จากการคำนวณ พบว่า ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดในวันธรรมดา ปริมาณการจราจรในสภาวะปกติปัจจุบัน ใน
ชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณถนนกะตะ (จุดนับรถที่ 2) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.27 อยู่ในระดับดีมาก เมื่อเทียบกับค่า
มาตรฐานการจำแนกสภาพการจราจร พบว่า การจราจรคล่องแคล่ว,ไม่ติดขัด,การหยุดจอดทีท่ างแยกมีน้อย
ค่า V/C Ratio ในวันหยุดราชการ (วันเสาร์ ที่ 14 สิงหาคม 2564)
 ถนนโคกโตนด (จุดนับรถที่ 1)
ค่า V/C Ratio ของถนนโคกโตนด (จุดนับรถที่ 1) เวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น. ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่
เลวร้ายที่สุดในปัจจุบัน สามารถคำนวณได้ ดังนี้
ค่า V/C Ratio
=
284.15
=
0.28
1000
จากการคำนวณ พบว่ า ในกรณี ที่ เลวร้ายที่ สุ ดในวันหยุ ด ปริมาณการจราจรในสภาวะปกติ ปั จจุบั น
ในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณถนนโคกโตนด (จุดนับรถที่ 1) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.38 อยู่ในระดับดี เมื่อเทียบกับค่า
มาตรฐานการจำแนกสภาพการจราจร พบว่า การจราจรคล่องแคล่ว,ไม่ติดขัด,การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย
 ถนนกะตะ (จุดนับรถที่ 2)
ค่า V/C Ratio ของถนนกะตะ (จุดนับรถที่ 2) เวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ าย
ที่สุดในปัจจุบัน สามารถคำนวณได้ ดังนี้
ค่า V/C Ratio
=
357.40
=
0.30
1200

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

จากการคำนวณ พบว่า ในกรณี ที่ เลวร้ายที่สุ ดในวันหยุด ปริมาณการจราจรในสภาวะปกติปัจจุบั น
ในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณถนนกะตะ (จุดนับรถที่ 2) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.30 อยู่ในระดับดีมาก เมื่อเทียบกับ
ค่ามาตรฐานการจำแนกสภาพการจราจร พบว่า การจราจรคล่องแคล่ว,ไม่ติดขัด,การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย
จากการสำรวจสภาพปัจจุบันของการจราจรบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางหลักในการเข้าสู่พื้นที่โครงการ
จำนวน 2 จุด ในช่วงเวลาต่าง ๆ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.3-14 และตารางที่ 3.3-15
ตารางที่ 3.3-14 สภาพการจราจรบนถนนโคกโตนด (จุดนับรถที่ 1) ณ ช่วงเวลาต่างๆ
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564
ค่า V/C สภาพที่
ชื่อถนน
เวลา
สภาพการจราจร
Ratio ประเมิน
ถนนโคกโตนด
การจราจรคล่องแคล่ว,ไม่ติดขัด,การหยุดจอดที่ทาง
07.00-08.00 0.23
A
(จุดนับรถที่ 1)
แยกมีน้อย
การจราจรคล่องแคล่ว,ไม่ติดขัด,การหยุดจอดที่ทาง
12.00-13.00 0.20
A
แยกมีน้อย
การจราจรคล่องแคล่ ว,ไม่ ติ ดขั ด,การหยุดจอดที่
17.00-18.00 0.25
A
ทางแยกมีน้อย
วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564
ค่า V/C สภาพที่
ชื่อถนน
เวลา
สภาพการจราจร
Ratio ประเมิน
ถนนโคกโตนด
การจราจรคล่องแคล่ว,ไม่ติดขัด,การหยุดจอดที่ทาง
07.00-08.00 0.25
A
(จุดนับรถที่ 1)
แยกมีน้อย
การจราจรคล่องแคล่ว,ไม่ติดขัด,การหยุดจอดที่ทาง
12.00-13.00 0.23
A
แยกมีน้อย
การจราจรคล่องแคล่ ว,ไม่ ติ ดขั ด,การหยุดจอดที่
17.00-18.00 0.28
A
ทางแยกมีน้อย
ตารางที่ 3.3-15 สภาพการจราจรบนถนนกะตะ (จุดนับรถที่ 2) ณ ช่วงเวลาต่างๆ
วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
ค่า V/C สภาพที่
ชื่อถนน
เวลา
สภาพการจราจร
Ratio ประเมิน
ถนนกะตะ
การจราจรคล่องแคล่ว,ไม่ติดขัด,การหยุดจอดที่ทาง
07.00-08.00 0.25
A
(จุดนับรถที่ 2)
แยกมีน้อย
การจราจรคล่องแคล่ว,ไม่ติดขัด,การหยุดจอดที่ทาง
12.00-13.00 0.24
A
แยกมีน้อย
การจราจรคล่องแคล่ ว,ไม่ ติ ดขั ด,การหยุดจอดที่
17.00-18.00 0.27
A
ทางแยกมีน้อย
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.3-15 สภาพการจราจรบนถนนกะตะ (จุดนับรถที่ 2) ณ ช่วงเวลาต่างๆ (ต่อ)
วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
ค่า V/C สภาพที่
ชื่อถนน
เวลา
สภาพการจราจร
Ratio ประเมิน
ถนนกะตะ
การจราจรคล่องแคล่ว,ไม่ติดขัด,การหยุดจอดที่ทาง
07.00-08.00
0.27
A
(จุดนับรถที่ 2)
แยกมีน้อย
การจราจรคล่องแคล่ว,ไม่ติดขัด,การหยุดจอดที่ทาง
12.00-13.00
0.25
A
แยกมีน้อย
การจราจรคล่องแคล่ ว,ไม่ ติ ดขั ด,การหยุดจอดที่
17.00-18.00 0.30
A
ทางแยกมีน้อย
3.3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
(1) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562
จากการตรวจสอบการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ของโครงการ พบว่ า ที่ ดิ น ของโครงการตั้ งอยู่ ในพื้ น ที่ ต าม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมจั งหวั ดภู เก็ ต พ.ศ. 2562 ซึ่ งได้ ก ำหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ยหนาแน่ น ปานกลาง
(สี ส้ ม) บริ เวณหมายเลข 2.36 สำหรั บ ข้ อ กำหนดที่ เป็ น สาระสำคั ญ ของการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทนี้
กำหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย การท่องเที่ยว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เป็ นส่ วนใหญ่ สำหรับการใช้ ประโยชน์ ที่ ดินเพื่ อกิ จการอื่น ให้ ใช้ได้ ไม่เกินร้อยละห้ าสิ บของแปลงที่ ดินที่ ยื่นขอ
อนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรำคาญตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(2) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
เพื่อการจำหน่าย
(3) คลั งก๊ าซปิ โตรเลี ยมเหลว สถานที่ บรรจุ ก๊ าซปิ โตรเลี ยมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่ บรรจุ ก๊ าซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(6) โรงฆ่าสัตว์
(7) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(8) กำจัดมูลฝอย
(9) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา หรือ
บำรุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ำลำธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ทั้งนี้ โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) มี
การใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับดำเนินการโครงการเพื่อการท่องเที่ยว โดยรูปแบบเป็นการประกอบกิจการประเภท
โรงแรม ซึ่งถือเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกิจการหลัก และการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ไม่อยู่ในข้อห้าม
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงที่กำหนด ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ จึงสอดคล้องกับข้อ
กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562 (ทีต่ ั้งโครงการตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 3.3-5)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ที่ตั้งโครงการ

รูปที่ 3.3-5
ตำแหน่งที่ตั้งโครงการตามผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนที่ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้ บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

(2) การใช้ประโยชน์ที่ ดินตามประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งให้เขต
ควบคุมอาคารตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตจังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. 2535 เป็นเขตพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม กำหนดให้พื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3
บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 บริเวณที่ 7 บริเวณที่ 8 และบริเวณที่ 9 ดังต่อไปนี้
บริเวณที่ 1 หมายถึง พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลรอบเกาะภูเก็ตเข้าไปในแผ่นดิน
เป็นระยะ 50 เมตร รวมทั้งพื้นที่ในเกาะต่างๆ เว้นแต่พื้นที่ในบริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 2 หมายถึง พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริ เวณที่ 1 เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ
150 เมตร เว้นแต่พื้นทีใ่ นบริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 3 หมายถึง พื้นที่ที่กำหนดให้เป็นศูน ย์ราชการตามมติของคณะรั ฐมนตรี และพื้นที่ใน
บริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 200 เมตร เว้นแต่ พื้นที่ในบริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6
และบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 4 หมายถึง พื้นที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณ
ที่ 3 บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 5 หมายถึง พื้นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงให้ ใช้บังคับผัง
เมืองรวมจังหวัดภูเก็ต เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7 และพื้นที่ที่มีรัศมีโดยรอบเป็นระยะ
100 เมตร นับจากเขตทีด่ ินของอาคาร หรือสถานที่ตามที่กำหนดไว้ เว้นแต่พื้นที่ในบริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 6 หมายถึง พื้นที่ทมี่ ีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 40 เมตร ถึง 80 เมตร
บริเวณที่ 7 หมายถึง พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเกินกว่า 80 เมตรขึ้นไป
บริเวณที่ 8 หมายถึง พื้นที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะต่าง ๆ นอกจากบริเวณที่ 1 ถึงบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 9 หมายถึง พื้นที่ทะเลรอบเกาะภูเก็ตและรอบเกาะบริวารต่าง ๆ
จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ได้กำหนดนิยามเกี่ยวกับแนวชายฝั่ง
ทะเล ไว้ดังนี้
“แนวชายฝั่งทะเล” หมายถึง แนวที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ
จากการตรวจสอบพื้นที่ตามข้อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม พบว่า พื้นที่
โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 3 และบริเวณที่ 8 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดเขตพื้ นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งมีรายละเอียด ดังตารางที่ 3.3-16

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.3-16 เปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างการดำเนินโครงการกับข้อกำหนดตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
ข้อกำหนดประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมฯ
ข้อ 4
บริเวณที่ 3 หมายถึง พื้นที่ที่กำหนดให้เป็นศูนย์ราชการตามมติ
ของคณะรัฐมนตรี และพื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่
2 เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 200 เมตร เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 5
บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 8 หมายถึง พื้นที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะบริวารต่าง ๆ
นอกจากบริเวณที่ 1 ถึง บริเวณที่ 7

ข้อ 7 ในพื้นที่ตามข้อ 4 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการ
ใช้อาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(4) พื้นที่บริเวณที่ 3 ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่
เกิน 16 เมตร และต้องมี
(ก) ที่ ว่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 30 ของที่ ดิ น แปลงที่ ข อ
อนุ ญ าตสำหรั บ อาคารประเภทบ้ า นเดี่ ย ว บ้ า นแฝด อาคาร
สาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสำนักงาน
(ข) ที่ ว่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของที่ ดิ น แปลงที่ ข อ
อนุญาตสำหรับอาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรือา
คาราพาณิชย์
(9) พื้นที่บริเวณที่ 8 ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่
เกิน 23 เมตร และต้องมี
(ก) ที่ ว่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 30 ของที่ ดิ น แปลงที่ ข อ
อนุ ญ าตสำหรั บ อาคารประเภทบ้ า นเดี่ ย ว บ้ า นแฝด อาคาร
สาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสำนักงาน
(ข) ที่ ว่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของที่ ดิ น แปลงที่ ข อ
อนุญาตสำหรับอาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรื อ
อาคารพาณิชย์

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายละเอียดโครงการ
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (chanalai Flora
Resort) (ดั ดแปลงและส่ วนขยาย) ดำเนิ นการบนโฉนดที่ ดิ น
เลขที่ 35911 เลขที่ดิน 26 มีเนื้อที่ 4-0-25.90 ไร่ คิดเป็นพื้นที่
6,503.60 ตารางเมตร โดยที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นกรรมสิทธิ์
ของ บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด โดยมีกรรมการของ
บริษัท 3 คน คือ (1) นางสมศรี กาญจนาลัย (2) นายกฤษฎา
กาญจนาลัย (3) นางสาวรุจิราภา กาญจนาลัย โดยกรรมการคน
ใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ดังนั้น
บริ ษั ท ชนาลั ย ฟลอร่ า รี สอร์ ท จำกั ด จึ งใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น
ดั งกล่ าว เพื่ อ ทำการขออนุ ญ าตดั ด แปลงอาคารโครงการ
โรงแรม ชนาลั ย ฟลอร่ า รี ส อร์ ท (chanalai Flora Resort)
(ดัดแปลงและส่วนขยาย) จำนวน 144 ห้องพัก ได้
โดยพื้นที่โครงการตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ตำบลกะรน
อำเภอเมืองภู เก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่
ตามข้อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้ อม
พบว่า พื้ น ที่ โครงการตั้ งอยู่ ในบริเวณที่ 3 และบริ เวณที่ 8
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (chanalai Flora
Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) เป็นโครงการประกอบกิจการ
ประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก 144 ห้องพัก ภายในโครงการ
ประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น จำนวน 9 อาคาร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
ที่ 3 และบริเวณที่ 8 มีรายละเอียด ดังนี้
บริเวณที่ 3
มี พื้ น ที่ ดิ น ที่ ข ออนุ ญ าต เท่ ากั บ 6,123.60 ตารางเมตร
มีอาคารจำนวน 9 อาคาร ได้แก่
(1) อาคารห้องพัก B 1 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้นและชั้นใต้
ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 485.08
ตารางเมตร มี ร ะดั บ ความสู งของอาคารเมื่ อ วั ด จากระดั บ
พื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึง
ส่วนที่สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 14.30 เมตร
(2) อาคารห้องพัก B 2 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน
1 อาคาร มี พื้ น ที่ อ าคารปกคลุ ม ดิ น 272.20 ตารางเมตร
มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่ วนที่สูงสุดของ
อาคาร เท่ากับ 14.50 เมตร

3-100

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.3-16 เปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างการดำเนินโครงการกับข้อกำหนดตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
ข้อกำหนดประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมฯ

รายละเอียดโครงการ
(3) อาคารห้องพัก B 3 เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น จำนวน
1 อาคาร มี พื้ น ที่ อ าคารปกคลุ ม ดิ น 966.45 ตารางเมตร
มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูง สุดของ
อาคาร เท่ากับ 15.20 เมตร
(4) บางส่ ว นของอาคารห้ อ งพั ก B4 เป็ น อาคาร คสล.
4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีพื้ น ที่ อาคารปกคลุม ดิ น 319.15
ตารางเมตร มีมีระดับความสูงของอาคารเมื่อ วัดจากระดั บ
พื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึง
ส่วนที่สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 15.00 เมตร
(5) บางส่ ว นของอาคารห้ อ งพั ก B5 เป็ น อาคาร คสล.
4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีพื้ น ที่ อ าคารปกคลุม ดิ น 205.45
ตารางเมตร มี ร ะดั บ ความสู งของอาคารเมื่ อ วั ด จากระดั บ
พื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึง
ส่วนที่สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 14.60 เมตร
(6) บางส่วนของอาคารงานระบบเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น
จำนวน 1 อาคาร มี พื้ น ที่ อ าคารปกคลุ ม ดิ น 43.46 ตาราง
เมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้น ดินที่
ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่
สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 5.80 เมตร
(7) อาคารออกกำลังกาย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน
1 อาคาร มี พื้ น ที่ อ าคารปกคลุ ม ดิ น 82.20 ตารางเมตร
มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่ สูงสุดของ
อาคาร เท่ากับ 6.35 เมตร
(8) อาคารสระว่ายน้ำ 1 เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน
1 อาคาร มี พื้ น ที่ อ าคารปกคลุ ม ดิ น 272.90 ตารางเมตร
มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของ
อาคาร เท่ากับ 4.90 เมตร
(9) อาคารสระว่ า ยน้ ำ 2 มี ข นาดพื้ น ที่ ส ระ 145.00
ตารางเมตร ระดับน้ำในสระลึก 1.50เมตร มีปริมาตร 217.00
ลูกบาศก์เมตร
ทั้งนี้ โครงการมี พื้ น ที่ดิน ที่ขอนุ ญ าตบริเวณที่ 3 เท่ ากั บ
6,123.60 ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารปกคลุมดินคิดเป็นร้อย
ละ 43.22 ของแปลงที่ ดิ น ที่ ยื่น ขออนุ ญ าต และมีพื้ นที่ ว่ าง
ปราศจากสิ่ งปกคลุมร้ อยละ 56.78 ซึ่งไม่ ขัดกับ ข้อกำหนด
ของประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ข้างต้น

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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ตารางที่ 3.3-16 เปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างการดำเนินโครงการกับข้อกำหนดตามประกาศกระทรวง
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ข้อ 8 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในพื้นที่ที่มี
ความลาดชันในบริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4
บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 8 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) พื้นที่บริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 6 ที่มีความลาดชันตั้งแต่
ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 35 ให้มีได้เฉพาะอาคารประเภทบ้านเดี่ยว
หรืออาคารเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร กรณีขนาดที่ดินแปลง
ที่ขออนุญาตมีเนื้อที่ตั้งแต่ 100 ตารางวา ขึ้นไป ให้มีพื้นที่อาคาร
คลุมดินต่อหลังไม่เกิน 90 ตารางเมตรและมีที่ว่างที่น้ำซึมผ่านได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของที่ดิน และกรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขอ
อนุญาตมีเนื้อที่น้อยกว่า 100 ตารางวา ให้มีพื้นที่อาคารคลุมดิน
ต่อหลังไม่เกิน 70 ตารางเมตร และมีที่ว่างที่น้ำซึมผ่านได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของที่ดิน
(2) พื้ นที่ บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริ เวณที่ 4 บริ เวณที่ 5
และบริเวณที่ 8 ที่มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 35
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายละเอียดโครงการ
บริเวณที่ 8
มี พื้ น ที่ ดิ น ที่ ข ออนุ ญ าต เท่ า กั บ 380.00 ตารางเมตร
มีอาคารจำนวน 3 อาคาร ได้แก่
(1) บางส่วนของอาคารห้องพัก B4 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น
จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 10.00 ตารางเมตร
มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ
จุ ดที่ ต่ ำที่ สุ ดของอาคารขึ้ น ไปในแนวดิ่ งถึ งส่ วนที่ สู งสุ ดของ
อาคาร เท่ากับ 15.00 เมตร
(2) บางส่วนของอาคารห้องพัก B5 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น
จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 34.75 ตารางเมตร
มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ
จุ ดที่ ต่ ำที่ สุ ดของอาคารขึ้ น ไปในแนวดิ่ งถึ งส่ วนที่ สู งสุ ดของ
อาคาร เท่ากับ 14.60 เมตร
(3) บางส่วนของอาคารงานระบบเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้ น
จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 11.54 ตารางเมตร
มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ
จุ ดที่ ต่ ำที่ สุ ดของอาคารขึ้ น ไปในแนวดิ่ งถึ งส่ วนที่ สู งสุ ดของ
อาคาร เท่ากับ 5.80 เมตร
ทั้ งนี้ โครงการมี พื้ นที่ ดิ นที่ ขอนุ ญ าตบริ เวณที่ 8 เท่ ากั บ
380.00 ตารางเมตร มี พื้ นที่ อาคารปกคลุ มดินคิ ดเป็ นร้อยละ
14.81 ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต และมีพื้นที่ว่างปราศจาก
สิ่งปกคลุมร้อยละ 85.19 ซึ่งไม่ขัดกับข้อกำหนดของประกาศ
กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่ อง กำหนด
เขตพื้ นที่ และมาตรการคุ้ มครองสิ่ งแวดล้ อมในบริ เวณพื้ นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora
Resort) (ดั ดแปลงและส่ วนขยาย) มี สภาพพื้ นที่ โครงการเป็ น
พื้นที่ลาดจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ บริเวณที่สูงที่สุดของพื้นที่
โครงการสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (MSL.) ประมาณ 22.00
เมตร และบริเวณที่ ต่ำที่สุ ดของโครงการสูงจากระดั บน้ ำทะเล
ปานกลาง (MSL.) ประมาณ 6.00 เมตร โดยพื้นที่โครงการตั้งอยู่
บริเวณที่ 3 และบริเวณที่ 8 ซึ่งมีความลาดชันในแต่ละบริเวณ
ดังนี้
- บริเวณที่ 3 มีความลาดชันภายในพื้ นที่โครงการคิดเป็ น
ความลาดชันเฉลี่ยร้อยละ 13.12 และ 19.74 ตามลำดับ
- บริเวณที่ 8 มีความลาดชันภายในพื้ นที่โครงการคิดเป็ น
ความลาดชันเฉลี่ยร้อยละ 19.16
ซึ่งมีความลาดชันภายในพื้นที่โครงการไม่เกินร้อยละ 20
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ตารางที่ 3.3-16 เปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างการดำเนินโครงการกับข้อกำหนดตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
ข้อกำหนดประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
รายละเอียดโครงการ
สิ่งแวดล้อมฯ
ให้มีได้เฉพาะอาคารประเภทบ้านเดี่ยวหรืออาคารเดี่ยวที่มีความ
สูงไม่เกิน 12 เมตร กรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อทีต่ ั้งแต่
100 ตารางวา ขึ้นไป ให้มีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน 90
ตารางเมตร และมีพื้นที่ว่างที่น้ำซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของที่ดิน และกรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่น้อยกว่า
100 ตารางวา ให้มีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน 70 ตาราง
เมตร และมีที่ว่างที่น้ำซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของที่ดิน
(3) พื้ นที่ ที่ มี ค วามลาดชั น เกิ นกว่ าร้ อยละ 35 ห้ ามปรั บ
สภาพพื้นที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ
การปรับสภาพพื้นที่และที่ว่างตามวรรคหนึ่ง (1) และ
(2) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ให้ปรับตามแนวนอนต่อแนวดิ่งในอัตราส่วนไม่เกิน2 : 1 ส่วน
(2) มี ค วามลึ ก หรื อ สู งไม่ เกิ น 1 เมตร เว้ น แต่ เพื่ อ การ
ก่อสร้างระบบฐานรากอาคาร หรือบ่อเก็บน้ำใต้ดิน
(3) ไม่เป็นอันตรายต่อรากและลำต้นของต้นไม้ที่ขึ้นตาม
ธรรมชาติที่มีขนาดความโตวัดโดยรอบลำต้นตั้งแต่ 50 เซนติเมตร
ขึน้ ไป ซึ่งวัดจากระดับพื้นดิน 130 เซนติเมตร และ
(4) ไม่ เคลื่ อนย้ ายหรื อทำลายหิ นดานทั้ งที่ อยู่ ใต้ พื้ นดิ น
ระดับพื้นดิน หรือโผล่พ้นดิน
(5) ที่ว่างต้องมีพื้นที่สีเขียวที่เป็นไม้ยืนต้นและเป็นพันธุ์ไม้
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของที่ว่าง
ข้อ 9 การวัดความสู งของอาคารในพื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2
• การวั ด ความสู ง ของอาคารวั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่
บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 8 ให้ ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารหลังนั้น
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) กรณี ที่ไม่มีการปรับระดับพื้ นดินหรือมีการปรับระดับ
พื้นดินต่ำกว่าถนนสาธารณะในบริเวณที่ก่อสร้าง ให้วัดจากระดับ
พื้นดินที่ก่อสร้าง
(2) กรณี ที่ มี การปรับระดั บพื้ นดิ นเท่ ากับหรื อสู งกว่ าถนน
สาธารณะ ให้วัดจากระดับถนนสาธารณะ
(3) กรณี ที่มีห้องใต้ดินซึ่งค่าระดับเป็นลบ ให้วัดจากระดับ
พืน้ ดินที่ก่อสร้างตาม (1) หรือระดับถนนสาธารณะตาม (2) แล้วแต่
กรณี
(4) กรณี ที่ พื้ น ดิ นเป็ นเชิ งลาด ให้ วั ดจากระดั บ พื้ นดิ น ที่
ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารหลังนั้น
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับตามวรรคหนึ่งขึ้นไปใน
แนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคารสำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา
ให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

(ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงดังรูปที่ 3.3-6)
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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ที่ตงั้ โครงการ

NORTH

ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
รูปที่ 3.3-6
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560 รวมแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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(3) การตรวจสอบพื้ น ที่ โครงการตามกฎหมายฉบั บ ที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
จากการตรวจสอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2532) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5(3)
และมาตรา 8(10) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติค วบคุ มอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดย
คำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
บริเวณที่ 1 หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของเกาะภูเก็ต
ลงไปในทะเลเป็นระยะ 100 เมตร และจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 50 เมตร เริ่มตั้งแต่เหนือ
สุดของเกาะภูเก็ตลงไปทางทิศใต้จนบรรจบกับแนวเขตควบคุมอาคารด้านทิศใต้ซึ่งอยู่กิโลเมตรที่ 3+455 ของ
ทางหลวงจั งหวัดหมายเลข 4024 ยกเว้น พื้นที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2522) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
บริเวณที่ 2 หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1 ด้านที่อยู่บนแผ่นดิน
ออกไปอีกเป็นระยะ 150 เมตร ตลอดแนว
บริเวณที่ 3 หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 ออกไปอีกเป็นระยะ 300
เมตร ตลอดแนว
ทั้งนี้ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่ในท้องที่ตำบลไม้ขาว ตำบลสาคู ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ตำบลกมลา
ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ และตำบลกะรน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวั ดภูเก็ต ภายในบริเวณแนวเขตตาม
แผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารอื่นใด เว้นแต่
(1) อาคารประเภทบ้านเดี่ยวชั้นเดียวที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร พื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน
75 ตารางเมตร และมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น
(2) เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว กำแพง ประตู และสะพานที่ไม่ได้สร้างลงสู่ทะเล
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร
(2) โรงงานตามกฎหมายโรงงานที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 100 ตารางเมตร
(3) โรงมหรสพตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ
(4) สถานีขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
(5) สถานที่เลี้ยงสัตว์ทุ กชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกัน หรือหลายหลังรวมกันเกิน 10
ตารางเมตร
(6) อาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นใดชั้นหนึ่งในหลังเดียวกันเกิน 2,000
ตารางเมตร
(7) ตลาดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 300 ตารางเมตร หรื อ
ตลาดที่มีระยะห่างจากตลาดอื่นน้อยกว่า 50 เมตร
(8) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และสถานีบริการตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว
(9) สถานที่ เก็ บ และจำหน่ า ยน้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ งตามกฎหมายว่าด้ ว ยการเก็ บ รัก ษาน้ ำมั น
เชื้อเพลิง
(10) สถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยค้างคืนเกิน 5 เตียง
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สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

(11) ศาสนสถานและสถานศึกษา
(12) ป้ ายหรือสิ่งที่ส ร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิดเว้นแต่ป้ายบอกชื่อสถานที่ที่มี
ความสูงไม่เกิน 12 เมตร
(13) อาคารที่สร้างด้วยวัสดุไม่ถาวรหรือไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ เว้นแต่เป็นอาคารประเภท
บ้านเดี่ยวชั้นเดียวที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร และต้องมีระยะห่างจากอาคารอื่นโดยรอบไม่น้อยกว่า 5 เมตร
(14) เพิงหรือแผงลอย
(15) อาคารที่มีที่ว่างในที่ ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ 50 ของเนื้อที่ดินที่ขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น
(16) ห้องแถวหรือตึกแถว
(17) ณาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสุสานและณาปนสถาน
(18) อาคารเก็บสินค้า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน
ที่ใช้เป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้า หรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม
(19) โรงกำจัดมูลฝอย
(ค) ในบริเวณที่ 3 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) อาคารตาม (ข) (2) และ (5)
(2) อาคารตาม (ข) (18) ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน
200 ตารางเมตร
(3) อาคารที่มีที่ว่างในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินที่ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารนั้น
การวัดความสูงให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร
ข้อ 3 ภายในบริเวณพื้น ที่ที่กำหนดตามข้อ 2 ห้ ามมิให้ บุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดตามข้อ 2
ข้อ 4 อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้
ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคาร
ชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดตามข้อ 2
ข้อ 5 อาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ต ามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวั นที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วน
ในตำบลไม้ขาว ตำบลสาคู ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ตำบลกมลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ และตำบลกะรน
ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ลงวั นที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2531 ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง
หรือเปลี่ย นการใช้ไม่แล้ว เสร็จ ให้ ได้รับ การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ขอเปลี่ ยนแปลงการ
อนุญาตให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้
จากการตรวจสอบที่ ตั้งพื้นที่โครงการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบั ญญั ติ ควบคุ มอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่า โครงการโรงแรม ชนาลั ย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora
Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) เป็นโครงการประกอบกิจการโรงแรม พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 3 (โดย
โครงการมีระยะห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 240.00 เมตร) ที่ตั้งโครงการตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงฉบับที่
20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แสดงดังรูปที่ 3.3-7

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

3-106

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ทีต่ ั้งโครงการ

NORTH

เครื่องหมาย
ที่ตั้งโครงการ
แนวเขตควบคุมอาคาร
บริเวณที่ 1
บริเวณที่ 2
บริเวณที่ 3
แนวเขตควบคุมอาคาร ตามพระราชกฤษฎีกาควบคุมการควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พ.ศ.2522 ในเขตท้องที่บางแห่งในตำบลไม้ข าว ตำบลสาคู ตำบลเทพกระษัตรี ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลาง ตำบลกมลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ และตำบลกะรน ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ.2532
เขตตำบล
ทางหลวง ถนน
สะพาน
แม่น้ำ คลอง ห้วย

รูปที่ 3.3-7

ที่ตั้งโครงการตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ที่มา : ตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
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(4) ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ
จากการสำรวจภาคสนาม (ธั น วาคม, 2564) พบว่ า พื้ น ที่ โดยรอบโครงการภายในรั ศ มี 1
กิโลเมตร ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์เป็นโรงแรม บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร และพื้นที่มีการครอบครอง
เป็นส่วนใหญ่
จากการศึกษาการใช้ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ บริษัทฯได้ศึกษาภาพถ่ายดาวเทียมในระยะรัศมี
ประมาณ 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ และการสำรวจภาคสนามเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในปัจจุบัน เพื่อนำมาจัดทำภาพแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยจำแนกประเภท
การใช้ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง ขนาดและสัดส่วนของที่ดิน แต่ละประเภทพื้นที่ที่ ทำการศึกษา
(สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียงหลังพัฒนาโครงการ แสดงดังตารางที่ 3.3-17)
จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า สามารถจัดลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิ นในพื้นที่ศึกษาได้ 9 ประเภท
คือ การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่อยู่อาศัย/บริการท่องเที่ ยว คิดเป็นร้อยละ 38.28 รองลงมา ได้แก่ พื้นที่ป่า
ไม้ คิดเป็นร้อยละ 28.38 พื้นที่ทะเล คิดเป็นร้อยละ 22.59 พื้นที่โล่ง/รกร้าง คิดเป็นร้อยละ 6.11 พื้นที่ถนน/
ซอย คิดเป็น ร้อยละ 2.16 พื้น ที่ช ายหาด คิดเป็นร้อยละ 1.64 พื้นที่ศาสนสถาน คิดเป็นร้อยละ 0.54 พื้นที่
สถานที่ราชการ คิดเป็นร้อยละ 0.17 และพื้นที่แหล่งน้ำ คิดเป็นร้อยละ 0.13
(ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.3-8 และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.3-9)
ตารางที่ 3.3-17 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียงหลังพัฒนาโครงการ
ประเภท
1. พื้นที่อยู่อาศัย/บริการท่องเทีย่ ว
2. พื้นที่ทะเล
3. พื้นที่ป่าไม้
4. พื้นที่โล่ง/รกร้าง
5. พื้นที่ถนน/ซอย
6. พื้นที่ชายหาด
7. พื้นที่ศาสนสถาน
8. พื้นที่สถานที่ราชการ
9. พื้นที่แหล่งน้ำ
รวม

(1)

พื้นที่
(ตร.กม.)
1.2021
0.7093
0.8914
0.1919
0.0680
0.0514
0.0172
0.0054
0.0042
3.14

หลังพัฒนาโครงการ
สัดส่วนการใช้
ประโยชน์ทดี่ ิน (%)
38.28
22.59
28.38
6.11
2.16
1.64
0.54
0.17
0.13
100

หมายเหตุ : พื้นที่โครงการจัดอยู่ในพื้นที่อยู่อาศัย/บริการท่องเที่ยว โดยสภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันมีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดชันจากทิศใต้
ไปทางทิศเหนือ ภายในพื้นที่โครงการมีอาคารห้องพัก จำนวน 5 อาคาร อาคารห้องงานระบบ จำนวน 1 อาคาร อาคารห้องฟิตเนส จำนวน
1 อาคาร อาคารสระว่ายน้ำ จำนวน 2 สระ อาคารโครงสร้างไม้ 1 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ซึ่งโครงการจะทำการรื้อถอนอาคารโครงสร้างไม้
ภายหลังได้รับอนุญาตดัดแปลงอาคารแล้ว และภายในพื้นที่โครงการยังมีต้นหมากเขียว ต้นลีลาวดี ต้นตาล ต้นตีนเป็ด ต้นหูกวาง ต้นหูกระจง
ต้นมะพร้าว และต้นกระถินมีขนาดประมาณ 0.0029 ตร.กม. ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 0.09 ของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด
ที่มา : (1) ขนาดพื้นที่จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ ของกรมแผนที่ทหารและ Google earth.com, ประกอบการสำรวจภาคสนาม
โดยบริษัทที่ปรึกษาฯ, สิงหาคม 2564 ในพื้นที่ศึกษา 3.14 ตารางกิโลเมตร
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ที่ตั้งโครงการ

0

250
มาตรส่วน

สัญลักษณ์

500

1,000
เมตร

พื้นที่โครงการ
พื้นที่โดยรอบโครงการ ในรัศมี 1 กิโลเมตร

รูปที่ 3.3-8
ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร
ที่มา : จากการดัดแปลงภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth และการสำรวจภาคสนามโดยบริษัทที่ปรึกษาฯ, ธันวาคม
2564
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่ ป่าไม้

พืพื
น้ ที้น่ อทียูโ่ ่อล่าศั
ย / บริากงารท่อ งเที่ ยว
ง/รกร้

่ ศาสนสถาน
พื้นพืทีน้ ่ศทีาสนสถาน

พื้นที่ชายหาด

พื้นที่สถานที่ราชการ

รูปที่ 3.3-9
การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร
ที่มา : จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth และการสำรวจภาคสนามโดยบริษัทที่ปรึกษาฯ, ธันวาคม 2564
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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3.3.7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยในเขตเทศบาลตำบลกะรน อยู่ภายใต้ความรับผิ ดชอบของ
เทศบาลตำบลกะรน ซึ่งมีหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 แห่ง ตั้งอยู่ ซอยโคกโตนด ตำบลกะรน
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
มีพนักงานดับเพลิง จำนวน 16 คน จำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตเทศบาลตำบลกะรน (ดังตารางที่ 3.3-18)
•

ตารางที่ 3.3-18 จำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลตำบลกะรน
ลำดับ
ประเภทรถบรรทุก
จำนวน
1
รถยนต์ดับเพลิง
2 คัน
2
รถบรรทุกน้ำ
4 คัน
3
รถยนต์ตรวจการณ์
1 คัน
4
รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว
1 คัน
5
รถพยาบาลเคลื่อนที่เร็ว
1 คัน
6
รถยนต์ตรวจการณ์ อปพร.
2 คัน
7
เรือเจ็ทสกี
2 ลำ
8
เครื่องหาบหาม
3 เครื่อง
9
เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า
1 เครื่อง
10
เลื่อยยนต์
2 ปื้น
11
เครื่องอัดอากาศ
1 เครื่อง
12
เครื่องดูดควันในอาคาร
2 เครื่อง
13
เรือยางช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2 ลำ
(ที่มา : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2564) เทศบาลตำบกะรน)

ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ทางโครงการสามารถขอความช่วยเหลือจากสำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตำบลกะรน ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของพื้นที่โครงการ มีระยะทางตามเส้นทางการจราจรห่าง
จากพื้นที่โครงการประมาณ 2.00 กิโลเมตร ซึ่งรถที่ใช้ในการดับเพลิงของหน่วยงานดังกล่าวสามารถเข้าถึงพื้นที่
โครงการได้ภายในเวลาประมาณ 3 นาที (คิดที่ความเร็วรถ 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง)
3.3.8 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชน
ตำบลกะรนมีสถานีตำรวจตั้งในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรกะรน ตั้งอยู่เลขที่ 363/14
ถนนปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ตำบล
กะรน นอกจากนี้ในเขตเทศบาลตำบลกะรนยังมีศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลกะรน จำนวน 1 แห่ง โดยมีสมาชิก
อปพร.เทศบาลตำบลกะรน จำนวนทั้งหมด 223 คน และมีศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล จำนวน 1 แห่ง
(ที่มา : แผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2564) เทศบาลตำบลกะรน)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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3.4 คุณค่าคุณภาพชีวิต
3.4.1 เศรษฐกิจ-สังคม
3.4.1.1 สภาพสังคม
1) จำนวนประชากรและครัวเรือน
ประชากรของจังหวัดภูเก็ต ณ ธันวาคม 2563 มีจำนวน 414,471 คน เป็นชาย 195,795 คน หญิ ง
218,676 คน (รายละเอียด แสดงดังตารางที่ 3.4-1)
ตารางที่ 3.4-1 จำนวนประชากรของจังหวัดภูเก็ต ณ ธันวาคม 2563
อำเภอ/เขตการปกครอง
จังหวัดภูเก็ต
อำเภอเมืองภูเก็ต
เทศบาลนครภูเก็ต
เทศบาลตำบลรัษฎา
เทศบาลตำบลวิชิต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลกะรน
นอกเขตเทศบาล
อำเภอกะทู้
เทศบาลเมืองป่าตอง
เทศบาลเมืองกะทู้
นอกเขตเทศบาล
อำเภอถลาง
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
เทศบาลตำบลเชิงทะเล
นอกเขตเทศบาล

ชาย
(คน)
195,795
116,355
35,827
23,061
24,471
8,798
3,661
20,537
27,197
9,783
14,055
3,359
52,243
4,496
3,064
44,683

หญิง
(คน)
218,676
132,642
41,951
25,635
27,812
9,962
4,072
23,210
30,225
10,339
16,208
3,678
55,809
4,760
3,806
47,243

รวม
(คน)
414,471
248,997
77,778
48,696
52,283
18,760
7,733
43,747
57,422
20,122
30,263
7,037
108,052
9,256
6,870
91,926

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ ธันวาคม พ.ศ. 2563

ในเขตเทศบาลตำบลกะรน มีเขตการปกครองทั้งหมด 5 ชุมชน 4 หมู่บ้าน (รายละเอียด แสดงดัง
ตารางที่ 3.4-2) สำหรับโครงการตัง้ อยู่ในหมู่ที่ 2 บ้านโคกโตนด-กะตะน้อย
ตารางที่ 3.4-2 รายชื่อหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลกะรน
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
1
กะรน
2
3
บางลา
2
4
คอกช้าง
-

ชื่อหมู่บ้าน
กะตะ
โคกโตนด-กะตะน้อย
-

ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลกะรน

บริษทั โอเค เนเจอร์ จำกัด
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ประชากรในเขตเทศบาลตำบลกะรน ข้อมูล ณ เมษายน 2562 มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ทั้งสิ้น
8,114 คน แยกเป็นชาย 3,814 คน เป็นหญิง 4,300 คน ครัวเรือนทั้งสิ้น 8,098 ครัวเรือน
ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลกะรน

2) การศึกษา
จังหวัดภูเก็ตมีเขตพื้นที่การศึกษาเขตเดียว คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษาภูเก็ต โดยมีข้อมูลจำนวน
สภานศึกษาจำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2562 ดังแสดงในตารางที่ 3.4-3
ตารางที่ 3.4-3 ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาจำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2562
สถานศึกษา
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14
1.3 สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ
1.3.1 โรงเรียนเฉพาะความพิการ
1.3.2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
1.3.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ
2.1.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (ทั่วไป)
2.1.2 โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (การกุศลของวัด)
2.1.3 โรงเรียนเอกในระบบ ประเภทนานาชาติ
2.2 โรงเรียนเอกชนในระบบ
2.2.1 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทเสริมสร้างทักษะชีวิต
2.2.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ
2.2.3 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทศิลปะดนตรีและกีฬา
2.2.4 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา
2.2.5 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทสอนศาสนา
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
3.2 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
3.2.1 เทศบาลนครภูเก็ต
3.2.2 เทศบาลตำบลรัษฎา
3.2.3 เทศบาลตำบลกะรน
3.2.4 เทศบาลตำบลเชิงทะเล
บริษทั โอเค เนเจอร์ จำกัด

จำนวน (แห่ง)
59
49
7
3
1
1
1
190
34
21
1
12
155
3
100
15
36
1
25
5
18
7
1
1
1
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ตารางที่ 3.4-3 ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาจำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2562 (ต่อ)
สถานศึกษา
3.2.5 เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
3.2.6 เทศบาลตำบลป่าคลอก
3.2.7 เทศบาลตำบลศรีสนุ ทร
3.2.8 เทศบาลเมืองกะทู้
3.2.9 เทศบาลเมืองป่าตอง
3.3 องค์การบริหารส่วนตำบล
3.3.1 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
3.3.2 องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา
4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
5. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
6.1 สถาบันอุดมศึกษา
6.2 โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยลัยราชภัฏ

จำนวน (แห่ง)
1
1
1
2
3
2
1
1
3
5
4
3
1

ที่มา : แผนพัฒ นาการศึ ก ษาจังหวัดภูเก็ ต พ.ศ.2563-2565 สำนั ก งานศึก ษาธิก ารจังหวัดภู เก็ ต สำนัก งานปลัดกระทรวงศึก ษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับในเขตเทศบาลตำบลกะรน มีสถานศึกษาในเขตพื้นทีท่ ั้งหมด จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
 สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลกะรน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะตะ
2) โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1) โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธ์อปุ ถัมภ์)
2) โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอํธยาศัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ชุมชนกะรน อาคาร
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลกะรน
2) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ชุมชนกะตะ อาคาร
เอนกประสงค์วัดกิตติสังฆาราม
(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลกะรน)

3) วัฒนธรรม
จังหวัดภูเก็ตในอดีตเจ้าถิ่นเดิมที่อาศัยบนเกาะภูเก็ต ได้แก่ เงาะซาไก และชาวน้ำ (ชาวเล หรือ ชาวไทย
ใหม่) ต่อมามีชาวอินเดีย ชาวไทย และชาวจีน ซึ่ งส่วนใหญ่เป็นฮกเกี้ยนอพยพเข้ามา สำหรับชาวไทยได้มีการ
อพยพเข้ามาอาศัยมากขึ้น ทำให้สามารถยึดครองภูเก็ตได้มากกว่าชาติอื่น และในที่สุดชาวไทยที่ อาศัยอยู่ก็ได้
นำเอาวัฒนธรรมของชาติต่างๆ มาปรับปรุงและดัดแปลง จนกระทั่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูเก็ตสืบเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบัน
(ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2561 - 2565)
บริษทั โอเค เนเจอร์ จำกัด
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สำหรับเทศกาลและงานประเพณีที่ปฏิบัติประจำทุกปีของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่
(1) ประเพณีตรุษจีน เป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของคนจีน วันตรุษจีน ตรงกับวันแรกของเดือน 1
ของจีน หรือเดือน 2 เดือน 3 ทางจันทรคติ มีพธิ ีกรรมทั้งหมด 3 วัน โดยวันแรก คือ วันที่ 29 เดือน 12 ของจีน
มีการเตรียมอาหารและของไหว้ต่างๆ ไว้สำหรับวันรุ่งขึ้น วันที่สอง คือ วันที่ 30 เดือน 12 ของจีน มีการไหว้
2 ช่วง คือ ช่วงเช้าจะมีการไหว้เทพเจ้า และช่วงบ่ายจะมีการไหว้บรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีไหว้จะมีการรับประทาน
อาหารร่วมกันในครอบครัว และมีการแจก “อั่งเปา” (แต๊ะเอีย) ให้แก่เด็กๆ วั นที่สาม คือ วันที่ 1 เดือน 1 ของ
จีน ชาวจีนจะแต่งกายด้วยชุดใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล ไปไหว้พระที่ศาลเจ้า และวันนี้ ถือว่าเป็นวันเที่ยวอาจจะไป
เยี่ยมญาติในท้องถิ่นอื่น ซึ่งในวันนี้จะไม่มกี ารทำงานแต่อย่างใด จะไม่มีการพูดคำหยาบหรือด่าว่ากล่าวกัน
(2) ประเพณีไหว้เทวดา เป็นการไหว้ต้อนรับ และขอบคุณเทวดาที่ช่วยพิทักษ์รักษามนุษย์ เวลาของ
การไหว้จะเริ่มขึ้นหลังเที่ยงคืนของวันที่ 8 เดื อน 1 ของจีนไปแล้ว หรือช่วงเวลาเริ่ มต้นของวันที่ 9 เดือน 1 ของ
ไหว้ที่สำคัญ คือ ต้นอ้อย 2 ต้น และของคาวหวานต่างๆ
(3) ประเพณีสารทจีน เป็นเดือนที่ชาวจีนถือว่ายมบาลมีการปล่อยภูตผี หรือวิญญาณต่างๆ ให้ออกมา
รับส่วนบุญประจำปี มีการไหว้บรรพบุรุษของแต่ละครอบครัวในวันที่ 15 เดือน 7 จีน มีการ “ไป่ปั๋ว” หรือจัด
ตกแต่งเครื่องเซ่นไหว้ภูตผี และวิญญาณด้วยการทำขนม และแกะสลั กผลไม้เป็นรูปสัตว์ต่างๆ และของไหว้ที่
สำคัญ คือ “อั่งกู้” หรือขนมเต่าสีแดง ทำจากแป้งข้าวเหนียว มีไส้ถั่วเหลื องกวน หรือทำจากแป้งสาลีไม่มีไส้ ซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์ของอายุยืนนาน และมีการไหว้ ณ สถานที่ต่างๆ ดังนี้
- ในวัน 17 ค่ำ เดือน 6 ของจีน ณ ศาลเจ้าบ้านกะทู้
- ในวัน 13 ค่ำ เดือน 7 ของจีน ณ บริเวณบ้านตลาดใหญ่
- ในวันที่ 16 ค่ำ เดือน 7 ของจีน ณ ศาลเจ้าบ้านตลาดเหนือ
- ในวันที่ 17-18 ค่ำ เดือน 7 ของจีน ณ ตลาดสดเทศบาล
- ในวันที่ 21 ค่ำ เดือน 7 ของจีน ณ บ้านอ่าวเก (ถนนตะกั่วป่า)
- ในวัน 19-30 ค่ำ เดือน 7 ของจีน ณ ศาลเจ้าพ้อต่อก้อง (บ้านบางเหนียว)
(4) งานพ้ อต่อ เป็ นงานประเพณีของชาวภูเ ก็ตที่มีเชื้ อสายจีน จะมีพิธีในช่วง เดือน 7 ของจีน หรือ
เดือน 9 ของไทย โดยมีพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษและวิญญาณศักดิ์ สิทธิ์ด้วยเครื่องบวงสรวง เป็นขนมชนิดหนึ่งทำ
ด้วยแป้ง เป็นรูปเต่าขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง ทาสีแดง ซึ่ งคนจีนเชื่อว่าเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืน ดังนั้นการไหว้เต่า
จึงเป็นการต่ออายุให้ตนเองและถือกุศลที่ยิ่งใหญ่
(5) ประเพณีไหว้พระจันทร์ คือการไหว้เทพเจ้าด้วยขนมไหว้พระจั นทร์ (ตงชิวเปี้ย) และขนมโก๋ ในวัน
15 ค่ำ เดือน 8 ของจีน
(6) ประเพณีกินเจ เป็นการถือศีลชำระจิตใจ และงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิด มีระยะเวลา 9 วั น
เริ่มตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 จนกระทั่งถึงขึ้น 9 ค่ำ เดือ น 9 ของทุกปี ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม เป็น
งานประเพณี ซึ่งชาวจีน ที่เข้ามาอาศั ยในภู เก็ต ยึดถือปฏิบัติมาช้านานตั้ งแต่ พ.ศ. 2368 จนถึงปัจจุบัน จะมี
พิธีกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พิธีอัญเชิญพระ พิธีลุยไฟ พิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีส่งพระ เป็นต้น
(7) ประเพณีลอยเรือ โดยกลุ่มชาวเลที่หาดราไวย์ และบ้านสะปำ จะมีพิธีลอยเรือในวันขึ้น 13 ค่ำ กลุ่ม
ชาวเลที่เกาะสิเหร่ จะมีพิธีลอยเรือในวันขึ้น 14 ค่ำ และกลุ่มชาวเลที่แหลมหลา (ทางตอนเหนือของเกาะภูเก็ต)
จะมีพิธีลอยเรือในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 และเดือน 11 ซึ่งถือเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ของชาวเล คล้ายกับพิธีลอย
กระทงของชาวไทย มีการสร้างเรือจากไม้ระกำ ตัดผมตัดเล็บ และทำตุ๊กตาไม้แทนคนใส่ลงไปในเรือแล้วนำไป
ลอย เพื่ อนำเอาความทุ ก ข์โศกเคราะห์ ร้ ายต่ างๆ ออกไปกั บ ทะเล แล้ ว มี การร่ายรำรอบเรือ หรือ ที่ เรียกว่า
รำรองเง็ง นั่นเอง
บริษทั โอเค เนเจอร์ จำกัด
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(8) ประเพณี ส ารทไทย (เดื อนสิ บ ) เป็ น เดื อนที่ ช าวไทยมีความเชื่ อว่ายมบาลมีการปล่ อยภู ต ผี และ

วิญ ญาณต่างๆ ให้ อ อกมารับ เอาส่ ว นบุ ญ จึ งมีการนำเอาของคาวหวานต่ างๆ มาทำบุ ญ และให้ ท านกั น ที่ วัด
สำหรับขนมที่สำคัญในพิธี คือ ขนมลา ขนมเทียน ขนมท่อนใต้ ขนมต้ ม เป็นต้น ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 10
และวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งแต่ละวัดจะกำหนดทำพิธีเพียงหนึ่งวันแตกต่างกันไป
(9) งานท้าวเทพกระษัตรี -ท้าวศรีสุน ทร ตรงกับ วัน ที่ 13 มีนาคมของทุกปี มีการจัด งานเฉลิมฉลอง
มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สองวีรสตรีสามารถปกป้องเมืองถลางให้รอดพ้น
จากข้าศึกพม่า และสดุดีในวีรกรรมของท่าน
(10) ประเพณีเช็งเม้ง เป็นการรวมญาติครั้งใหญ่เพื่อทำกิจกรรมบูชาบรรพบุรุษร่วมกัน ส่วนใหญ่จะตรง
กับวันที่ 5 เมษายนของทุกปี แต่ในการไหว้นั้นมีระยะเวลาที่สามารถไหว้ได้ คือ ก่อนวันที่ 5 เมษายน 10 วัน
และหลังวันที่ 5 เมษายน 10 วัน
(11) ประเพณีปล่อยเต่า เป็นการทำบุญและพระสวดมนต์ให้ศีลให้พรเสร็จ ก็จะมี การปล่อยเต่าลงทะเล
ณ อุทยานแห่งชาติหาดไนยาง ในวันที่ 13 เมษายน (วันสงกรานต์) ของทุกปี
(12) เทศกาลอาหารทะเล จัดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่อาหาร
ทะเล ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต ชักชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ตในฤดูฝน กิจกรรมของงานมี
การประกวดขบวนแห่ทรัพยากรท่องเที่ยวทางทะเล การออกร้านจำหน่ายอาหารทะเล การสาธิต อาหารประจำ
ภาค การแสดงศิลปวัฒนธรรมของภาคต่างๆ
(13) ภูเก็ตลากูน่าไตรกีฬา จัดการแข่งขันในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี
(14) ประเพณีเดินเต่า เป็นการสังเกตเต่าขึ้นมาวางไข่ริมชายหาด ในตอนกลางคืนถึงย่ำรุ่ง (ช่วงน้ำทะเล
ขึ้น) ระหว่างเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ หรือฤดูเต่าวางไข่ เพื่อดูเต่าตัวใหญ่ๆ ที่หาดูได้ยาก
(15) เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภูเก็ต ตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน ณ หาดป่าตอง เพื่อต้อ นรับฤดูการ
ท่องเที่ยวที่เวียนมาถึงอีกครั้ง และเป็นการส่ งเสริมความสามัคคีระหว่างผู้ ประกอบธุรกิจสาขาต่างๆ หน่วยงาน
ราชการ และประชาชน ในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พิธีตักบาตรในตอนเช้า การแข่งขันกีฬาทางน้ ำ
การประกวดสาวงามจากนักท่องเที่ยวชาติต่างๆ เป็นต้น
(16) งานแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2530
เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว ฯ เนื่ อ งในวโรกาสที่ ท รงเจริญ พระชนมายุ ค รบ 5 รอบ
และหลังจากนั้นจึงถื อกำหนดจัดงานขึ้นในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งตรงกับวัน ที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี
โดยมีเรื อใบจากนานาประเทศทั่ ว โลกเข้ าร่ ว มการแข่ งขั น บริเวณหาดในหาน เพื่ อ ชิงถ้ว ยพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
นอกจากประเพณีประจำปีดังกล่าวแล้ว จังหวัดภูเก็ตยังมีประเพณีวัฒนธรรมอื่นๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ อัน
ได้แก่ การอุปสมบท การแต่งงาน เป็นต้น
สำหรับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกะรน ได้แก่
(1) ประเพณีถือศีลกินผัก เริ่มตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 จนกระทั่งถึงขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 ของทุกปี มี ซึ่งจะ
อยู่ ในช่ว งเดือนกัน ยายน-ดุล าคม รวมมี ระยะเวลา 9 วัน งานเทศกาลนี้นับ เป็นงานที่ ได้รับความสนใจ และ
เลื่อมใสศรัทธาทั้งจากชาวไทย และชาวต่างประเทศมากที่สุดงานหนึ่ง
(2) ประเพณีสารทไทย (เดือนสิบ) ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 10 และแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งแต่ละวัดจะ
กำหนดเพียง 1 วัน แตกต่างออกไป ทั้งนี้ ประเพณีสารทไทยเกิดจากความเชื่อว่า ยมบาลมีการปล่อยภูตผี และ
วิญญาณต่างๆ ให้ออกมารับเอาส่วนบุญ จึงมีการนำของคาวหวานมาทำบุญและให้ทานกันที่วัด สำหรับขนมที่
สำคัญในพิธี คือ ขนมลา ขนมเทียน ขนมท่อนใต้ ขนมต้ม
บริษทั โอเค เนเจอร์ จำกัด
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(3) งานท้าวเทพกระษัตรี -ท้ าวศรีสุ นทร ตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุ กปี มีการจัดงานเฉลิ ม ฉลอง
มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สองวีรสตรีสามารถปกป้องเมืองถลางให้รอดพ้น
จากข้าศึกพม่าและสดุดีในวีรกรรมของท่าน
(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลกะรน)

4) ศาสนาและสถานที่ประกอบศาสนกิจ
ประชากรของจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 68.61 รองลงมา คือ นับ ถือ
ศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 26.65 นับถือศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.98 และนับถือศาสนาหรือลัทธิอื่นๆ
คิดเป็นร้อยละ 3.76 โดยในจังหวัดภูเก็ต มีวัด จำนวน 39 แห่ ง มัสยิด จำนวน 51 แห่ง โบสถ์ จำนวน 5 แห่ง
และอื่นๆ จำนวน 2 แห่ง
ในเขตเทศบาลตำบลกะรน มีศาสนสถานทางพุทธศาสนาให้บริการแก่ประชาชน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
วัดกิตติสังฆาราม (วัดกะตะ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 วัดสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 สำนักสงฆ์ยวนผึ้ง ตั้งอยู่ที่
ซอยปฏัก 20 หาดกะรน และสำนักสงฆ์พระธาตูพนม ตั้งอยู่ที่ซอยควนโตน ตำบลกะรน
(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลกะรน)

3.4.1.2 สภาพเศรษฐกิจ
1) โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
จังหวัดภูเก็ตมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำปี 2557 (Gross Provincial Product :
GPP) เท่ ากับ 137,901 ล้ านบาท คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 12.25 ของ GPR และร้อ ยละ 1.05 ของ GDP และมู ล ค่ า
ผลิ ตภัณ ฑ์ จังหวัดต่อหั ว (GPP per capita) 258,817 บาท ต่อคนต่อปี สู งเป็นอั นดับ 1 ของภาคใต้และเป็ น
อันดับ 10 ของประเทศ มาจากผลิตในภาคเกษตร 4,792 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.48 และนอกภาค
เกษตร 133,108 ล้านบาท หรือคิด เป็น 96.52 เมื่อพิจาณาตามโครงสร้างเศรษฐกิจของจั งหวัด 5 อันดับแรก
ได้แก่ สาขาโรงแรมและภัตตาคาร คิดเป็นร้อยละ 36.14 สาขาการขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 25.97 สาขาการขายส่ง
ขายปลีก คิดเป็นร้อยละ 6.16 สาขาตัวกลางทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 5.94 และบริการด้านอสังหาริมทรัพย์
คิดเป็นร้อยละ 4.75 (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พ.ศ. 2559)
ประชากรในเขตเทศบาลตำบลกะรนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม
การบริการ การค้าขาย ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มเรือหางยาว กลุ่มบริการร่มชายหาด กลุ่มหมอนวด
ชายหาด กลุ่มเรือเจ็ทสกี กลุ่มเรือเร็ว กลุ่มรถแท็กซี่ รถตุก๊ ตุ๊ก และกลุ่มแผงลอย
2) การเกษตร
การประกอบการเกษตรของประชาชนในท้องถิ่นเทศบาลตำบลกะรน มีพื้ นที่ทางเกษตรจำนวนน้อย
ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ การปลูกยางพารา ทุเรียน ลองกอง และพืขผักสวนครัว เป็นต้น โดยพื้นที่ที่ใช้
สอยทางการเกษตร แบ่งเป็นที่ดินทำสวน จำนวน 795 ไร่ และที่ดินทำไร่ (ปลูกพืชผัก) จำนวน 7 ไร่ ส่วนจำนวน
เกษตรกรผู้ทำสวน มีจำนวน 62 ครัวเรือน และเกษตรกรผู้ทำไร่ มีจำนวน 7 ครัวเรือน
(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลกะรน)
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3) การอุตสาหกรรม
ในพื้น ที่จั งหวัดภูเก็ต มีโรงงานที่ได้รับใบอนุ ญ าตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) สิ้ นสุด ณ วัน ที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2561 จำนวนทั้งสิ้น 469 โรงงาน เงินลงทุนรวม 10,736.33 ล้านบาท และจำนวนคนงาน 8,089
คน รายละเอียดดังตารางที่ 3.4-4
ตารางที่ 3.4-4 จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพืน้ ที่จังหวัดภูเก็ต
อำเภอ
อำเภอเมืองภูเก็ต
อำเภอถลาง
อำเภอกะทู้
รวม

จำนวนโรงงาน (แห่ง)
336
105
28
469

จำนวนคนงาน (คน)
4,945
2,829
315
8,089

จำนวนเงินทุน (ล้านบาท)
6,007.26
4,118.93
610.13
10,736.33

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2561 – 2564)

สำหรับในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกะรน มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง (มีคนงานตั้งแต่ 10-30 คน)
จำนวน 1 แห่ง คือ โรงน้ำดื่มกรีน
(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลกะรน)

4) การท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงในระดับโลกมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยวมากมายหลายประเภท ทั้ งบนเกาะภูเก็ตซึ่งมีจุดขายหลัก คือชายหาดและกิจกรรมการท่องเที่ยว
ต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมบั นเทิง นันทนาการและกีฬาทางน้ำ และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเกาะบริวาร
โดยรอบและเกาะในจังหวัดใกล้เคียง
ในเขตเทศบาลตำบลกะรนมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญหลายแห่ง ได้แก่ พุทธอุทยานเขา
นาคเกิด (พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคาคีรี) จุดชมวิว 3 หาด (Viewpoint) หาดกะตะ และหาดกะรน นอกจากนี้ยัง
มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ สนามกีฬา (สนามกีฬาเทิดพระเกียรตินวมินทร์) สวนสาธารณะคลองบางลา
และสวนสาธารณะหนองหาน
(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลกะรน)

5) การพาณิชยกรรมและการบริการ
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกะรนส่ ว นใหญ่ จ ะประกอบอาชี พ เกี่ ยวกับ ธุรกิ จ ทางการท่ อ งเที่ ย ว
การโรงแรม การบริการ และการค้าขาย โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพประกอบไปด้วย กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่ม
เรือหางยาว กลุ่มบริการร่มชายหาด กลุ่มหมอนวดชายหาด กลุ่มเรือเจ็ทสกี กลุ่มเรือเร็ว กลุ่มรถแท็กซี่ รถตุ๊ก ตุ๊ก
และกลุ่มแผงลอย สำหรับสถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรมและการบริการต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบล
กะรน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4-5
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ตารางที่ 3.4-5 จำนวนสถานประกอบการด้านพาณิชยกรรมและการบริการในเขตเทศบาลตำบลกะรน
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

การพาณิชย์
ธนาคาร
สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โรงแรม/รีสอร์ท/เกสเฮ้าส์/บ้านเช่า
คลินิก
สถานีบริการน้ำมัน
ตลาดสด
สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข
สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ร้านชายยา

จำนวน (แห่ง)
9
90
47
390
9
1
1
395
638
65

(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลกะรน)

3.4.1.3 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบโครงการ
การสำรวจความคิดเห็นประชาชนบริเวณโดยรอบและใกล้เคียงโครงการ โดยบริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ (ภาคผนวกที่ 6) แจกให้กับประชาชนก่อน โดยแสดงรายละเอียดโครงการ
ชื่อบริษัทเจ้าของโครงการ สถานที่ที่จะดำเนินการ ช่องทางการติดต่อขอข้อมูลเพิ่ มเติมและแสดงความคิดเห็น
ตลอดจนร่ างมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มของโครงการที่ ส อดคล้ อ งกั บ รายงาน การ
ประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยสื่ อสารสร้างความเข้าใจจากโครงการไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ เกิด
ความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดโครงการ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เพื่อให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารหรือร่วมรับรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน (ที่มา : สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรกฎาคม 2560) และประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, มกราคม 2562) และทำแบบสอบถามครั้งที่ 1
วันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2564 (พื้นที่อ่อนไหว หน่วยงานราชการ และกลุ่มผู้นำชุมชน ทำการสำรวจความคิดเห็น
ของประชาชนในวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564) จึงได้ทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นของ
ประชาชน ด้านสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณสุขและความคิดเห็นต่อผลกระทบที่คาด
ว่าจะได้ รั บ จากการดำเนิ น โครงการช่ ว งดั ด แปลงอาคารและเปิ ด ดำเนิ น การ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ โครงการ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ เพื่อนำมาพิจารณา
ประกอบการประเมิน ผลกระทบและกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อ มเพิ่มเติมต่อไป
เพื่อให้เพียงพอกับผลกระทบที่เกิดขึ้น จากนั้นนำตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ไป
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยแจ้งให้ประชาชนทราบก่อ นทำการสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 โดยพื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่โดยรอบ
และใกล้เคียงโครงการ ได้แก่
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1. ประชาชนในรัศมี 100 เมตร (สำรวจ 100%)
2. ประชาชนที่อยู่ถัดจากรัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตรจากพื้นที่โครงการ (สำรวจ 80%
ของกลุ่มพื้นทีร่ อง
3. ประชาชนที่อยู่ถัดจากรัศมี 500 เมตร ถึงรัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ (สำรวจ 20%
ของกลุ่มพื้นที่รอง
4. กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว (สถานศึกษา สถานที่ราชการ ศาสนสถาน เป็นต้น)
5. กลุ่มหน่วยงานราชการ
6. ประชาชนทีม่ ีบ้านติดโครงการ (สำรวจ 100%)
7. กลุ่มผู้นำชุมชนทีเ่ กี่ยวข้อง
สรุปช่วงวันเวลาที่ทำการสอบถามความคิดเห็น
ครั้งที่ 1 - บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564
ครั้งที่ 2 - ทำแบบสอบถามประชาชนครั้งที่ 1 ในรัศมี 100 เมตร ถัดจากรัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500
เมตรจากพื้นที่โครงการ และถัดจากรัศมี 500 เมตร ถึงรัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ
รวมทั้งประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ ในวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564
- สำหรับพื้นที่อ่อนไหว หน่วยงานราชการ และกลุ่มผู้นำชุมชนทำการสอบถามความคิดเห็น
ตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างในวันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2564
ครั้งที่ 3 - ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยแจ้งให้ประชาชนทราบ
ก่ อ นทำการสำรวจความคิ ด เห็ น ประชาชนครั้ ง ที่ 2 สำหรั บ มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม วันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 ของกลุ่มในรัศมี 100 เมตร ถัด
จากรัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตรจากพื้ นที่โครงการ ถัดจากรัศมี 500 เมตร ถึงรัศมี 1
กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ รวมทั้งประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว กลุ่ม
หน่วยงานราชการ และกลุ่มผู้นำชุมชน
3.4.1.4 การสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็นของประชาชน
โครงการได้เปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนที่ อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ เข้ามามีส่ วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นด้วยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เป็นจริงและความคิดเห็นที่สะท้อนถึงความรู้สึกของประชาชนในชุมชน การสำรวจความคิดเห็นมีขั้นตอนและ
วิธีการ ดังนี้
- จำแนกตามหัวข้อหรือประเด็นหลักที่ต้องให้ความสำคัญ
- จำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางบวกและทาง
ลบรวมถึงขอบเขตทางการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการแจกใบปลิวแสดงรายละเอียด
โครงการ
- ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
บริษทั โอเค เนเจอร์ จำกัด
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- สรุป ผลจากการสำรวจความคิด เห็นและข้อวิตกกังวลของชุมชน เพื่อจัดทำมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ ในเบือ้ งต้นโครงการได้
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการแก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินกิจการของโครงการโดยการ
แจกใบปลิวแสดงรายละเอียดโครงการ จากนั้นจึงดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายดังกล่ าวด้วย
วิธีการสัมภาษณ์รายบุคคลซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ต่อการดัดแปลงอาคารและการดำเนินโครงการ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่โดยรอบรัศมี 1 กิโลเมตร จาก
โครงการเนื่องจากเป็น กลุ่ มที่มีความอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบจากโครงการมากที่สุด รายละเอียดของ
วิธีการดำเนินงานมีดังนี้
1) วิธี การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและความเห็ น : ใช้ ในการสำรวจ โดยมี แบบสอบถามเป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร จากโครงการ จากประชาชนที่เป็นหัวหน้า
ครอบครัว หรือคู่สมรส หรือสมาชิกในครัวเรื อนที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ในพื้นที่สำรวจเป็นเวลา
อย่างน้อย 1 ปี
2) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจ คือ ประชาชนที่เป็นหัวหน้า
ครัวเรือนหรือคู่สมรส หรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ในพื้นที่สำรวจเป็นเวลาอย่าง
น้ อ ย 1 ปี และอยู่ ในพื้ น ที่ รั ศ มี 1 กิโลเมตร จากโครงการ การจำแนกกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จากโครงการ
พิจารณาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ และจัดลำดับของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียตามลักษณะของผลกระทบทีค่ าดว่าจะได้รับทั้งทางบวกและทางลบ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มพื้นที่หลัก ได้แก่
- กลุ่มพื้นที่ติดโครงการ (เป็นกลุ่มครัวเรือนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทางตรง) โดยลักษณะ
ของกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือคูส่ มรส หรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ 20 ปีขนึ้ ไป เป็นต้น
- กลุ่มถัดจากพื้นที่ติดโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง-รัศมี 100 เมตร (เป็นกลุ่มครัวเรือนที่คาดว่า
จะได้รับ ผลกระทบจากโครงการโดยตรงรองมาจากกลุ่ มแรก) โดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่า งต้องเป็ นหัวหน้า
ครัวเรือนหรือคูส่ มรส หรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นต้น
กลุ่มที่ 2 กลุ่มพื้นที่รอง ได้แก่
- กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในระยะมากกว่า 100-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (เป็นกลุ่ม
ครัวเรือนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทางอ้อม) โดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่างต้องเป็น หัวหน้าครัวเรือนหรือคู่
สมรส หรือสมาชิกในครอบครัวที่มอี ายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นต้น
- กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (เป็นกลุ่ม
ครัวเรือนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทางอ้อม) โดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่า งต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือคู่
สมรส หรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นต้น
กลุ่มที่ 3 กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ได้แก่
- พื้นที่อ่อนไหว ที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ โดยลักษณะของผู้ที่ให้
ข้อมูลจะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุด หรือได้รับมอบหมาย
บริษทั โอเค เนเจอร์ จำกัด
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กลุ่มที่ 4 กลุม่ หน่วยงานราชการ ได้แก่
- กลุ่มหน่วยงานราชการ ที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ โดยลักษณะของ
ผู้ที่ให้ข้อมูลจะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุด หรือได้รับมอบหมาย
กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- กลุ่มผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ โดยลักษณะของผู้ที่ให้ข้อมูลจะต้องเป็นผู้นำชุมชน หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย
3) ขนาดกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง
โครงการกำหนดให้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตั วอย่าง จำแนกตามกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียจากโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก โดยให้
สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหรือกิจ การด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน (ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรกฎาคม 2560)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มพื้นที่หลัก ได้แก่
- กลุ่มพื้นที่ติดโครงการ (เป็นกลุ่ มครัวเรือน/สถานประกอบการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
ทางตรง) โดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือคูส่ มรส หรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ 20
ปีขึ้นไป เป็นต้น ที่ปรึกษาเลือกใช้วิธีการสำรวจตัวอย่างแบบเจาะจงทุกครัวเรือน มีจำนวน 1 ตัวอย่าง ได้แก่ บ้าน
อยู่อาศัยเลขที่ 177/1
- กลุ่มถัดจากพื้นที่ติดโครงการและพื้ นที่ใกล้เคียง-รัศมี 100 เมตร (เป็นกลุ่มครัวเรือนที่คาดว่า
จะได้รับ ผลกระทบจากโครงการโดยตรงรองมาจากกลุ่ มแรก) โดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นหัวหน้า
ครั วเรือนหรือคู่ ส มรส หรือสมาชิกในครอบครัวที่ มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นต้น ที่ปรึกษาเลื อกใช้วิธีการสำรวจ
ตัวอย่างแบบเจาะจงทุกครัวเรือน มีจำนวน 83 ตัวอย่าง
โดยในกลุ่มที่ 1 ที่ปรึกษาใช้วิธีการลงสำรวจความคิดเห็นให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มพื้นที่รอง
การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่างในกลุ่มพื้นที่รองของโครงการโรงแรม
ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลกะรน ซึ่งมี
พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 20.00 ตารางกิโลเมตร แสดงความหนาแน่นของครัวเรือนในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่
โครงการ ไว้ในตารางที่ 3.4-6
ตารางที่ 3.4-6 ความหนาแน่นของครัวเรือนอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร
พื้นทีใ่ นรัศมี 1 กม.
จำนวน
พื้นที่
พื้นที่
จากพื้นที่โครงการ
ครัวเรือน
(ตร.กม.)
(ตร.กม.)
เทศบาล
8,211
20.00
3.14
ตำบลกะรน

ความหนาแน่นของหลังคา
เรือนในรัศมี 1 กม.
จากพื้นที่โครงการ
1,289.13

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษทั โอเค เนเจอร์ จำกัด
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การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่างในกลุ่มพื้นที่รองที่ใช้ในการสำรวจมา
จากการสุ่มตัวอย่างในระดับครัวเรือน เพื่อให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรทั้ งหมดในกลุ่ม
พื้นที่รอง จึงใช้วิธีการคำนวณของกลุ่มตัวอย่างตามวิธีก ารของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) (Yamane, Taro.
Statistics : An Introductory Analysis. 3rd. Tokyo : Harper International Edition. 1973) โดยกำหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05 ดังนี้
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ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของประชากร ในที่นี้มีหน่วยเป็นหลังคาเรือน
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05

n

=

1,290
1+(1,290x(0.05)2)

=

305.33

แทนค่าในสูตร

ดังนั้น ที่ปรึกษาต้องเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มพื้นที่รองให้ได้อย่างน้อย 306 ตัวอย่าง โดยมีการ
แบ่งสัดส่วนจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาออกเป็น 2 กลุม่ ตามระยะห่างจากขอบเขตพื้นทีโ่ ครงการ ดังนี้
- กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในระยะมากกว่า 100-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (เป็นกลุ่ม
ครัวเรือนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทางอ้อม) ที่ปรึกษาใช้วิธีการสำรวจแบบตามความสะดวก (Convenience
Sampling) ซึ่งเป็นการเลือกแบบไม่มีกฎเกณฑ์ อาศัยความสะดวกของผู้วิจัยเป็นหลัก กลุ่มตัวอย่างจะเป็นใคร
ก็ ได้ ที่ ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ ผู้ วิจั ย ในการให้ ข้ อ มู ล บางอย่ า ง (ที่ ม า : ศิ ริลั ก ษณ์ สุวรรณวงศ์. (2538) ทฤษฎี แ ละเทคนิ ค
การสุ่ม ตัวอย่ าง. กรุงเทพฯ : โอเดีย นสโตร์) แม้ ว่ าที่ ป รึก ษาจะใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบตามความสะดวก แต่ ทั้ งนี้ ที่ ป รึก ษา
ได้พิจารณาเลือกตำแหน่ งตั วอย่างของประชาชนให้ มีการกระจายของกลุ่มตัวอย่างทั่วถึงในระยะของผู้ได้รับ
ผลกระทบกลุ่มถัดจากรัศมี 100 เมตร – 500 เมตร โดยคำนึงถึงปัจจัยของการได้รับผลกระทบของกลุ่มตัวอย่าง
ที่เกิดขึ้น จากโครงการ อยู่ในแนวเส้น ทางเข้าสู่โครงการ ทิศทางลมพัดผ่ าน และมีความหนาแน่น ของจำนวน
ครัวเรือน โดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือ นหรือคู่สมรส หรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ
20 ปีขึ้นไป เป็นต้น ลงทำการสำรวจให้ครอบคลุมตามจำนวนครัวเรือนจากการคำนวณข้ างต้น (สำรวจความ
คิ ด เห็ น ร้ อยละ 80 ของจำนวนตัว อย่ างในกลุ่ ม พื้ น ที่ รอง ที่ ได้ จ ากการคำนวณตามระเบี ยบวิธีวิจั ยทางด้ าน
สังคมศาสตร์) มีจำนวน 245 ตัวอย่าง
- กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (เป็นกลุ่ม
ครัวเรือนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทางอ้อม) ที่ปรึกษาใช้วิธีการสำรวจแบบตามความสะดวก (Convenience
Sampling) ซึ่งเป็นการเลือกแบบไม่มีกฎเกณฑ์ อาศัยความสะดวกของผู้วิจัยเป็น หลัก กลุ่มตัวอย่างจะเป็นใคร
ก็ได้ที่ให้ความร่วมมือกับผู้วิจัย ในการให้ข้อมูลบางอย่ าง (ที่มา : ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์. (2538). ทฤษฎีและเทคนิคการสุ่ม
ตัวอย่าง. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์) แม้ว่าที่ปรึกษาจะใช้วิธีการสุ่มแบบตามความสะดวก แต่ทั้งนี้ที่ปรึกษาได้พิจารณา
เลือกตำแหน่งตัวอย่างของประชาชนให้มีการกระจายของกลุ่มตัวอย่างทั่วถึงในระยะของผู้ได้รับผลกระทบกลุ่ ม
ถัดจากรัศมี 500 เมตร – 1 กิโลเมตร โดยคำนึงถึงปัจจัยของการได้รับผลกระทบของกลุ่มตัวอย่างที่เกิดขึ้นจาก
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โครงการ อยู่ในแนวเส้นทางเข้าสู่ โครงการ ทิศทางลมพัดผ่าน และมี ความหนาแน่นของจำนวนครัวเรือน โดย
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือคู่สมรส หรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็น
ต้น ลงทำการสำรวจให้ครอบคลุมตามจำนวนครัวเรือนจากการคำนวณ (สำรวจความคิดเห็นร้อยละ 20 ของ
จำนวนตัว อย่ างในกลุ่ มพื้ น ที่ ร อง ที่ ได้ จ ากการคำนวณตามระเบี ยบวิธี วิจัยทางด้านสั งคมศาสตร์) มีจำนวน
61 ตัวอย่าง
กลุ่มที่ 3 กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ได้แก่
- พื้น ที่อ่อนไหว ที่อ ยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้น ที่โครงการ ซึ่งมีจ ำนวนทั้ งหมด
4 ตัวอย่าง ได้แก่ วัดกิตติสังฆาราม, ศาลเจ้าโปเซ้งไต่เต่กะตะ 2559, โรงเรียนบ้านกะตะ และโรงเรียนเทศบาล
วัดกิตติสังฆาราม ที่ปรึกษาใช้วิธีการลงสำรวจความคิดเห็น โดยลักษณะของผู้ที่ให้ข้อมูลจะต้อ งเป็นผู้ที่มีอำนาจ
สูงสุด หรือได้รับมอบหมาย
กลุ่มที่ 4 กลุ่มหน่วยงานราขการ ได้แก่
- กลุ่มหน่วยงานราชการที่อยู่รัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด
1 ตัวอย่าง ได้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลกะรน ที่ปรึกษาใช้วิธีการลงสำรวจความคิดเห็น โดยลักษณะของผู้ทใี่ ห้
ข้อมูลจะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุด หรือได้รับมอบหมาย
กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- กลุ่มผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากขอบเขต
พื้นที่โครงการ คือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ที่ปรึกษาใช้วิธีการลงสำรวจ
ความคิดเห็น โดยลักษณะของผู้ที่ให้ข้อมูลจะต้องเป็นผู้นำชุมชน หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย
4) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการสำรวจ
เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจเศรษฐกิจ –สังคม และความคิดเห็น คือแบบสอบถาม (รายละเอียด
แสดงดังภาคผนวกที่ 6) แบ่งแบบสอบถามออกเป็น
ส่วนที่ 1 : ข้อมู ลส่วนบุคคล ประกอบด้ วย เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา สถานภาพ จำนวน
สมาชิกในครอบครัว อาชีพ รายได้ และรายจ่ายของครอบครัว
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัย ประกอบด้วย แหล่งน้ำดื่ม
และน้ ำใช้ การได้ รับบริก ารกระแสไฟฟ้ าและโทรศั พท์ การจัดการน้ ำเสีย การระบายน้ำฝน การจั ดการขยะ
ปัญหาเกีย่ วกับสุขภาพ และการเลือกใช้บริการสถานพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย
ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในชุมชน ประกอบด้วย ปัญหาทาง
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ในปัจ จุบันของชุมชน ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดำเนินโครงการเกิดขึ้นใน
ระหว่างเปิดดำเนินการ
ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับโครงการ ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับ
โครงการในช่วงเปิดดำเนินโครงการ
ส่วนที่ 5 : การตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องด้านมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้อมกั บ ความต้ องการของประชาชนโดยรอบพื้ น ที่ โครงการ ประกอบด้ว ย ความ
ต้องการให้ทางโครงการระมัดระวัง ความเพียงพอของมาตรการที่โครงการกำหนด ความต้องการให้โครงการ
ช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนและข้อเสนอแนะอย่างอื่นๆ เพิม่ เติม
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5) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงานฯ ที่ปรึกษาได้สำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
แบบสอบถามในการสัมภาษณ์ ทำการสำรวจแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งทั้งนี้ การสำรวจข้อมูลที่ปรึกษาได้ ลงพื้นที่
ร่วมกับพนักงานเก็บข้อมูล รวมทั้งมีการอบรมทำความเข้าใจในเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ รวมถึงวัตถุประสงค์และ
รูปแบบของโครงการก่อนการสำรวจข้อมูลก่อนนำมาแปรผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
6) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อได้แบบสัมภาษณ์จากภาคสนามแล้ว ที่ปรึกษามีการสำรวจความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล และสร้างคู่มือลงรหัส จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาลงรหัสและประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช้เครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ และสถิติเชิง พรรณนา ซึ่งเป็ น การสำรวจและอธิบายข้อมูลที่ รวบรวมมาแบบสรุป เพื่ อให้ เห็ น
ภาพรวมโดยใช้ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยเลขคณิต
7) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนต่อโครงการ ครั้งที่ 1
โครงการกำหนดให้มีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างของการสำรวจความคิดเห็นโดยอาศัยหลักเกณฑ์ของ
การมีส่วนได้เสียจากการดำเนินการโครงการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
(ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรกฎาคม 2560) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มพื้นที่หลัก ได้แก่
- ประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ จำนวน 1 ตัวอย่าง โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความคิด
เห็นกลับมา จำนวน 1 ตัวอย่าง
- ครัวเรือนโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร จำนวน 83 ตัวอย่าง โดยที่ปรึกษาได้รับแบบ
สำรวจความคิดเห็นกลับมา จำนวน 41 ตัวอย่าง (โดยมีจำนวน 1 ตัวอย่าง ระบุว่าไม่มีผลกระทบใด ๆ) และอีก
1 ตัวอย่าง ไม่ประสงค์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นให้แก่โครงการ สำหรับอีก 41 ตัวอย่าง ยังไม่สะดวกในการ
ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจแก่โครงการ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มพื้นที่รอง ได้แก่
- ครัวเรือนโดยรอบโครงการ ถัดจากรัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตร จำนวน 245 ตัวอย่าง
โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา จำนวน 245 ตัวอย่าง
- ครัวเรือนโดยรอบโครงการ ถัดจากรัศมี 500 เมตร ถึงรัศมี 1 กิโลเมตร จำนวน 61 ตัวอย่าง
โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา จำนวน 61 ตัวอย่าง
กลุ่มที่ 3 กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว จำนวน 4 ตัวอย่าง ได้แก่ (1) วัดกิตติสังฆาราม (2) โรงเรียนบ้าน
กะตะ (3) โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม (4) ศาลเจ้าโปเซ้งไต่เต่ กะตะ 2559 โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสำรวจ
ความคิดเห็นกลับมา จำนวน 4 ตัวอย่าง
กลุ่ มที่ 4 กลุ่มหน่ วยงานราขการ จำนวน 1 ตั วอย่าง ได้ แก่ สำนั กงานเทศบาลตำบลกะรน
โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา จำนวน 1 ตัวอย่าง
กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้นำชุมชน จำนวน 1 ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลกะรน อำเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา จำนวน 1 ตัวอย่าง
บริษทั โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

รวมจำนวนตัวอย่างของการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ จำนวน 396 ตัวอย่าง
ซึ่งได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา จำนวน 354 ตัวอย่าง
• การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 100 เมตร จำนวน 83 ตัวอย่าง โดยที่
ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความคิดเห็ นกลับมา จำนวน 41 ตัวอย่าง (โดยมีจำนวน 1 ตัวอย่าง ระบุว่าไม่มี
ผลกระทบใด ๆ) และอีก 1 ตัวอย่าง ไม่ประสงค์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นให้แก่โครงการ สำหรับอีก 41
ตัวอย่าง ยังไม่สะดวกในการให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจแก่โครงการ เมื่อวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564
ตัวอย่างแบบสอบถามแสดงดังภาคผนวกที่ 6
ก. ข้อมูลส่วนบุคคล
จากประชากรกลุ่มตัวอย่ างที่สำรวจความคิดเห็น (รายละเอียด แสดงดังตารางที่ 3.4-7) จำนวน
40 คน เป็ นชาย ร้อยละ 50.00 เป็นหญิง ร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มอายุในช่วง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ
32.50 ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 82.50 มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. ร้อยละ 27.50 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 67.50 ของกลุ่มตัวอย่าง สมาชิกในครัวเรือน (รวมผู้ให้
สัมภาษณ์) ส่วนใหญ่มีจำนวนสมาชิก 3 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00
อาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 65.00 รายได้เฉลี่ ยต่อ
เดือนของครอบครัวกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ 10,001-15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 55.00 และมีรายจ่าย
ของครอบครัว 10,001-15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 72.50
ตารางที่ 3.4-7 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 100 เมตร
รายละเอียด
1.1 เพศ
1) ชาย
2) หญิง
รวม

20
20
40

50.00
50.00
100.00

รวม

0
4
13
11
10
2
40

0.00
10.00
32.50
27.50
25.00
5.00
100.00

รวม

33
5
2
0
40

82.50
12.50
5.00
0.00
100.00

1.2 อายุ
1) น้อยกว่า 20 ปี
2) 21-30 ปี
3) 31-40 ปี
4) 41-50 ปี
5) 51-60 ปี
6) มากกว่า 60 ปี
1.3 การนับถือศาสนา
1) พุทธ
2) อิสลาม
3) คริสต์
4) อื่นๆ..
บริษทั โอเค เนเจอร์ จำกัด

กลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร
จำนวน (คน)
ร้อยละ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-7 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 100 เมตร
รายละเอียด
1.4 จบการศึกษา
1) ประถมศึกษาตอนต้น
2) ประถมศึกษาตอนปลาย
3) มัธยมศึกษาตอนต้น
4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
5) อนุปริญญา/ปวส.
6) ปริญญาตรี
7) ปริญญาโท
8) ปริญญาเอก
9) อื่นๆ
รวม
1.5 สถานภาพสมรส
1) โสด
2) สมรส
3) หย่า
4) แยกกันอยู่
รวม
1.6 จำนวนสมาชิกในครอบครัว
1) 1 คน
2) 2 คน
3) 3 คน
4) 4 คน
5) 5 คน
6) 6 คนขึ้นไป
รวม
1.7 การประกอบอาชีพ
1) ทำไร่/ทำสวน
2) ทำนา
3) ประมง
4) การท่องเที่ยว
5) ค้าขาย
6) รับจ้างทั่วไป
7) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
8) อื่นๆ...กิจการส่วนตัว พนักงานบริษัท แม่บ้าน…
รวม
1.8 รายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน
1) น้อยกว่า 5,000 บาท
บริษทั โอเค เนเจอร์ จำกัด

กลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร
จำนวน (คน)
ร้อยละ
2
8
4
11
5
8
2
0
0
40

5.00
20.00
10.00
27.50
12.50
20.00
5.00
0.00
0.00
100.00

12
27
1
0
40

30.00
67.50
2.50
0.00
100.00

9
10
14
4
3
0
40

22.50
25.00
35.00
10.00
7.50
0.00
100.00

1
0
0
1
4
26
0
8
40

2.50
0.00
0.00
2.50
10.00
65.00
0.00
20.00
100.00

0

0.00
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-7 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 100 เมตร
รายละเอียด
2) 5,001 – 10,000 บาท
3) 10,001 – 15,000 บาท
4) 15,001 – 20,000 บาท
5) 20,001 – 25,000 บาท
6) มากกว่า 25,001 บาท
รวม
1.9 รายจ่ายของครอบครัวต่อเดือน
1) น้อยกว่า 5,000 บาท
2) 5,001 – 10,000 บาท
3) 10,001 – 15,000 บาท
4) 15,001 – 20,000 บาท
5) 20,001 – 25,000 บาท
6) มากกว่า 25,001 บาท
รวม

กลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร
จำนวน (คน)
ร้อยละ
2
5.00
22
55.00
9
22.50
5
12.50
2
5.00
40
100.00
0
4
29
3
2
2
40

0.00
10.00
72.50
7.50
5.00
5.00
100.00

ข. ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัย (รายละเอียด แสดงดังตารางที่ 3.4-8)
 แหล่งน้ำที่ประชาชนใช้ คือ น้ำจากบ่อน้ำตื้น คิดเป็นร้อยละ 55.00 และแหล่งน้ำบริโภค
ได้มาจากการซื้อน้ำเป็นขวดหรือถัง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 การได้รับบริการไฟฟ้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้รับการบริการกระแสไฟฟ้า คิดเป็น
ร้อยละ 100.00
 ระบบสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้รับบริการโทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 92.50
 การจัดการน้ำเสียในครัวเรือน แต่ละครัวเรือนจัดให้มีส้วมทั้งหมด ซึ่งน้ำเสียจากการอาบและ
ซักล้างทั้งหมดจะระบายลงบ่อเกรอะบ่อซึม คิดเป็นร้อยละ 100.00
 การระบายน้ำฝนทั้งหมดจะระบายลงท่อ/รางระบายน้ำสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 100.00
 การจัดการขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน ทั้งหมดมีถังขยะรองรับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และ
กำจัดโดยให้หน่วยงานราชการ รับไปกำจัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
 การเจ็บป่วย พบว่า บุคคลในครัวเรือนไม่มีการเจ็บป่วย ร้อยละ 90.00 หากมีการเจ็บป่วย
สำหรับโรคที่ป่วยส่วนใหญ่ คือ ไข้หวัด และภูมิแพ้อากาศ คิดเป็นร้อยละ 62.50 สาเหตุที่เจ็บป่วยเกิดจากสภาพ
อากาศ และการพักผ่อนไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 60.00 ส่วนสถานรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
เมื่อบุคคลในครัวเรือนเจ็บป่วย พบว่า ร้อยละ 80.00 ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ เหตุผลที่ไปใช้การ
รักษาพยาบาลเนื่องจากมีบัตรสงเคราะห์/บัตรประกันสุขภาพ ร้อยละ 85.00

บริษทั โอเค เนเจอร์ จำกัด
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โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-8 ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 100 เมตร
รายละเอียด
2.1 แหล่งน้ำใช้ในครัวเรือนมาจาก
1) บ่อน้ำตืน้
2) บ่อน้ำบาดาล
3) ลำห้วย/คลอง
4) น้ำฝน
5) น้ำประปา
6) อื่นๆ
รวม

22
4
0
0
13
1
40

55.00
10.00
0.00
0.00
32.50
2.50
100.00

รวม

0
0
0
0
40
40

0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00

รวม

0
40
40

0.00
100.00
100.00

รวม

37
3
40

92.50
7.50
100.00

40
0
0
0
40

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

40
0
40

100.00
0.00
100.00

40
0

100.00
0.00

2.2 แหล่งน้ำดื่มในครัวเรือนมาจาก
1) บ่อน้ำตืน้
2) บ่อน้ำบาดาล
3) น้ำฝน
4) น้ำประปา
5) อื่นๆ...ซื้อน้ำ…
2.3 การได้รับบริการกระแสไฟฟ้า
1) ไม่มี
2) มี
2.4 การได้รับบริการทางโทรศัพท์
1) ไม่มี
2) มี
2.5 การกำจัดน้ำเสีย
ก. น้ำเสียอาบ/ซักล้าง
1) มีบ่อเกรอะบ่อซึม
2) ระบายลงพื้นให้ระเหยไปตามธรรมชาติ
3) ระบายลงพื้นดินบริเวณบ้านโดยตรง
4) อื่นๆ
รวม
ข. น้ำเสียส้วม
1) มีส้วม
2) ไม่มีสว้ ม
รวม
2.6 การระบายน้ำฝน
1) ระบายลงสู่ท่อ/รางระบายน้ำสาธารณะ
2) ระบายลงลงคลอง/ลำรางสาธารณะ
บริษทั โอเค เนเจอร์ จำกัด

กลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร
จำนวน (คน)
ร้อยละ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-8 ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 100 เมตร (ต่อ)
รายละเอียด
3) ระบายลงพื้นดิน แล้วปล่อยให้ซึมไปเอง
4) อื่นๆ
รวม
2.7 การกำจัดขยะ
ก. ภาชนะรองรับขยะ
1) มีถังรองรับขยะทุกครัวเรือน
2) ไม่มีถังรองรับขยะ
รวม
ข. การกำจัดขยะ
1) ทิ้งในถังขยะสาธารณะ รอให้หน่วยงานราชการ รับไปกำจัด
2) กำจัดขยะเอง โดยการเผา
3) กำจัดเองโดยการทิ้งลงหลุมขยะ
4) อื่นๆ
รวม
2.8 ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือไม่
1) ไม่มี
2) มีปัญหา
รวม
2.9 ปัญหาสุขภาพที่เป็นบ่อยหรือเจ็บป่วย
1) ปวดหลัง/กล้ามเนื้ออักเสบ
2) โรคกระเพาะอาหาร/ลำไส้
3) โรคตา
4) โรคความดันโลหิตสูง
5) โรคเบาหวาน
6) ภาวะปวดศีรษะ
7) อื่นๆ ระบุ...ไข้หวัด และภูมิแพ้อากาศ...
รวม
2.10 สาเหตุที่เจ็บป่วยในข้อ 2.9
1) การใช้แรงงานหนักจากการทำงาน
2) การบริโภคอาหารรสจัด
3) การบริโภคอาหารไม่เป็นเวลา
4) ความเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจ
5) อื่นๆ...สภาพอากาศ และการพักผ่อนไม่เพียงพอ...
รวม
2.11 สถานรักษาพยาบาลเมือ่ บุคคลในครัวเรือนเจ็บป่วย
1) โรงพยาบาลของรัฐ
2) โรงพยาบาลเอกชน
บริษทั โอเค เนเจอร์ จำกัด

กลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร
จำนวน (คน)
ร้อยละ
0
0.00
0
0.00
40
100.00
40
0
40

100.00
0.00
100.00

40
0
0
0
40

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

36
4

90.00
10.00
100.00

8
2
0
2
0
3
25
40

20.00
5.00
0.00
5.00
0.00
7.50
62.50
100.00

11
0
2
3
24
40

27.50
0.00
5.00
7.50
60.00
100.00

32
5

80.00
12.50
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-8 ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 100 เมตร (ต่อ)
รายละเอียด
3) คลินิก
4) สถานีอนามัย
5) ซื้อยามารักษาเอง
6) อื่นๆ
รวม
2.12 เหตุผลที่ไปใช้การรักษาพยาบาล ตามข้อ 2.11 เมือ่ เจ็บป่วย
1) เดินทางสะดวก
2) บริการดี เป็นกันเอง
3) มีบัตรสงเคราะห์/บัตรประกันสุขภาพ
4) เชื่อถือในสถานบริการ
5) อื่นๆ
รวม

กลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร
จำนวน (คน)
ร้อยละ
2
5.00
0
0.00
1
2.50
0
0.00
40
100.00
3
1
34
2
0
40

7.50
2.50
85.00
5.00
0.00
100.00

ค. ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในปัจจุบันของชุมชน
การสำรวจความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุบั น (รายละเอียด แสดงดัง
ตารางที่ 3.4-9) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 42.50) มีความคิดเห็นว่า ปัญหาสิ่ งแวดล้อมใน
ปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำ ได้แก่ ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
สำหรับ ปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อมในปัจจุบั น อยู่ ในระดั บ ไม่ มี ปัญ หา (ร้อยละ 47.50-95.00) มีความ
คิดเห็นว่าอยู่ในระดับไม่มีปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้, ปัญหาความสะอาด
ของน้ำดื่ม-น้ำใช้, ปัญหาการปล่อยน้ำเสียที่ไม่ได้บำบัด ลงแหล่งน้ำในธรรมชาติ, ปัญหาการระบายน้ำไม่ทัน/ท่อ
ระบายน้ำอุดตัน, ปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนัก, ปัญหาการจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง, ปัญหาขยะส่งกลิ่น
เหม็นรบกวน, ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้ าง, ปัญหาจากแรงสั่นสะเทือนจากการจราจร
และการก่อสร้าง, ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง, ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร, ปัญหาด้าน
อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน , ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย, ปัญหาการเกิ ดอัคคีภัย และ
ปัญหาจากภัยธรรมชาติ

บริษทั โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-9 ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆในปัจจุบันของชุมชนของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 100 เมตร
ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนในปัจจุบัน
1. การขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้

สูงมาก
จำนวน
ร้อยละ
(คน)
0
0.00

สูง
จำนวน
(คน)
2

ร้อยละ
5.00

กลุม่ ประชาชนในรัศมี 100 เมตร
ระดับความรุนแรงของปัญหา
ปานกลาง
ต่ำ
ไม่มี
จำนวน
จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
2
5.00
6
15.00
30
75.00

ไม่แสดงความคิดเห็น
จำนวน
ร้อยละ
(คน)
0
0.00

รวม
จำนวน
ร้อยละ
(คน)
40
100.00

2. ปัญหาความสะอาดของน้ำดื่ม-น้ำใช้

0

0.00

1

2.50

1

2.50

1

2.50

37

92.50

0

0.00

40

100.00

3. ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง

2

5.00

3

7.50

4

10.00

17

42.50

14

35.00

0

0.00

40

100.00

4. ปัญหาการปล่อยน้ำเสียที่ไม่ได้บำบัดลง
แหล่งน้ำในธรรมชาติ
5. ปัญหาการระบายน้ำไม่ทัน/ท่อระบาย
น้ำอุดตัน
6. ปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนัก

0

0.00

1

2.50

1

2.50

0

0.00

38

95.00

0

0.00

40

100.00

2

5.00

0

0.00

0

0.00

3

7.50

35

87.50

0

0.00

40

100.00

1

2.50

1

2.50

3

7.50

4

10.00

31

77.50

0

0.00

40

100.00

7. ปัญหาการจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอย
ตกค้าง
8. ปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

0

0.00

1

2.50

0

0.00

1

2.50

38

95.00

0

0.00

40

100.00

0

0.00

1

2.50

1

2.50

0

0.00

38

95.00

0

0.00

40

100.00

9. ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจร
และการก่อสร้าง
10. ปัญหาจากแรงสั่นสะเทือนจาก
การจราจรและการก่อสร้าง
11. ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนน
ใกล้เคียง
12. ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร

1

2.50

3

7.50

6

15.00

1

2.50

29

72.50

0

0.00

40

100.00

0

0.00

1

2.50

1

2.50

3

7.50

36

87.50

0

0.00

40

100.00

1

2.50

3

7.50

6

15.00

6

15.00

24

60.00

0

0.00

40

100.00

0

0.00

1

2.50

0

0.00

4

10.00

35

87.50

0

0.00

40

100.00

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-9 ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆในปัจจุบันของชุมชนของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 100 เมตร (ต่อ)
ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนในปัจจุบัน
13. ปัญหาด้านอาชญากรรม ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
14. ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย

สูงมาก
จำนวน
ร้อยละ
(คน)
1
2.50

สูง
จำนวน
(คน)
0

ร้อยละ
0.00

กลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร
ระดับความรุนแรงของปัญหา
ปานกลาง
ต่ำ
ไม่มี
จำนวน
จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
1
2.50
0
0.00
38
95.00

ไม่แสดงความคิดเห็น
จำนวน
ร้อยละ
(คน)
0
0.00

รวม
จำนวน
ร้อยละ
(คน)
40
100.00

1

2.50

4

10.00

6

15.00

10

10.00

19

47.50

0

0.00

40

100.00

15. ปัญหาการเกิดอัคคีภัย

1

2.50

0

0.00

1

2.50

0

0.00

38

95.00

0

0.00

40

100.00

16. ปัญหาจากภัยธรรมชาติ

1

2.50

0

0.00

1

2.50

0

0.00

38

95.00

0

0.00

40

100.00

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั

ง. ความคิด เห็น ด้ านผลกระทบต่ างๆ เมื่ อมี การดำเนิน โครงการเกิดขึ้น ในช่วงดัดแปลง
อาคารและช่วงเปิดดำเนินการ
ระยะดัดแปลงอาคาร
จากการสำความคิด เห็ นของประชาชนในด้านผลกระทบต่างๆ ในระยะดัดแปลงอาคาร
โครงการ (รายละเอีย ด แสดงดั ง ตารางที่ 3.4-10) พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า
ผลกระทบต่างๆ จากโครงการในระยะดัดแปลงอาคาร อยู่ในระดับไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 90.0095.00) ได้แก่ หัวข้อเศรษฐกิจและสังคม, น้ำใช้, การจัดการน้ำเสีย, การระบายน้ำ, การจัดการขยะมูลฝอย, การใช้
ไฟฟ้า, คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน, การจราจร, ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย
และทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
ระยะดำเนินการ
จากการสำความคิดเห็นของประชาชนในด้านผลกระทบต่างๆ ในระยะดำเนินการโครงการ
(รายละเอียด แสดงดังตารางที่ 3.4-11) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผลกระทบต่างๆ
จากโครงการในระยะดำเนินการ อยู่ในระดับไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 92.50-95.00) ได้แก่ หัวข้อ
เศรษฐกิจและสังคม, น้ ำใช้, การจัดการน้ำเสีย, การระบายน้ำ, การจัดการขยะมูลฝอย, การใช้ไฟฟ้ า, คุณภาพ
อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน, การจราจร, ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย และทัศนียภาพ
และสุนทรียภาพ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-10 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดำเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่างดัดแปลงอาคารของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 100 เมตร
กลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงดัดแปลงอาคารโครงการ
รายละเอียด

สูงมาก

สูง

จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)

ปานกลาง

ต่ำ

ไม่แสดงความ
รวม
คิดเห็น
จำนวน
จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
ไม่มี

ร้อยละ

จำนวน
(คน)

ร้อยละ

จำนวน
(คน)

ร้อยละ

1. เศรษฐกิจและสังคม
1.1 เกิดการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

0

0.00

0

0.00

2

5.00

0

0.00

38

95.00

0

0.00

40

100.00

1.2 การค้าขายและเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น

0

0.00

0

0.00

2

5.00

0

0.00

38

95.00

0

0.00

40

100.00

1.3 การอพยพย้ายถิ่นฐาน

0

0.00

0

0.00

2

5.00

0

0.00

38

95.00

0

0.00

40

100.00

2.1 น้ำใช้ไม่เพียงพอ

1

2.50

0

0.00

1

2.50

0

0.00

38

95.00

0

0.00

40

100.00

2.2 คุณภาพของน้ำใช้

1

2.50

0

0.00

1

2.50

0

0.00

38

95.00

0

0.00

40

100.00

3.1 แหล่งน้ำธรรมชาติเน่าเสีย

1

2.50

0

0.00

0

0.00

0

0.00

38

95.00

1

2.50

40

100.00

3.2 เกิดความสกปรก/ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

1

2.50

0

0.00

0

0.00

0

0.00

38

95.00

1

2.50

40

100.00

0

0.00

1

2.50

1

2.50

0

0.00

38

95.00

0

0.00

40

100.00

2. น้ำใช้

3. การจัดการน้ำเสีย

4. การระบายน้ำ
4.1 ท่อระบายน้ำอุดตัน/ตืน้ เขิน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-10 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดำเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่างดัดแปลงอาคารของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 100 เมตร (ต่อ)
กลุม่ ประชาชนในรัศมี 100 เมตร
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงดัดแปลงอาคารโครงการ
รายละเอียด

4.2 พื้นที่โครงการปิดกั้นทางระบายน้ำเดิม
4.3 เกิดปัญหาน้ำท่วมจากการระบายน้ำ

สูงมาก

สูง

จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)
0
0.00
1

ปานกลาง

2.50

จำนวน
(คน)
1

ร้อยละ

ต่ำ

2.50

จำนวน
(คน)
0

ร้อยละ

ไม่แสดงความ
รวม
คิดเห็น
จำนวน
จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
38
95.00
0
0.00
40 100.00
ไม่มี

ร้อยละ
0.00

0

0.00

1

2.50

1

2.50

0

0.00

38

95.00

0

0.00

40

100.00

5.1 เก็บขนขยะไม่ทัน/ขยะตกค้าง

1

2.50

0

0.00

0

0.00

0

0.00

38

95.00

1

2.50

40

100.00

5.2 ขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

1

2.50

0

0.00

0

0.00

0

0.00

38

95.00

1

2.50

40

100.00

5.3 เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค

1

2.50

0

0.00

0

0.00

0

0.00

38

95.00

1

2.50

40

100.00

1

2.50

0

0.00

1

2.50

0

0.00

38

95.00

0

0.00

40

100.00

7.1 ทำให้เกิดฝุ่นละออง/เขม่าควัน

1

2.50

2

5.00

1

2.50

0

0.00

36

90.00

0

0.00

40

100.00

7.2 เกิดเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมก่อสร้าง

2

5.00

0

0.00

1

2.50

0

0.00

37

92.50

0

0.00

40

100.00

7.3 ถนนชำรุด/เสียหายจากความสั่นสะเทือนจาก
การจราจรและการก่อสร้าง

2

5.00

0

0.00

1

2.50

0

0.00

37

92.50

0

0.00

40

100.00

5. การจัดการขยะมูลฝอย

6. การใช้ไฟฟ้า
6.1 ความเพียงพอของกระแสไฟฟ้า
7. คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

3-136

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-10 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดำเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่างดัดแปลงอาคารของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 100 เมตร (ต่อ)
กลุม่ ประชาชนในรัศมี 100 เมตร
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงดัดแปลงอาคารโครงการ
รายละเอียด

สูงมาก

สูง

จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)
7.4 บ้านเรือนเสียหายจากความสั่นสะเทือนจากกิจกรรม
2
5.00
0
ก่อสร้าง
8. การจราจร

ปานกลาง

0.00

จำนวน
(คน)
1

ร้อยละ

ต่ำ

2.50

จำนวน
(คน)
0

ร้อยละ

ไม่แสดงความ
รวม
คิดเห็น
จำนวน
จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
37
92.50
0
0.00
40 100.00
ไม่มี

ร้อยละ
0.00

8.1 การจราจรคับคัง่ /ติดขัดมากขึ้น

1

2.50

1

2.50

1

2.50

0

0.00

37

92.50

0

0.00

40

100.00

8.2 เกิดอุบัติเหตุ

1

2.50

1

2.50

1

2.50

0

0.00

37

92.50

0

0.00

40

100.00

8.3 ถนนชำรุด/เสียหาย

1

2.50

2

5.00

0

0.00

0

0.00

37

92.50

0

0.00

40

100.00

9.1 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

0

0.00

0

0.00

2

5.00

1

2.50

37

92.50

0

0.00

40

100.00

9.2 เกิดอัคคีภัย

0

0.00

0

0.00

1

2.50

1

2.50

37

92.50

1

2.50

40

100.00

10.1 ทัศนียภาพไม่สวยงาม

1

2.50

0

0.00

1

2.50

1

2.50

37

92.50

0

0.00

40

100.00

10.2 บดบังแสง

0

0.00

1

2.50

1

2.50

1

2.50

37

92.50

0

0.00

40

100.00

10.3 บดบังทิศทางลม

0

0.00

1

2.50

1

2.50

1

2.50

37

92.50

0

0.00

40

100.00

9. ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย

10. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

3-137

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงอาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-11 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดำเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่างเปิดดำเนินการของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 100 เมตร
กลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเปิดดำเนินโครงการ
รายละเอียด

สูงมาก

สูง

จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)

ปานกลาง

ต่ำ

ไม่แสดงความ
รวม
คิดเห็น
จำนวน
จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
ไม่มี

ร้อยละ

จำนวน
(คน)

ร้อยละ

จำนวน
(คน)

ร้อยละ

1. เศรษฐกิจและสังคม
1.1 เกิดการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

0

0.00

0

0.00

1

2.50

0

0.00

38

95.00

1

2.50

40

100.00

1.2 การค้าขายและเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น

0

0.00

0

0.00

1

2.50

0

0.00

38

95.00

1

2.50

40

100.00

1.3 การอพยพย้ายถิ่นฐาน

0

0.00

0

0.00

1

2.50

0

0.00

38

95.00

1

2.50

40

100.00

2.1 น้ำใช้ไม่เพียงพอ

1

2.50

0

0.00

1

2.50

0

0.00

38

95.00

1

2.50

40

100.00

2.2 คุณภาพของน้ำใช้

1

2.50

0

0.00

1

2.50

0

0.00

38

95.00

1

2.50

40

100.00

3.1 แหล่งน้ำธรรมชาติเน่าเสีย

1

2.50

0

0.00

0

0.00

0

0.00

38

95.00

1

2.50

40

100.00

3.2 เกิดความสกปรก/ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

1

2.50

0

0.00

0

0.00

0

0.00

38

95.00

1

2.50

40

100.00

0

0.00

1

2.50

0

0.00

0

0.00

38

95.00

1

2.50

40

100.00

2. น้ำใช้

3. การจัดการน้ำเสีย

4. การระบายน้ำ
4.1 ท่อระบายน้ำอุดตัน/ตืน้ เขิน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

3-138

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงอาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-11 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดำเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่างเปิดดำเนินการของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 100 เมตร (ต่อ)
กลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเปิดดำเนินโครงการ
รายละเอียด

4.2 พื้นทีโ่ ครงการปิดกั้นทางระบายน้ำเดิม
4.3 เกิดปัญหาน้ำท่วมจากการระบายน้ำ

สูงมาก

สูง

จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)
0
0.00
1

ปานกลาง

2.50

จำนวน
(คน)
0

ร้อยละ

ต่ำ

0.00

จำนวน
(คน)
0

ร้อยละ

ไม่แสดงความ
รวม
คิดเห็น
จำนวน
จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
38
95.00
1
2.50
40 100.00
ไม่มี

ร้อยละ
0.00

0

0.00

1

2.50

0

0.00

0

0.00

38

95.00

1

2.50

40

100.00

5.1 เก็บขนขยะไม่ทัน/ขยะตกค้าง

1

2.50

0

0.00

0

0.00

0

0.00

38

95.00

1

2.50

40

100.00

5.2 ขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

1

2.50

0

0.00

0

0.00

0

0.00

38

95.00

1

2.50

40

100.00

5.3 เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค

1

2.50

0

0.00

0

0.00

0

0.00

38

95.00

1

2.50

40

100.00

1

2.50

0

0.00

1

2.50

0

0.00

38

95.00

0

0.00

40

100.00

7.1 ทำให้เกิดฝุ่นละออง/เขม่าควัน

0

0.00

1

2.50

1

2.50

0

0.00

38

95.00

0

0.00

40

100.00

7.2 เกิดเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมก่อสร้าง

0

0.00

1

2.50

1

2.50

0

0.00

38

95.00

0

0.00

40

100.00

7.3 ถนนชำรุด/เสียหายจากความสั่นสะเทือนจาก
การจราจรและการก่อสร้าง

0

0.00

1

2.50

1

2.50

0

0.00

38

95.00

0

0.00

40

100.00

5. การจัดการขยะมูลฝอย

6. การใช้ไฟฟ้า
6.1 ความเพียงพอของกระแสไฟฟ้า
7. คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

3-139

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงอาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-11 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดำเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่างเปิดดำเนินการของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 100 เมตร (ต่อ)
กลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเปิดดำเนินโครงการ
รายละเอียด

สูงมาก

สูง

จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)
7.4 บ้านเรือนเสียหายจากความสั่นสะเทือนจากกิจกรรม
0
0.00
1
ก่อสร้าง
8. การจราจร

ปานกลาง

2.50

จำนวน
(คน)
1

ร้อยละ

ต่ำ

2.50

จำนวน
(คน)
1

ร้อยละ

ไม่แสดงความ
รวม
คิดเห็น
จำนวน
จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
37
92.50
0
0.00
40 100.00
ไม่มี

ร้อยละ
2.50

8.1 การจราจรคับคัง่ /ติดขัดมากขึ้น

0

0.00

2

5.00

1

2.50

0

0.00

37

92.50

0

0.00

40

100.00

8.2 เกิดอุบัติเหตุ

0

0.00

3

7.50

0

0.00

0

0.00

37

92.50

0

0.00

40

100.00

8.3 ถนนชำรุด/เสียหาย

0

0.00

3

7.50

0

0.00

0

0.00

37

92.50

0

0.00

40

100.00

9.1 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

0

0.00

0

0.00

2

5.00

1

2.50

37

92.50

0

0.00

40

100.00

9.2 เกิดอัคคีภัย

0

0.00

0

0.00

1

2.50

1

2.50

37

92.50

1

2.50

40

100.00

10.1 ทัศนียภาพไม่สวยงาม

1

2.50

1

2.50

0

0.00

1

2.50

37

92.50

0

0.00

40

100.00

10.2 บดบังแสง

0

0.00

2

5.00

0

0.00

1

2.50

37

92.50

0

0.00

40

100.00

10.3 บดบังทิศทางลม

0

0.00

2

5.00

0

0.00

1

2.50

37

92.50

0

0.00

40

100.00

9. ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย

10. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

3-140

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

จ. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับโครงการ (แสดงดังตารางที่ 3.4-12)
ช่วงดัดแปลงอาคาร
จากผลการสำรวจความคิดเห็ น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 97.50 ไม่มี ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 2.50 มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มขี ้อเสนอแนะเกีย่ วกับการดัดแปลงอาคารโครงการในเรื่องหลักๆ ดังนี้
1) ให้ทางโครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียง
2) ให้ทางโครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบด้านการขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง
3) ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดูแลเรื่องการจอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ช่วงเปิดดำเนินการ
จากผลการสำรวจความคิดเห็ น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 95.00 ไม่มี ข้อเสนอแนะ
เพิม่ เติมเกีย่ วกับโครงการ ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 5.00 มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปิดดำเนินการโครงการในเรื่องหลักๆ ดังนี้
1) ให้โครงการดูแลเรื่องการระบายน้ำทิ้งจากโครงการออกสู่ภายนอก ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนโดยรอบโครงการ
2) ให้โครงการจัดการจราจรให้เป็นระเบียบ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบ
ตารางที่ 3.4-12 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับโครงการของผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร
ประเด็นการสำรวจ
6.1

6.2

ในระหว่างดัดแปลงอาคาร คุณต้องการให้เจ้าของ
โครงการดูแลเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่
(1) มี
(2) ไม่มี
รวม
ในระหว่างการเปิดดำเนินการ คุณต้องการให้
เจ้าของโครงการดูแลเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่
(1) มี
(2) ไม่มี
รวม

กลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร
ผลการสำรวจ
จำนวน
ร้อยละ
1
39
40

2.50
97.50
100.00

2
38
40

5.00
95.00
100.00

(ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร แสดงดังรูปที่ 3.4-1
และภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร แสดงดังรูปที่ 3.4-2)
สำหรั บ ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ อยู่ ในรัศมี 100 เมตร ที่ ยั งไม่ให้ ความคิ ดเห็ น ตอบแบบสำรวจ
กลับมาแก่โครงการ จำนวน 41 ตัวอย่าง ทางบริษัทที่ปรึกษาได้มีการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการสอบถามความคิดเห็นและหลักฐานการส่งไปรษณีย์ แสดงดังตารางที่
3.4-13
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-13 รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร ที่ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ
ลำดับที่

บ้านเลขที่

1

2/2

2

2/3

3

2/4

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ครั้งที่ 1
วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็น
ครั้งที่ 2
วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

ครั้งที่ 3
วันที่ 20 สิงหาคม – 6 กันยายน 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-13 รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร ที่ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ
ลำดับที่

บ้านเลขที่

4

2/8

5

2/11-13

6

2/39

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ครั้งที่ 1
วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็น
ครั้งที่ 2
วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

ครั้งที่ 3
วันที่ 20 สิงหาคม – 6 กันยายน 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-13 รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร ที่ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ
ลำดับที่

บ้านเลขที่

7

2/9

8

2/10

9

4/6

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ครั้งที่ 1
วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็น
ครั้งที่ 2
วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

ครั้งที่ 3
วันที่ 20 สิงหาคม – 6 กันยายน 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-13 รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร ที่ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ
ลำดับที่

บ้านเลขที่

10

6/78

11

24

12

26

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ครั้งที่ 1
วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็น
ครั้งที่ 2
วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

ครั้งที่ 3
วันที่ 20 สิงหาคม – 6 กันยายน 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-13 รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร ที่ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ
ลำดับที่

บ้านเลขที่

13

142

14

161/1

15

179

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ครั้งที่ 1
วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็น
ครั้งที่ 2
วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

ครั้งที่ 3
วันที่ 20 สิงหาคม – 6 กันยายน 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-13 รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร ที่ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ
ลำดับที่

บ้านเลขที่

16

199

17

157/1

18

157/2

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ครั้งที่ 1
วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็น
ครั้งที่ 2
วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

ครั้งที่ 3
วันที่ 20 สิงหาคม – 6 กันยายน 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-13 รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร ที่ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ
ลำดับที่

บ้านเลขที่

19

2/6

20

4/1

21

20/6

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ครั้งที่ 1
วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็น
ครั้งที่ 2
วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

ครั้งที่ 3
วันที่ 20 สิงหาคม – 6 กันยายน 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-13 รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร ที่ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ
ลำดับที่

บ้านเลขที่

22

20/7

23

20/9

24

120/1

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ครั้งที่ 1
วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็น
ครั้งที่ 2
วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

ครั้งที่ 3
วันที่ 20 สิงหาคม – 6 กันยายน 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-13 รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร ที่ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ
ลำดับที่

บ้านเลขที่

25

130

26

138

27

144

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ครั้งที่ 1
วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็น
ครั้งที่ 2
วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

ครั้งที่ 3
วันที่ 20 สิงหาคม – 6 กันยายน 2564

3-150

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-13 รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร ที่ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ
ลำดับที่

บ้านเลขที่

28

150

29

162

30

166

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ครั้งที่ 1
วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็น
ครั้งที่ 2
วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

ครั้งที่ 3
วันที่ 20 สิงหาคม – 6 กันยายน 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-13 รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร ที่ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ
ลำดับที่

บ้านเลขที่

31

168

32

169

33

179/1

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ครั้งที่ 1
วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็น
ครั้งที่ 2
วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

ครั้งที่ 3
วันที่ 20 สิงหาคม – 6 กันยายน 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-13 รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร ที่ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ
ลำดับที่

บ้านเลขที่

34

179/2

35

181

36

189/2

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ครั้งที่ 1
วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็น
ครั้งที่ 2
วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

ครั้งที่ 3
วันที่ 20 สิงหาคม – 6 กันยายน 2564

3-153

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-13 รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร ที่ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ
ลำดับที่

บ้านเลขที่

37

8/5

38

152

39

153

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ครั้งที่ 1
วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็น
ครั้งที่ 2
วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

ครั้งที่ 3
วันที่ 20 สิงหาคม – 6 กันยายน 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-13 รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร ที่ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ
ลำดับที่

บ้านเลขที่

40

กะตะมินตรา

41

ซี. อาร์. เอช.
เดรสซิ่ง รูม

ครั้งที่ 1
วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็น
ครั้งที่ 2
วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

ครั้งที่ 3
วันที่ 20 สิงหาคม – 6 กันยายน 2564

ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม โดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด, 2564

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ครัวเรือนโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร จากพื้นที่โครงการ จำนวน 83 ตัวอย่าง โดยบริษัทที่
ปรึ กษาได้รั บ แบบสำรวจความคิด เห็ น กลั บ มา จำนวน 41 ตั ว อย่ าง (โดยมี จ ำนวน 1 ตั ว อย่ าง ระบุ ว่าไม่ มี
ผลกระทบใดๆ) และอีก 1 ตัวอย่ าง ไม่ป ระสงค์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็ นให้ แก่โครงการ สำหรับอีก 41
ตัวอย่าง ยังไม่สะดวกในการให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจแก่โครงการ
ทั้งนี้ ในภานหลังซึ่งบริษัทที่ปรึกษาได้มีติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 4 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 41 ตัวอย่าง ดังกล่าว เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 พบว่า เนื่องจากบ้านเรือนบางส่วนมีเจ้าของเดียวกัน
ทำให้ จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องสำรวจความคิดเห็ นมีจ ำนวนน้อยลง จากเดิม จำนวนตัวอย่างที่ต้องติดตาม
ผลการสำรวจ มีจำนวน 41 ตัวอย่าง ลดลงเหลือ 38 ตัวอย่าง ทั้งนี้ ทางบริษัทที่ปรึกษาได้มีการติดตามผลการ
สำรวจความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับมา 13 ตัวอย่าง สำหรับอีก 25 ตัวอย่าง ยังไม่สะดวกใน
การให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจแก่โครงการ ดังนั้น ทางบริษัทที่ปรึกษาจึงทำการส่งแบบสำรวจความคิดเห็น
ไปทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 เพื่อเป็นการติดตามผลการพสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ดังกล่าว
รวมกลุ่มตัวอย่างในรัศมี 100 เมตร มีจำนวน 80 ตัวอย่าง โดยบริษัทที่ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความ
คิดเห็นกลับมา จำนวน 54 ตัวอย่าง (โดยมีจำนวน 1 ตัวอย่าง ระบุว่าไม่มีผลกระทบใด ๆ) และอีก 1 ตัวอย่าง
ไม่ป ระสงค์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นให้แก่โครงการ สำหรับอีก 25 ตัวอย่าง ยังไม่สะดวกในการให้ ความ
คิดเห็นตอบแบบสำรวจแก่โครงการ
(รายละเอียดผลการตอบแบบสำรวจความคิดเห็ นของประชาชนโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร
จากพื้นที่โครงการ ดังแสดงในตารางที่ 3.4-14 และรายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็ นของ
ประชาชนโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร จากพื้นที่โครงการ ที่ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมา
แก่โครงการ จำนวน 25 ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 3.4-15)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-14 รายละเอียดผลการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร จากพื้นที่โครงการ
รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ให้ความคิดเห็น
ชื่อ : ขนิษฐา ธะนะวงศ์
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 4/1 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
อายุ : 41 ปี
เพศ : หญิง
นับถือศาสนา : พุทธ
ระดับการศึกษา : อนุปริญญา/ปวส.
ผู้ให้ความคิดเห็น
ชื่อ : ริสา ศรีลางค์
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 4/6 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
อายุ : 39 ปี
เพศ : หญิง
นับถือศาสนา : พุทธ
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ผู้ให้ความคิดเห็น
ชื่อ : พรรณราย สองน้อย
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 157/2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะ
รน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
อายุ : 54 ปี
เพศ : หญิง
นับถือศาสนา : พุทธ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบนั

ข้อห่วงกังวลกับการดำเนินการของโครงการ
ระดับน้อย
ระยะดัดแปลงอาคาร
- ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
ระดับต่ำ
- ปั ญ หาจากแรงสั่ นสะเทื อนจากการจราจรและการ - การจราจร
ก่อสร้าง
ระดับสูง
ระดับปานกลาง
- การใช้ไฟฟ้า
- ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง ระยะดำเนินการ
- ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง
ระดับสูง
- ปัญหาการเกิดอัคคีภัย
- การจราจร
- การใช้ไฟฟ้า
ระดับน้อย
ระยะดัดแปลงอาคาร
- ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
ระดับต่ำ
- ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร
- คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
- ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง
- การใช้ไฟฟ้า
- ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
ระยะดำเนินการ
ระดับมาก
ระดับต่ำ
- ปัญ หาจากแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและการ - คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
ก่อสร้าง
ระดับสูง
- การใช้ไฟฟ้า
ระดับน้อย
ระยะดัดแปลงอาคาร
- ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร
ระดับสูง
ระดับปานกลาง
- การใช้ไฟฟ้า
- ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
- การจราจร
- ปัญ หาจากแรงสั่ นสะเทือนจากการจราจรและการ ระยะดำเนินการ
ก่อสร้าง
ระดับสูง
ระดับมาก
- การจราจร

ข้อเสนอแนะ
ระยะดัดแปลงอาคาร
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
ระยะดำเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ

ระยะดัดแปลงอาคาร
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
ระยะดำเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ

ระยะดัดแปลงอาคาร
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
ระยะดำเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-14 รายละเอียดผลการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร จากพื้นที่โครงการ
รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้ให้ความคิดเห็น
ชื่อ : ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ประสงค์ระบุชื่อ
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 157/1 ถนนโคกโตนด ตำบลกะ
รน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
อายุ : 65 ปี
เพศ : หญิง
นับถือศาสนา : พุทธ
ระดับการศึกษา : ประถมศึกษาตอนปลาย

ผู้ให้ความคิดเห็น
ชื่อ : นูรีฮา สะนิ
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 24 ถนนกะตะ ตำบลกะรน
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
อายุ : 37 ปี
เพศ : หญิง
นับถือศาสนา : อิสลาม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบนั
- ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
ระดับมากที่สุด
- ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง
- ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง
ระดับน้อย
- ปัญหาความสะอาดของน้ำดื่ม-น้ำใช้
- ปัญ หาจากแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและการ
ก่อสร้าง
- ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร
ระดับปานกลาง
- ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
- ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง
ระดับมาก
- ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง
- ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย

ข้อห่วงกังวลกับการดำเนินการของโครงการ
- การใช้ไฟฟ้า

ระยะดัดแปลงอาคาร
ระดับต่ำ
- น้ำใช้
ระดับปานกลาง
- การใช้ไฟฟ้า
ระดับสูง
- การจราจร
ระยะดำเนินการ
ระดับต่ำ
- น้ำใช้
ระดับปานกลาง
- การใช้ไฟฟ้า
ระดับสูง
- การจราจร
ระดับน้อย
ระยะดัดแปลงอาคาร
- ปัญหาความสะอาดของน้ำดื่ม-น้ำใช้
ระดับต่ำ
- ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
- น้ำใช้
- ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง
- การจราจร
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
- ปั ญ หาจากแรงสั่ นสะเทื อนจากการจราจรและการ - การใช้ไฟฟ้า
ก่อสร้าง
ระยะดำเนินการ
ระดับมาก
ระดับต่ำ

ข้อเสนอแนะ

ระยะดัดแปลงอาคาร
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
ระยะดำเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ

ระยะดัดแปลงอาคาร
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
ระยะดำเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ

3-158

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-14 รายละเอียดผลการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร จากพื้นที่โครงการ
รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ให้ความคิดเห็น
ชื่อ : ธนศรี แสงรุ้ง
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 26 ถนนกะตะ ตำบลกะรน
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
อายุ : 49 ปี
เพศ : หญิง
นับถือศาสนา : พุทธ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ผู้ให้ความคิดเห็น
ชื่อ : ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ประสงค์ระบุชื่อ
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 2/39 และร้านซี. อาร์. เอช. เด
รสซิ่งรูม ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
อายุ : 41 ปี
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบนั
- ปัญหาอุบัติเหตุจาการจราจร
- ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย

ข้อห่วงกังวลกับการดำเนินการของโครงการ
- น้ำใช้
- การจราจร
ระดับสูง
- การใช้ไฟฟ้า
ระดับน้อย
ระยะดัดแปลงอาคาร
- การขาดแคลนน้ำดื่มน-น้ำใช้
ระดับต่ำ
- ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยไม่ทัน-มูลฝอยตกค้าง
- น้ำใช้
- ปัญ หาจากแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและการ - การจราจร
ก่อสร้าง
ระดับปานกลาง
- ปัญหาอุบัติเหตุจาการจราจร
- การใช้ไฟฟ้า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
- ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
- การจราจร
- ปั ญ หาเสี ย งดั ง รบกวนจากการจราจรและการ ระยะดำเนินการ
ก่อสร้าง
ระดับต่ำ
ระดับมาก
- น้ำใช้
- ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง
- การจราจร
- ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
ระดับปานกลาง
- การใช้ไฟฟ้า
ระดับสูง
- การจราจร
ระดับน้อย
ระยะดัดแปลงอาคาร
- ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
ระดับปานกลาง
- ปัญหาอุบัติเหตุจาการจราจร
- การใช้ไฟฟ้า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
- ปัญ หาจากแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและการ - การจราจร
ก่อสร้าง
ระยะดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

ระยะดัดแปลงอาคาร
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
ระยะดำเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ

ระยะดัดแปลงอาคาร
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
ระยะดำเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-14 รายละเอียดผลการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร จากพื้นที่โครงการ
รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ : ชาย
นับถือศาสนา : พุทธ
ระดับการศึกษา : อนุปริญญา/ปวส.

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบนั

ระดับมาก
- ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
ระดับมากที่สุด
- ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง
ผู้ให้ความคิดเห็น
ระดับน้อย
ชื่อ : อณัฐ อันเพชรชะระ
- ปัญหาอุบัติเหตุจาการจราจร
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 2/3, 2/4 ถนนกะตะ ตำบลกะรน ระดับปานกลาง
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
- ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
อายุ : 49 ปี
ระดับมาก
เพศ : ชาย
- ปั ญ หาเสี ย งดั ง รบกวนจากการจราจรและการ
นับถือศาสนา : พุทธ
ก่อสร้าง
ระดับการศึกษา : ประถมศึกษาตอนปลาย
- ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง
- ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
ผู้ให้ความคิดเห็น
ชื่อ : จิรัฐติกาล เมืองมูล
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 152 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
อายุ : 46 ปี
เพศ : หญิง
นับถือศาสนา : พุทธ
ระดับการศึกษา : อนุปริญญา/ปวส.

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ระดับน้อย
- ปั ญ หาการปล่ อน้ ำ เสีย ที่ ไม่ ได้ บ ำบั ด ลงแหล่ งน้ ำใน
ธรรมชาติ
- ปัญหาจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง
- ปัญหาอุบัติเหตุจาการจราจร
ระดับมาก
- ปัญ หาจากแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและการ
ก่อสร้าง
- ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง
ระดับมากที่สุด
- ปั ญ หาเสี ย งดั ง รบกวนจากการจราจรและการ
ก่อสร้าง

ข้อห่วงกังวลกับการดำเนินการของโครงการ
ระดับปานกลาง
- การใช้ไฟฟ้า
ระดับสูง
- การจราจร
ระยะดัดแปลงอาคาร
ระดับปานกลาง
- การใช้ไฟฟ้า
ระดับสูง
- การจราจร
ระยะดำเนินการ
ระดับปานกลาง
- การใช้ไฟฟ้า
ระดับสูง
- การจราจร
ระยะดัดแปลงอาคาร
ระดับต่ำ
- การจัดการน้ำเสีย
- การจัดการขยะมูลฝอย
- การใช้ไฟฟ้า
ระดับสูง
- การจราจร
ระยะดำเนินการ
ระดับต่ำ
- การจัดการน้ำเสีย
- การจัดการขยะมูลฝอย
- การใช้ไฟฟ้า

ข้อเสนอแนะ

ระยะดัดแปลงอาคาร
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
ระยะดำเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ

ระยะดัดแปลงอาคาร
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
ระยะดำเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-14 รายละเอียดผลการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร จากพื้นที่โครงการ
รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ให้ความคิดเห็น
ชื่อ : รัตนาภรณ์ ทองเรียง
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 179/1, 179/2 ถนนโคกโตนด
ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
อายุ : 32 ปี
เพศ : หญิง
นับถือศาสนา : พุทธ
ระดับการศึกษา : อนุปริญญา/ปวส.

ผู้ให้ความคิดเห็น
ชื่อ : เบญญาภา วีปรีคณห์
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 199 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
อายุ : 25 ปี
เพศ : หญิง
นับถือศาสนา : พุทธ
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบนั
- ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย

ข้อห่วงกังวลกับการดำเนินการของโครงการ
ระดับสูง
- การจราจร
ระดับน้อย
ระยะดัดแปลงอาคาร
- ปั ญ หาการปล่ อน้ ำ เสีย ที่ ไม่ ได้ บ ำบั ด ลงแหล่ งน้ ำใน ระดับปานกลาง
ธรรมชาติ
- การใช้ไฟฟ้า
- ปัญหาจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง
ระดับสูง
- ปัญหาอุบัติเหตุจาการจราจร
- การจราจร
ระดับปานกลาง
ระยะดำเนินการ
- ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
ระดับปานกลาง
ระดับมาก
- การใช้ไฟฟ้า
- ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง
ระดับสูง
- ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
- การจราจร
ระดับมากที่สุด
- ปัญหาจากแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและการก่อสร้าง
ระดับน้อย
ระยะดัดแปลงอาคาร
- ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
ระดับต่ำ
- ปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนัก
- การใช้น้ำ
- ปัญ หาจากแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและการ ระดับปานกลาง
ก่อสร้าง
- การใช้ไฟฟ้า
- ปัญหาอุบัติเหตุจาการจราจร
ระดับสูง
ระดับมาก
- การจราจร
- ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง ระยะดำเนินการ
- ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง
ระดับต่ำ
- ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
- การใช้น้ำ
ระดับสูง
- การใช้ไฟฟ้า

ข้อเสนอแนะ
ระยะดัดแปลงอาคาร
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
ระยะดำเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ

ระยะดัดแปลงอาคาร
- ดู แ ลเรื่ อ งการจั ด การขยะมู ล
ฝอย
ระยะดำเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-14 รายละเอียดผลการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร จากพื้นที่โครงการ
รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ให้ความคิดเห็น
ชื่อ : ฮันยูนีซัน บินสายานาลย์
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 181 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
อายุ : 32 ปี
เพศ : หญิง
นับถือศาสนา : อิสลาม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ผู้ให้ความคิดเห็น
ชื่อ : คะเน ชูลักษณ์
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 8/5 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
อายุ : 32 ปี
เพศ : ชาย
นับถือศาสนา : พุทธ
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบนั

ข้อห่วงกังวลกับการดำเนินการของโครงการ
ระดับน้อย
ระยะดัดแปลงอาคาร
- การขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้
ระดับต่ำ
- ปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนัก
- การใช้น้ำ
- ปัญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง
ระดับปานกลาง
- ปัญหาอุบัติเหตุจาการจราจร
- การใช้ไฟฟ้า
ระดับมาก
ระดับสูง
- ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
- การจราจร
- ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง ระยะดำเนินการ
- ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง
ระดับต่ำ
- ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
- การใช้น้ำ
ระดับมากที่สดุ
ระดับปานกลาง
- ปัญ หาจากแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและการ - การใช้ไฟฟ้า
ก่อสร้าง
ระดับสูง
- การจราจร
ระดับน้อย
ระยะดัดแปลงอาคาร
- ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
ระดับปานกลาง
- ปั ญ หาเสี ย งดั ง รบกวนจากการจราจรและการ - การใช้ไฟฟ้า
ก่อสร้าง
ระดับสูง
- ปัญ หาจากแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและการ - การจราจร
ก่อสร้าง
ระยะดำเนินการ
- ปัญหาอุบัติเหตุจาการจราจร
ระดับปานกลาง
- ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
- การใช้ไฟฟ้า
ระดับมาก
ระดับสูง
- ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง
- การจราจร

ข้อเสนอแนะ
ระยะดัดแปลงอาคาร
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
ระยะดำเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ

ระยะดัดแปลงอาคาร
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
ระยะดำเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-15 รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร ที่ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ
ลำดับที่

บ้านเลขที่

1

2/2

2

2/6

3

2/8

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็น
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-15 รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร ที่ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ
ลำดับที่

บ้านเลขที่

4

2/11-13

5

2/9

6

2/10

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็น
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565

3-164

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-15 รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร ที่ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ
ลำดับที่

บ้านเลขที่

7

6/78

8

142

9

161/1

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็น
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-15 รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร ที่ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ
ลำดับที่

บ้านเลขที่

10

179

11

20/6

12

20/7

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็น
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-15 รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร ที่ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ
ลำดับที่

บ้านเลขที่

13

20/9

14

120/1

15

130

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็น
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-15 รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร ที่ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ
ลำดับที่

บ้านเลขที่

16

138

17

144

18

150

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็น
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-15 รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร ที่ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ
ลำดับที่

บ้านเลขที่

19

162

20

166

21

168

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็น
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-15 รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร ที่ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ
ลำดับที่

บ้านเลขที่

22

169

23

189/2

24

153

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็น
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-15 รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100 เมตร ที่ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ
ลำดับที่

บ้านเลขที่

25

กะตะมินตรา

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

รายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความคิดเห็น
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565
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รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

NORTH

สัญลักษณ์
พื้นที่โครงการ
พื้นที่ติดโครงการ
จุดสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100
เมตร จำนวน 54 ตัวอย่าง
จุดสำรวจความคิดเห็นของกลุม่ ประชาชนในรัศมี 100
เมตร ที่ไม่ได้รับแบบสอบถามกลับมา จำนวน 25 ตัวอย่าง
จุดสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100
เมตร ที่ไม่ประสงค์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นให้แก่
โครงการ จำนวน 1 ตัวอย่าง
พื้นที่สำรวจความคิดเห็นในรัศมี 100 เมตร

รูปที่ 3.4-1 ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร
ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, มีนาคม 2565

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

3-172

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

คุณสุพร สวาคฆพรรณ
บ้านเลขที่ 20, 22

คุณมูนน่า กาน
บ้านเลขที่ 132

คุณขจรศักดิ์
บ้านเลขที่ 140

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

คุณนงคราญ อาจสาลี
บ้านเลขที่ 20/4

คุณศิริอร ชูสกุล
บ้านเลขที่ 164

คุณต้น อารีย์
บ้านเลขที่ 197

รูปที่ 3.4-2
ภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร
ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม, กุมภาพันธ์ 2564
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

• การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร จำนวน 245
ตัวอย่าง เมือ่ วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ตัวอย่างแบบสอบถาม แสดงดังภาคผนวกที่ 6
ก. ข้อมูลส่วนบุคคล
จากประชากรกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจความคิดเห็ น (รายละเอียด แสดงดั งตารางที่ 3.4-16) จำนวน
245 คน เป็นหญิง ร้อยละ 67.76 และเป็นชาย ร้อยละ 32.24 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุในช่วง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ
46.12 ของกลุ่ มตั วอย่ าง ส่ วนใหญ่ นั บถื อศาสนาพุ ทธ คิ ดเป็ นร้ อยละ 97.55 ส่ วนใหญ่ มี การศึ กษาอยู่ ในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 33.06 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 64.90 ของกลุ่มตัวอย่าง สมาชิกใน
ครัวเรือน (รวมผู้ให้สัมภาษณ์) ส่วนใหญ่มีจำนวนสมาชิก 2 คน คิดเป็นร้อยละ 51.02
อาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 79.18 รายได้เฉลี่ย
ต่ อ เดื อ นของครอบครั ว กลุ่ ม ตั ว อย่ างส่ ว นใหญ่ มี รายได้ ป ระมาณ 10,001-15,000 บาทต่ อ เดื อ น คิ ด เป็ น
ร้อยละ 48.16 และมีรายจ่ายของครอบครัวประมาณ 10,001-15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 88.16
ตารางที่ 3.4-16 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร
รายละเอียด
1.1 เพศ
1) ชาย
2) หญิง
รวม

79
166
245

32.24
67.76
100.00

รวม

0
8
91
113
26
7
245

0.00
3.27
37.14
46.12
10.61
2.86
100.00

รวม

239
4
2
0
245

67.55
1.63
0.82
0.00
100.00

16
13
31
81

6.53
5.31
12.65
33.06

1.2 อายุ
1) น้อยกว่า 20 ปี
2) 21-30 ปี
3) 31-40 ปี
4) 41-50 ปี
5) 51-60 ปี
6) มากกว่า 60 ปี
1.3 การนับถือศาสนา
1) พุทธ
2) อิสลาม
3) คริสต์
4) อื่นๆ
1.4 จบการศึกษา
1) ประถมศึกษาตอนต้น
2) ประถมศึกษาตอนปลาย
3) มัธยมศึกษาตอนต้น
4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร
จำนวน (คน)
ร้อยละ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-16 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร (ต่อ)
รายละเอียด
5) อนุปริญญา/ปวส.
6) ปริญญาตรี
7) ปริญญาโท
8) ปริญญาเอก
9) อื่นๆ
รวม
1.5 สถานภาพสมรส
1) โสด
2) สมรส
3) หย่า
4) แยกกันอยู่
รวม
1.6 จำนวนสมาชิกในครอบครัว
1) 1 คน
2) 2 คน
3) 3 คน
4) 4 คน
5) 5 คน
6) 6 คนขึ้นไป
รวม
1.7 การประกอบอาชีพ
1) ทำไร่/ทำสวน
2) ทำนา
3) ประมง
4) การท่องเที่ยว
5) ค้าขาย
6) รับจ้างทั่วไป
7) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
8) อื่นๆ ระบุ..กิจการส่วนตัว แม่บ้าน พ่อบ้าน ..
รวม
1.8 รายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน
1) น้อยกว่า 5,000 บาท
2) 5,001 – 10,000 บาท
3) 10,001 – 15,000 บาท
4) 15,001 – 20,000 บาท
5) 20,001 – 25,000 บาท

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร
จำนวน (คน)
ร้อยละ
65
26.53
38
15.51
1
0.41
0
0.00
0
0.00
245
100.00
84
159
2
0
245

34.29
64.90
0.82
0.00
100.00

31
125
59
16
7
7
245

12.65
51.02
24.08
6.53
2.86
2.86
100.00

0
0
0
0
25
194
0
26
245

0.00
0.00
0.00
0.00
10.20
79.18
0.00
10.61
100.00

4
11
118
110
2

1.63
4.49
48.16
44.90
0.82
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-16 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร (ต่อ)
รายละเอียด
6) มากกว่า 25,001 บาท
รวม
1.9 รายจ่ายของครอบครัวต่อเดือน
1) น้อยกว่า 5,000 บาท
2) 5,001 – 10,000 บาท
3) 10,001 – 15,000 บาท
4) 15,001 – 20,000 บาท
5) 20,001 – 25,000 บาท
6) มากกว่า 25,001 บาท
รวม

กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร
จำนวน (คน)
ร้อยละ
0
0.00
245
100.00
2
14
216
13
0
0
245

0.82
5.71
88.16
5.31
0.00
0.00
100.00

ข. ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัย (รายละเอียด แสดงดังตารางที่ 3.4-17)
 แหล่งน้ำที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ คือ น้ำจากบ่อน้ำตื้น ร้อยละ 51.02 รองลงมาคือ น้ำจาก
การประปาฯ ร้อยละ 47.35 และแหล่งน้ำบริโภคส่วนใหญ่ได้มาจากการซื้อน้ำเป็นขวดหรือถัง ร้อยละ 99.59
 การได้รับบริการไฟฟ้ า พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้รับการบริการกระแสไฟฟ้า ร้อยละ
100.00
 ระบบสื่อสาร กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้รับบริการโทรศัพท์ ร้อยละ 95.51 และไม่ได้รับ
บริการโทรศัพท์ ร้อยละ 4.49
 การจัดการน้ำเสียในครัวเรือน แต่ละครัวเรือนจัดให้มีส้วมทั้งหมด ซึ่งน้ำเสียจากการอาบและ
ซักล้างทั้งหมดจะมีบ่อเกรอะบ่อซึม ร้อยละ 100.00
 การระบายน้ำฝนส่วนใหญ่จะระบายลงท่อ/รางระบายน้ำสาธารณะ ร้อยละ 99.59
 การจัดการขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน ทั้งหมดมีถังขยะรองรับและกำจัดโดยให้หน่วยงาน
ราชการรับไปกำจัด ร้อยละ 100.00
 การเจ็บ ป่ วย พบว่า บุ คคลในครัวเรือน ส่วนใหญ่ไม่มีก ารเจ็บป่วย ร้อยละ 95.51 และมี
ปัญหาการเจ็บป่วย ร้อยละ 4.49 หากมีการเจ็บป่วยสำหรับโรคที่ป่วยส่วนใหญ่ คือ ไข้หวัด และภูมิแพ้ อากาศ
ร้อยละ 83.27 ส่วนใหญ่สาเหตุที่เจ็บป่วยเกิดจากอายุ การทำงาน การพักผ่อนไม่เพียงพอ และไมเกรน ร้อยละ
93.47 ส่วนสถานรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มตัวอย่างเมื่อบุคคลในครัวเรือนเจ็บป่วย พบว่าร้อยละ 97.55
ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ เหตุผลที่ไปใช้การรักษาพยาบาลส่วนใหญ่เนื่องจากมีบัตรสงเคราะห์/บัตร
ประกันสุขภาพ ร้อยละ 97.96

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-17 ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101
เมตร ถึง 500 เมตร
รายละเอียด
2.1 แหล่งน้ำใช้ในครัวเรือนมาจาก
1) บ่อน้ำตืน้
2) บ่อน้ำบาดาล
3) ลำห้วย/คลอง
4) น้ำฝน
5) น้ำประปา
6) อื่นๆ ระบุ...ซื้อน้ำ...
รวม
2.2 แหล่งน้ำดื่มในครัวเรือนมาจาก
1) บ่อน้ำตืน้
2) บ่อน้ำบาดาล
3) น้ำฝน
4) น้ำประปา
5) อื่นๆ ระบุ...ซือ้ น้ำ...
รวม
2.3 การได้รับบริการกระแสไฟฟ้า
1) ไม่มี
2) มี
รวม
2.4 การได้รับบริการทางโทรศัพท์
1) ไม่มี
2) มี
รวม
2.5 การกำจัดน้ำเสีย
ก. น้ำเสียอาบ/ซักล้าง
1) มีบ่อเกรอะบ่อซึม
2) ระบายลงพื้นให้ระเหยไปตามธรรมชาติ
3) ระบายลงพื้นดินบริเวณบ้านโดยตรง
4) อื่นๆ ระบุ..ระบายลงท่อ/รางระบายน้ำสาธารณะ..
รวม
ข. น้ำเสียส้วม
1) มีส้วม
2) ไม่มีส้วม
รวม

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร
จำนวน (คน)
ร้อยละ
125
4
0
0
116
0
245

51.02
1.63
0.00
0.00
47.53
0.00
100.00

0
1
0
0
244
245

0.00
0.41
0.00
0.00
99.59
100.00

0
245
245

0.00
100.00
100.00

234
11
245

95.51
4.49
100.00

245
0
0
0
245

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

245
0
245

100.00
0.00
100.00
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-17 ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101
เมตร ถึง 500 เมตร (ต่อ)
รายละเอียด
2.6 การระบายน้ำฝน
1) ระบายลงสู่ท่อ/รางระบายน้ำสาธารณะ
2) ระบายลงลงคลอง/ลำรางสาธารณะ
3) ระบายลงพื้นดิน แล้วปล่อยให้ซมึ ไปเอง
4) อื่นๆ
รวม
2.7 การกำจัดขยะ
ก. ภาชนะรองรับขยะ
1) มีถงั รองรับขยะทุกครัวเรือน
2) ไม่มีถงั รองรับขยะ
รวม
ข. การกำจัดขยะ
1) ทิ้งในถังขยะสาธารณะ รอให้หน่วยงานราชการ รับไปกำจัด
2) กำจัดขยะเอง โดยการเผา
3) กำจัดเองโดยการทิ้งลงหลุมขยะ
4) อื่นๆ
รวม
2.8 ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือไม่
1) ไม่มี
2) มีปัญหา
รวม
2.9 ปัญหาสุขภาพที่เป็นบ่อยหรือเจ็บป่วย
1) ปวดหลัง/กล้ามเนื้ออักเสบ
2) โรคกระเพาะอาหาร/ลำไส้
3) โรคตา
4) โรคความดันโลหิตสูง
5) โรคเบาหวาน
6) ภาวะปวดศีรษะ
7) อื่นๆ ระบุ...ไข้หวัด ภูมิแพ้อากาศ...
รวม
2.10 สาเหตุที่เจ็บป่วยในข้อ 2.9
1) การใช้แรงงานหนักจากการทำงาน
2) การบริโภคอาหารรสจัด
3) การบริโภคอาหารไม่เป็นเวลา
4) ความเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร
จำนวน (คน)
ร้อยละ
244
0
1
0
245

99.59
0.00
0.41
0.00
100.00

245
0
245

100.00
0.00
100.00

245
0
0
0
245

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

234
11
245

95.51
4.49
100.00

25
2
0
7
2
5
204
245

10.20
0.82
0.00
2.86
0.82
2.04
83.27
100.00

3
2
2
9

1.22
0.82
0.82
3.67
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-17 ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101
เมตร ถึง 500 เมตร (ต่อ)
รายละเอียด
5) อื่นๆ ระบุ...อายุ การทำงาน การพักผ่อนไม่เพียงพอ
และไมเกรน...
รวม
2.11 สถานรักษาพยาบาลเมื่อบุคคลในครัวเรือนเจ็บป่วย
1) โรงพยาบาลของรัฐ
2) โรงพยาบาลเอกชน
3) คลินิก
4) สถานีอนามัย
5) ซื้อยามารักษาเอง
6) อื่นๆ
รวม
2.12 เหตุผลที่ไปใช้การรักษาพยาบาล ตามข้อ 2.11 เมื่อ
เจ็บป่วย
1) เดินทางสะดวก
2) บริการดี เป็นกันเอง
3) มีบัตรสงเคราะห์/บัตรประกันสุขภาพ
4) เชื่อถือในสถานบริการ
5) อื่นๆ
รวม

กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร
จำนวน (คน)
ร้อยละ
229
93.47
245

100.00

239
1
0
1
4
0
245

97.55
0.41
0.00
0.41
1.63
0.00
100.00

4
0
240
1
0
245

1.63
0.00
97.96
0.41
0.00
100.00

ค. ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในปัจจุบันของชุมชน
การสำรวจความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน (รายละเอียด แสดง
ดังตารางที่ 3.4-18) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 46.53) มีความคิดเห็นว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำ ได้แก่ ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
สำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอยู่ในระดับไม่มีปัญหา (ร้อยละ 41.63-99.59) มีความ
คิดเห็นว่าอยู่ในระดับไม่มีปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้, ปัญหาความสะอาดของ
น้ำดื่ม-น้ำใช้, ปัญหาการปล่อยน้ำเสียที่ไม่ได้บำบัดลงแหล่งน้ำในธรรมชาติ, ปัญหาการระบายน้ำไม่ทัน/ท่อระบาย
น้ำอุดตัน, ปัญหาน้ำท่ วมจากฝนตกหนั ก, ปัญหาการจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง, ปั ญหาขยะส่งกลิ่นเหม็น
รบกวน, ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง, ปัญหาจากแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและการ
ก่อสร้าง, ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง, ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร, ปัญหาด้านอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรั พย์ สิ น , ปั ญหาฝุ่ นละอองฟุ้ งกระจาย, ปั ญหาการเกิ ดอัคคีภั ย และปั ญหาจากภั ย
ธรรมชาติ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-18 ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆในปัจจุบันของชุมชนของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร
กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร
ระดับความรุนแรงของปัญหา
ปัญหาต่างๆ ในชุมชนในปัจจุบัน

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ต่ำ

ไม่มี

ไม่แสดงความ
คิดเห็น
จำนวน
ร้อยละ
(คน)

จำนวน
(คน)

ร้อยละ

จำนวน
(คน)

ร้อยละ

จำนวน
(คน)

ร้อยละ

จำนวน
(คน)

ร้อยละ

จำนวน
(คน)

ร้อยละ

1. ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้

0

0.00

1

0.41

3

1.22

14

5.71

227

92.65

0

2. ปัญหาความสะอาดของน้ำดืม่ -น้ำใช้

0

0.00

0

0.00

0

0.00

6

2.45

239

97.14

3. ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับ
บ่อยครั้ง
4. ปัญหาการปล่อยน้ำเสียที่ไม่ได้บำบัด
ลงแหล่งน้ำในธรรมชาติ
5. ปัญหาการระบายน้ำไม่ทัน/ท่อระบาย
น้ำอุดตัน
6. ปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนัก

1

0.41

5

2.04

29

11.84

114

46.53

96

0

0.00

0

0.00

3

1.22

2

0.82

0

0.00

3

1.22

4

1.63

12

1

0.41

1

0.41

1

0.41

7. ปัญหาการจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอย
ตกค้าง
8. ปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

1

0.41

9. ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจร
และการก่อสร้าง
10. ปัญหาจากแรงสั่นสะเทือนจาก
การจราจรและการก่อสร้าง
11. ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบน
ถนนใกล้เคียง
12. ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร

1

0.41

2

0

0.00

0
0

บริษทั โอเค เนเจอร์ จำกัด

รวม
จำนวน
(คน)

ร้อยละ

0.00

245

100.00

1

0.41

245

100.00

39.18

0

0.00

245

100.00

239

97.55

1

0.41

245

100.00

4.90

225

91.84

1

0.41

245

100.00

22

8.98

219

89.39

1

0.41

245

100.00

0.00

2

0.82

242

98.78

1

0.41

245

100.00

0

0.00

2

0.82

241

98.37

1

0.41

245

100.00

0.82

21

8.57

10

4.08

211

86.12

0

0.00

245

100.00

1

0.41

2

0.82

6

2.45

235

95.92

1

0.41

245

100.00

0.00

9

3.67

81

33.06

48

19.59

107

43.67

0

0.00

245

100.00

0.00

1

0.41

7

2.86

5

2.04

231

94.29

1

0.41

245

100.00

3-180

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-18 ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆในปัจจุบันของชุมชนของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร (ต่อ)
กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร
ระดับความรุนแรงของปัญหา
ปัญหาต่างๆ ในชุมชนในปัจจุบัน

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ต่ำ

ไม่มี

ไม่แสดงความ
คิดเห็น
จำนวน
ร้อยละ
(คน)

จำนวน
(คน)

ร้อยละ

จำนวน
(คน)

ร้อยละ

จำนวน
(คน)

ร้อยละ

จำนวน
(คน)

ร้อยละ

จำนวน
(คน)

ร้อยละ

13. ปัญหาด้านอาชญากรรม ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
14. ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย

0

0.00

0

0.00

0

0.00

2

0.82

242

98.78

1

0

0.00

9

3.67

44

17.96

90

36.73

102

41.63

15. ปัญหาการเกิดอัคคีภัย

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

244

16. ปัญหาจากภัยธรรมชาติ

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

244

บริษทั โอเค เนเจอร์ จำกัด

รวม
จำนวน
(คน)

ร้อยละ

0.41

245

100.00

0

0.00

245

100.00

99.59

1

0.41

245

100.00

99.59

1

0.41

245

100.00

3-181

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ง. ความคิด เห็น ด้ านผลกระทบต่างๆ เมื่ อมีการดำเนิ น โครงการเกิด ขึ้น ในช่วงดัดแปลง
อาคารและช่วงเปิดดำเนินการ
ระยะดัดแปลงอาคาร
จากการสำความคิดเห็ นของประชาชนในด้านผลกระทบต่างๆ ในระยะดัดแปลงอาคาร
โครงการ (รายละเอียด แสดงดังตารางที่ 3.4-19) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีความคิดเห็นว่าผลกระทบ
ต่างๆ จากโครงการในระยะก่อสร้าง อยู่ในระดับไม่มีปัญ หาด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 100.00) ได้แก่ หัวข้อ
เศรษฐกิจและสังคม, น้ ำใช้, การจัดการน้ำเสีย , การระบายน้ำ, การจัดการขยะมูลฝอย, การใช้ไฟฟ้า, คุณภาพ
อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน, การจราจร, ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิ ดอัคคีภัย และทัศนียภาพ
และสุนทรียภาพ
ระยะดำเนินการ
จากการสำความคิดเห็นของประชาชนในด้านผลกระทบต่างๆ ในระยะดำเนินการโครงการ
(รายละเอียด แสดงดังตารางที่ 3.4-20) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่าผลกระทบต่างๆ
จากโครงการในระยะดำเนิ น การ อยู่ ในระดั บ ไม่ มี ปั ญ หาด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม (ร้อยละ 100.00) ได้ แก่ หั วข้ อ
เศรษฐกิจและสังคม, น้ ำใช้, การจัดการน้ำเสีย, การระบายน้ำ, การจัดการขยะมูลฝอย, การใช้ไฟฟ้ า, คุณภาพ
อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน, การจราจร, ความปลอดภั ยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย และทัศนียภาพ
และสุนทรียภาพ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-19 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดำเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่างดัดแปลงอาคารของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร
กลุม่ ประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร
ระดับผลกระทบทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเปิดดำเนินโครงการ
รายละเอียด

สูงมาก

สูง

จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)

ปานกลาง

ต่ำ

ไม่แสดงความ
รวม
คิดเห็น
จำนวน
จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
ไม่มี

ร้อยละ

จำนวน
(คน)

ร้อยละ

จำนวน
(คน)

ร้อยละ

1. เศรษฐกิจและสังคม
1.1 เกิดการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

1.2 การค้าขายและเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

1.3 การอพยพย้ายถิ่นฐาน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

2.1 น้ำใช้ไม่เพียงพอ

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

2.2 คุณภาพของน้ำใช้

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

3.1 แหล่งน้ำธรรมชาติเน่าเสีย

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

3.2 เกิดความสกปรก/ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

2. น้ำใช้

3. การจัดการน้ำเสีย

4. การระบายน้ำ
4.1 ท่อระบายน้ำอุดตัน/ตื้นเขิน

บริษทั โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-19 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดำเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่างดัดแปลงอาคารของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร (ต่อ)
กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเปิดดำเนินโครงการ
รายละเอียด

4.2 พื้นที่โครงการปิดกั้นทางระบายน้ำเดิม
4.3 เกิดปัญหาน้ำท่วมจากการระบายน้ำ

สูงมาก

สูง

จำนวน ร้อยละ จำนวน
(คน)
(คน)
0
0.00
0

ปานกลาง
ร้อยละ

ร้อยละ

0.00

จำนวน
(คน)
0

ต่ำ

ไม่แสดงความ
รวม
คิดเห็น
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
245 100.00
0
0.00
245 100.00
ไม่มี

ร้อยละ

0.00

จำนวน
(คน)
0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

5.1 เก็บขนขยะไม่ทัน/ขยะตกค้าง

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

5.2 ขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

5.3 เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

7.1 ทำให้เกิดฝุน่ ละออง/เขม่าควัน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

7.2 เกิดเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมก่อสร้าง

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

7.3 ถนนชำรุด/เสียหายจากความสั่นสะเทือนจาก
การจราจรและการก่อสร้าง

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

5. การจัดการขยะมูลฝอย

6. การใช้ไฟฟ้า
6.1 ความเพียงพอของกระแสไฟฟ้า
7. คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน

บริษทั โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-19 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดำเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่างดัดแปลงอาคารของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร (ต่อ)
กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเปิดดำเนินโครงการ
รายละเอียด

7.4 บ้านเรือนเสียหายจากความสั่นสะเทือนจาก
กิจกรรมก่อสร้าง
8. การจราจร

สูงมาก

สูง

จำนวน ร้อยละ จำนวน
(คน)
(คน)
0
0.00
0

ปานกลาง
ร้อยละ

ร้อยละ

0.00

จำนวน
(คน)
0

ต่ำ

ไม่แสดงความ
รวม
คิดเห็น
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
245 100.00
0
0.00
245 100.00
ไม่มี

ร้อยละ

0.00

จำนวน
(คน)
0

0.00

8.1 การจราจรคับคั่ง/ติดขัดมากขึ้น

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

8.2 เกิดอุบัติเหตุ

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

8.3 ถนนชำรุด/เสียหาย

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

9.1 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

9.2 เกิดอัคคีภัย

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

10.1 ทัศนียภาพไม่สวยงาม

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

10.2 บดบังแสง

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

10.3 บดบังทิศทางลม

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

9. ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย

10. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ

บริษทั โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงอาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-20 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดำเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่างเปิดดำเนินการของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร
กลุม่ ประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเปิดดำเนินโครงการ
รายละเอียด

สูงมาก

สูง

จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)

ปานกลาง

ต่ำ

ไม่แสดงความ
รวม
คิดเห็น
จำนวน
จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
ไม่มี

ร้อยละ

จำนวน
(คน)

ร้อยละ

จำนวน
(คน)

ร้อยละ

1. เศรษฐกิจและสังคม
1.1 เกิดการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

1.2 การค้าขายและเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

1.3 การอพยพย้ายถิ่นฐาน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

2.1 น้ำใช้ไม่เพียงพอ

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

2.2 คุณภาพของน้ำใช้

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

3.1 แหล่งน้ำธรรมชาติเน่าเสีย

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

3.2 เกิดความสกปรก/ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

2. น้ำใช้

3. การจัดการน้ำเสีย

4. การระบายน้ำ
4.1 ท่อระบายน้ำอุดตัน/ตื้นเขิน

บริษทั โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงอาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-20 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดำเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่างเปิดดำเนินการของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร (ต่อ)
กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเปิดดำเนินโครงการ
รายละเอียด

4.2 พื้นที่โครงการปิดกั้นทางระบายน้ำเดิม
4.3 เกิดปัญหาน้ำท่วมจากการระบายน้ำ

สูงมาก

สูง

จำนวน ร้อยละ จำนวน
(คน)
(คน)
0
0.00
0

ปานกลาง
ร้อยละ

ร้อยละ

0.00

จำนวน
(คน)
0

ต่ำ

ไม่แสดงความ
รวม
คิดเห็น
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
245 100.00
0
0.00
245 100.00
ไม่มี

ร้อยละ

0.00

จำนวน
(คน)
0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

5.1 เก็บขนขยะไม่ทัน/ขยะตกค้าง

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

5.2 ขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

5.3 เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

7.1 ทำให้เกิดฝุน่ ละออง/เขม่าควัน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

7.2 เกิดเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมก่อสร้าง

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

7.3 ถนนชำรุด/เสียหายจากความสั่นสะเทือนจาก
การจราจรและการก่อสร้าง

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

5. การจัดการขยะมูลฝอย

6. การใช้ไฟฟ้า
6.1 ความเพียงพอของกระแสไฟฟ้า
7. คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงอาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-20 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดำเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่างเปิดดำเนินการของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร (ต่อ)
กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเปิดดำเนินโครงการ
รายละเอียด

7.4 บ้านเรือนเสียหายจากความสัน่ สะเทือนจาก
กิจกรรมก่อสร้าง
8. การจราจร

สูงมาก

สูง

จำนวน ร้อยละ จำนวน
(คน)
(คน)
0
0.00
0

ปานกลาง
ร้อยละ

ร้อยละ

0.00

จำนวน
(คน)
0

ต่ำ

ไม่แสดงความ
รวม
คิดเห็น
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
245 100.00
0
0.00
245 100.00
ไม่มี

ร้อยละ

0.00

จำนวน
(คน)
0

0.00

8.1 การจราจรคับคั่ง/ติดขัดมากขึ้น

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

8.2 เกิดอุบัติเหตุ

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

8.3 ถนนชำรุด/เสียหาย

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

9.1 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

9.2 เกิดอัคคีภัย

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

10.1 ทัศนียภาพไม่สวยงาม

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

10.2 บดบังแสง

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

10.3 บดบังทิศทางลม

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

245

100.00

0

0.00

245

100.00

9. ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย

10. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

จ. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับโครงการ (แสดงดังตารางที่ 3.4-21)
ช่วงดัดแปลงอาคาร
จากผลการสำรวจความคิ ด เห็ น พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามทั้ ง หมดร้ อ ยละ 100.00 ไม่ มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
ช่วงเปิดดำเนินการ
จากผลการสำรวจความคิ ด เห็ น พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามทั้ ง หมดร้ อ ยละ 100.00 ไม่ มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
ตารางที่ 3.4-21 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับโครงการของผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร
ประเด็นการสำรวจ
6.1

6.2

ในระหว่างดัดแปลงอาคาร คุณต้องการให้เจ้าของ
โครงการดูแลเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่
(1) มี
(2) ไม่มี
รวม
ในระหว่างการเปิดดำเนินการ คุณต้องการให้
เจ้าของโครงการดูแลเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่
(1) มี
(2) ไม่มี
รวม

กลุ่มประชาชนในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร
ผลการสำรวจ
จำนวน
ร้อยละ
0
245
245

0.00
100.00
100.00

0
245
245

0.00
100.00
100.00

(ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 101 – 500 เมตร แสดงดังรูปที่
3.4-3 และภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 101 – 500 เมตร แสดงดังรูปที่
3.4-4)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
NORTH

บ้านเลขที่
186/12
192
186/5
2/5
243/1
2/14
204/3
204
188
82/3
82/4
82/13
62/7
62/3
11/9
104
126
125/1
123
106/4
106/3
82/2
113
12/12
88/5
67/1
90/16
90/24
90/34
131
133/1
119/1
90/19
61/10
98

บ้านเลขที่
88/3
88/1
82/24
82/26
82/25
90/14
90/
15
88/4
91
106/2
239
211
233/2
227/2
227/3
186
82/5
82/1
121
82/16
82/17
82/19
82/10
82/9
82/7
186/7
186/11
90/27
90/28
90/30
90/32
90/6
93
18/38

รายละเอียด (บ้านเลขที่ตอบแบบสอบถาม)
บ้านเลขที่
บ้านเลขที่
บ้านเลขที่
18/39
48/9
240
18/29
48/28
82/14
18/30
27/9
221/8
1
5
235/1
4
93
237
8/3
97
5/8
10/1
40/18
80/4
133
40/6
82/23
18/25
42
82/28
18/24
46
107/1
18/40
48
163/1
18/12
27/8
88/6
90/8
40/1
62/1
90/21
129/2
10
90/25
8
85
90/22
61/7
80/1
90/23
82/27
71
90/35
6
149
90/37
125
2
90/38
121/1
107
90/33
80/7
65
18/34
38
125/4
18/35
40/28
82/21
81
68
82/22
11
67
3
75
27/6
90/7
71/2
27/10
119/4
77
27/11
119/6
83
40/8
119/7
90/26
40/22
115
80
129
70/5
40/10
106/1
70/6
40/24
109/5
163/2
46/8
112
88/2
48/8
115
123/7

บ้านเลขที่
88/7
1/11
82/6
1/2
82
102
98/49
109/3
109/4
119/5
61/6
61/13
119/3
119
90
88
117
111/1
101/1
204/2
82/18
111/2
111/3
111/4
111/5
109/1
109/2
48/2
48/4
48/28
48/11
48/10
48/7
48/6
48/5

บ้านเลขที่
48/27
48/24
63
78
69
67/2
40/29
40/7
80/5
80/1
40/5
48/3
90/3
90/18
90/17
57
59
58/1
58/2
58/4
62/6
48/23
48/25
48/26
1/4
111
90/36
62/4
62/5
200
201
4
204/1
221
222

สัญลักษณ์
ตำแหน่งที่ตงั้ โครงการ
พื้นที่สำรวจรัศมี 100 เมตร จากพื้นที่โครงการ
พื้นที่สำรวจรัศมี 101 เมตร – 500 เมตร จากพืน้ ที่โครงการ
ตำแหน่งทำแบบสอบถามถัดจากรัศมี 101 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตร
จำนวน 245 ตัวอย่าง
0

250
มาตรส่วน

500

1,000
เมตร

รูปที่ 3.4-3
ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 101 – 500 เมตร
ทีม่ า : จากการสำรวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

คุณสุมาลี ทองน้อย
บ้านเลขที่ 1/5

คุณภาวิณี ทองเกลี้ยง
บ้านเลขที่ 38

คุณเจษฎา เพือสุวรรณ
บ้านเลขที่ 85

คุณวัชรีย์ สุวรรณ
บ้านเลขที่ 71

คุณยุพิน ชุมแก้ว
บ้านเลขที่ 109/5

คุณภัทรวรรณ พรรณจัน
บ้านเลขที่ 149

รูปที่ 3.4-4
ภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 101 – 500 เมตร
ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม, กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

• การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร จำนวน 61
ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ตัวอย่างแบบสอบถาม แสดงดังภาคผนวกที่ 6
ก. ข้อมูลส่วนบุคคล
จากประชากรกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจความคิดเห็น (รายละเอียด แสดงดังตารางที่ 3.4-22) จำนวน 61
คน เป็ นหญิ ง ร้อยละ 55.74 และเป็ นชาย ร้อยละ 44.26 ส่ วนใหญ่ เป็นกลุ่ มอายุในช่วง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ
50.82 ของกลุ่ มตั วอย่ าง ส่ วนใหญ่ นั บถื อศาสนาพุ ทธ คิ ดเป็ นร้ อยละ 98.36 ส่ วนใหญ่ มี การศึ กษาอยู่ ในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 34.43 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 72.13 ของกลุ่มตัวอย่าง สมาชิกใน
ครัวเรือน (รวมผู้ให้สัมภาษณ์) ส่วนใหญ่มีจำนวนสมาชิก 2 คน คิดเป็นร้อยละ 39.34
อาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 72.13 รายได้เฉลี่ย
ต่ อ เดื อ นของครอบครั ว กลุ่ ม ตั ว อย่ างส่ ว นใหญ่ มี รายได้ ป ระมาณ 10,001-15,000 บาทต่ อ เดื อ น คิ ด เป็ น
ร้อยละ 55.74 และมีรายจ่ายของครอบครัวประมาณ 10,001-15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 91.80
ตารางที่ 3.4-22 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร
รายละเอียด
1.1 เพศ
1) ชาย
2) หญิง
รวม

27
34
61

44.26
55.74
100.00

รวม

0
4
20
31
3
3
61

0.00
6.56
32.79
50.82
4.92
4.92
100.00

รวม

60
1
0
0
61

98.36
1.64
0.00
0.00
100.00

9
2
9

14.75
3.28
14.75

1.2 อายุ
1) น้อยกว่า 20 ปี
2) 21-30 ปี
3) 31-40 ปี
4) 41-50 ปี
5) 51-60 ปี
6) มากกว่า 60 ปี
1.3 การนับถือศาสนา
1) พุทธ
2) อิสลาม
3) คริสต์
4) อื่นๆ
1.4 จบการศึกษา
1) ประถมศึกษาตอนต้น
2) ประถมศึกษาตอนปลาย
3) มัธยมศึกษาตอนต้น

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร
จำนวน (คน)
ร้อยละ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-22 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร (ต่อ)
รายละเอียด
4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
5) อนุปริญญา/ปวส.
6) ปริญญาตรี
7) ปริญญาโท
8) ปริญญาเอก
9) อื่นๆ
รวม
1.5 สถานภาพสมรส
1) โสด
2) สมรส
3) หย่า
4) แยกกันอยู่
รวม
1.6 จำนวนสมาชิกในครอบครัว
1) 1 คน
2) 2 คน
3) 3 คน
4) 4 คน
5) 5 คน
6) 6 คนขึ้นไป
รวม
1.7 การประกอบอาชีพ
1) ทำไร่/ทำสวน
2) ทำนา
3) ประมง
4) การท่องเที่ยว
5) ค้าขาย
6) รับจ้างทั่วไป
7) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
8) อื่นๆ ระบุ..แม่บ้าน เกษียณ..
รวม
1.8 รายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน
1) น้อยกว่า 5,000 บาท
2) 5,001 – 10,000 บาท
3) 10,001 – 15,000 บาท
4) 15,001 – 20,000 บาท
5) 20,001 – 25,000 บาท
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร
จำนวน (คน)
ร้อยละ
21
34.43
11
18.03
9
14.75
0
0.00
0
0.00
0
0.00
61
100.00
17
44
0
0
61

27.87
72.13
0.00
0.00
100.00

11
24
16
6
2
2
61

18.03
39.34
26.23
9.84
3.28
3.28
100.00

0
0
0
0
12
44
0
0
61

0.00
0.00
0.00
0.00
19.67
72.13
0.00
0.00
100.00

1
2
34
24
0

1.54
3.28
55.74
39.34
0.00
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-22 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร (ต่อ)
รายละเอียด
6) มากกว่า 25,001 บาท
รวม
1.9 รายจ่ายของครอบครัวต่อเดือน
1) น้อยกว่า 5,000 บาท
2) 5,001 – 10,000 บาท
3) 10,001 – 15,000 บาท
4) 15,001 – 20,000 บาท
5) 20,001 – 25,000 บาท
6) มากกว่า 25,001 บาท
รวม

กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร
จำนวน (คน)
ร้อยละ
0
0.00
61
100.00
1
2
56
2
0
0
61

1.64
3.28
91.80
3.28
0.00
0.00
100.00

ข. ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัย (รายละเอียด แสดงดังตารางที่ 3.4-23)
 แหล่งน้ำที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ คือ น้ำจากบ่อน้ำตืน้ รองลงมาน้ำจากการประปาฯ ร้อยละ
60.66 และร้อยละ 37.70 ตามลำดับ และแหล่งน้ำบริโภคส่วนใหญ่ได้มาจากการซื้อน้ำเป็นขวดหรือถัง ร้อยละ
100.00
 การได้รับบริการไฟฟ้า พบว่า กลุ่มตั วอย่างทั้งหมดได้รับการบริการกระแสไฟฟ้า ร้อยละ
100.00
 ระบบสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้รับบริการโทรศัพท์ ร้อยละ 93.44
 การจัดการน้ำเสียในครัวเรือน แต่ละครัวเรือนจัดให้มสี ้วมทั้งหมด ร้อยละ 100.00 ซึ่งน้ำเสีย
จากการอาบและซักล้างทั้งหมดจะระบายลงบ่อเกรอะบ่อซึม ร้อยละ 100.00
 การระบายน้ำฝน ทัง้ หมดจะระบายลงท่อ/รางระบายน้ำสาธารณะ ร้อยละ 100.00
 การจัดการขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน ทั้งหมดมีถังขยะรองรับ ร้อยละ 100.00 และกำจัด
โดยให้หน่วยงานราชการรับไปกำจัด ร้อยละ 100.00
 การเจ็บป่วย พบว่า บุคคลในครัวเรือน ส่วนใหญ่ไม่มีการเจ็บป่วย ร้อยละ 98.36 และมีปัญหา
การเจ็บป่วย ร้อยละ 1.64 หากมีการเจ็บป่วยสำหรับโรคที่ป่วยส่วนใหญ่ คือ ไข้หวัด ร้อยละ 98.36 ส่วนใหญ่สาเหตุที่
เจ็บป่วยเกิดจากการทำงาน และการพักผ่อนไม่เพียงพอ ร้อยละ 90.16 ส่วนสถานรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างเมื่อบุคคลในครัวเรือนเจ็บป่วย พบว่าร้อยละ 96.72 ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ เหตุผลที่ไปใช้การ
รักษาพยาบาลส่วนใหญ่เนื่องจากมีบัตรสงเคราะห์/บัตรประกันสุขภาพ ร้อยละ 96.72

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-23 ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501
เมตร ถึง 1 กิโลเมตร
รายละเอียด
2.1 แหล่งน้ำใช้ในครัวเรือนมาจาก
1) บ่อน้ำตืน้
2) บ่อน้ำบาดาล
3) ลำห้วย/คลอง
4) น้ำฝน
5) น้ำประปา
6) อื่นๆ ระบุ...ซื้อน้ำ...
รวม
2.2 แหล่งน้ำดื่มในครัวเรือนมาจาก
1) บ่อน้ำตืน้
2) บ่อน้ำบาดาล
3) น้ำฝน
4) น้ำประปา
5) อื่นๆ ระบุ...ซื้อน้ำ...
รวม
2.3 การได้รับบริการกระแสไฟฟ้า
1) ไม่มี
2) มี
รวม
2.4 การได้รับบริการทางโทรศัพท์
1) ไม่มี
2) มี
รวม
2.5 การกำจัดน้ำเสีย
ก. น้ำเสียอาบ/ซักล้าง
1) มีบ่อเกรอะบ่อซึม
2) ระบายลงพื้นให้ระเหยไปตามธรรมชาติ
3) ระบายลงพื้นดินบริเวณบ้านโดยตรง
4) อื่นๆ ระบุ..ระบายลงท่อ/รางระบายน้ำสาธารณะ..
รวม
ข. น้ำเสียส้วม
1) มีส้วม
2) ไม่มีส้วม
รวม

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร
จำนวน (คน)
ร้อยละ
37
1
0
0
23
0
61

60.66
1.64
0.00
0.00
37.70
0.00
100.00

0
0
0
0
61
61

0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00

0
61
61

0.00
100.00
100.00

57
4
61

93.44
6.56
100.00

61
0
0
0
61

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

61
0
61

100.00
0.00
100.00
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-23 ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501
เมตร ถึง 1 กิโลเมตร (ต่อ)
รายละเอียด
2.6 การระบายน้ำฝน
1) ระบายลงสู่ท่อ/รางระบายน้ำสาธารณะ
2) ระบายลงลงคลอง/ลำรางสาธารณะ
3) ระบายลงพื้นดิน แล้วปล่อยให้ซึมไปเอง
4) อื่นๆ
รวม
2.7 การกำจัดขยะ
ก. ภาชนะรองรับขยะ
1) มีถังรองรับขยะทุกครัวเรือน
2) ไม่มีถังรองรับขยะ
รวม
ข. การกำจัดขยะ
1) ทิ้งในถังขยะสาธารณะ รอให้หน่วยงานราชการ รับไปกำจัด
2) กำจัดขยะเอง โดยการเผา
3) กำจัดเองโดยการทิ้งลงหลุมขยะ
4) อื่นๆ
รวม
2.8 ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือไม่
1) ไม่มี
2) มีปัญหา
รวม
2.9 ปัญหาสุขภาพที่เป็นบ่อยหรือเจ็บป่วย
1) ปวดหลัง/กล้ามเนื้ออักเสบ
2) โรคกระเพาะอาหาร/ลำไส้
3) โรคตา
4) โรคความดันโลหิตสูง
5) โรคเบาหวาน
6) ภาวะปวดศีรษะ
7) อื่นๆ ระบุ...ไข้หวัด...
รวม
2.10 สาเหตุที่เจ็บป่วยในข้อ 2.9
1) การใช้แรงงานหนักจากการทำงาน
2) การบริโภคอาหารรสจัด
3) การบริโภคอาหารไม่เป็นเวลา
4) ความเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจ
5) อื่นๆ ระบุ...การทำงาน และการพักผ่อนไม่เพียงพอ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร
จำนวน (คน)
ร้อยละ
61
0
0
0
61

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

61
0
61

100.00
0.00
100.00

61
0
0
0
61

100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

60
1
61

98.36
1.64
100.00

0
0
0
1
0
0
60
61

0.00
0.00
0.00
1.64
0.00
0.00
98.36
100.00

1
0
0
5
55

1.64
0.00
0.00
8.20
90.16
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-23 ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501
เมตร ถึง 1 กิโลเมตร (ต่อ)
รายละเอียด
รวม
2.11 สถานรักษาพยาบาลเมื่อบุคคลในครัวเรือนเจ็บป่วย
1) โรงพยาบาลของรัฐ
2) โรงพยาบาลเอกชน
3) คลินิก
4) สถานีอนามัย
5) ซื้อยามารักษาเอง
6) อื่นๆ
รวม
2.12 เหตุผลที่ไปใช้การรักษาพยาบาล ตามข้อ 2.11 เมื่อ
เจ็บป่วย
1) เดินทางสะดวก
2) บริการดี เป็นกันเอง
3) มีบัตรสงเคราะห์/บัตรประกันสุขภาพ
4) เชื่อถือในสถานบริการ
5) อื่นๆ
รวม

กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร
จำนวน (คน)
ร้อยละ
61
100.00
59
1
0
1
0
0
61

96.72
1.64
0.00
1.64
0.00
0.00
100.00

1
0
59
1
0
61

1.64
0.00
96.72
1.64
0.00
100.00

ค. ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในปัจจุบันของชุมชน
การสำรวจความคิดเห็นของประชากรที่ มีต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน (รายละเอียด แสดง
ดังตารางที่ 3.4-24) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 40.98) มีความคิดเห็นว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันที่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.48) มีความคิดเห็นว่า
อยู่ในระดับต่ำ ได้แก่ ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60.66-100.00) มีความคิดเห็นว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ปั จจุ บั นอยู่ ในระดับไม่มีปั ญหา ได้แก่ ปั ญหาการขาดแคลนน้ ำดื่ม-น้ำใช้, ปั ญหาความสะอาดของน้ำดื่ม-น้ ำใช้ ,
ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง, ปัญหาการปล่อยน้ำเสียที่ไม่ได้บำบัดลงแหล่งน้ำในธรรมชาติ, ปัญหาการ
ระบายน้ำไม่ทัน/ท่อระบายน้ำอุดตัน, ปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนัก, ปัญหาการจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง,
ปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน, ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง, ปัญหาจากแรงสั่นสะเทือน
จากการจราจรและการก่อสร้าง, ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร, ปัญหาด้านอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ , ปัญหาการเกิดอัคคีภัย และปัญหาจากภัยธรรมชาติ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรมชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-24 ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆในปัจจุบันของชุมชนของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร
กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร
ระดับความรุนแรงของปัญหา
ปัญหาต่างๆ ในชุมชนในปัจจุบัน

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ต่ำ

ไม่มี

ไม่แสดงความ
คิดเห็น
จำนวน
ร้อยละ
(คน)

จำนวน
(คน)

ร้อยละ

จำนวน
(คน)

ร้อยละ

จำนวน
(คน)

ร้อยละ

จำนวน
(คน)

ร้อยละ

จำนวน
(คน)

ร้อยละ

1. ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้

0

0.00

0

0.00

1

1.64

4

6.56

56

91.80

0

2. ปัญหาความสะอาดของน้ำดื่ม-น้ำใช้

0

0.00

0

0.00

0

0.00

2

3.28

59

96.72

3. ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับ
บ่อยครั้ง
4. ปัญหาการปล่อยน้ำเสียที่ไม่ได้บำบัด
ลงแหล่งน้ำในธรรมชาติ
5. ปัญหาการระบายน้ำไม่ทัน/ท่อระบาย
น้ำอุดตัน
6. ปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนัก

0

0.00

1

1.64

3

4.92

20

32.79

37

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

1

1.64

2

3.28

9

0

0.00

0

0.00

5

8.20

7. ปัญหาการจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอย
ตกค้าง
8. ปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

1

1.64

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

9. ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจร
และการก่อสร้าง
10. ปัญหาจากแรงสั่นสะเทือนจาก
การจราจรและการก่อสร้าง
11. ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบน
ถนนใกล้เคียง
12. ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร

0

0.00

1

0

0.00

1
0

บริษทั โอเค เนเจอร์ จำกัด

รวม
จำนวน
(คน)

ร้อยละ

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

60.66

0

0.00

61

100.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

14.75

49

80.33

0

0.00

61

100.00

6

9.84

50

81.97

0

0.00

61

100.00

0.00

1

1.64

59

96.72

0

0.00

61

100.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

1.64

2

3.28

5

8.20

53

86.89

0

0.00

61

100.00

0

0.00

4

6.56

0

0.00

57

93.44

0

0.00

61

100.00

1.64

2

3.28

25

40.98

14

22.95

19

31.15

0

0.00

61

100.00

0.00

0

0.00

1

1.64

2

3.28

58

95.80

0

0.00

61

100.00
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รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรมชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-24 ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆในปัจจุบันของชุมชนของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร (ต่อ)
กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร
ระดับความรุนแรงของปัญหา
ปัญหาต่างๆ ในชุมชนในปัจจุบัน

สูงมาก

0.00

จำนวน
(คน)
0

0

0.00

15. ปัญหาการเกิดอัคคีภัย

0

16. ปัญหาจากภัยธรรมชาติ

0

13. ปัญหาด้านอาชญากรรม ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
14. ปัญหาฝุน่ ละอองฟุง้ กระจาย

บริษทั โอเค เนเจอร์ จำกัด

จำนวน
(คน)
0

สูง

ปานกลาง

0.00

จำนวน
(คน)
0

1

1.64

0.00

0

0.00

0

ร้อยละ

ต่ำ

ไม่มี

0.00

7

11.48

32

52.48

21

34.43

0

0.00

61

100.00

0.00

1

1.64

0

0.00

60

98.36

0

0.00

61

100.00

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

ร้อยละ

0.00

100.00

รวม

จำนวน
(คน)
0

ร้อยละ

จำนวน
(คน)
61

ไม่แสดงความ
คิดเห็น
จำนวน
ร้อยละ
(คน)
0
0.00

ร้อยละ

ร้อยละ

จำนวน
(คน)
61

100.00

ร้อยละ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ง. ความคิด เห็น ด้ านผลกระทบต่ างๆ เมื่อมีการดำเนิน โครงการเกิ ดขึ้น ในช่ วงดัดแปลง
อาคารและช่วงเปิดดำเนินการ
ระยะดัดแปลงอาคาร
จากการสำความคิ ด เห็ นของประชาชนในด้านผลกระทบต่างๆ ในระยะดัดแปลงอาคาร
โครงการ (รายละเอีย ด แสดงดั ง ตารางที่ 3.4-25) พบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า
ผลกระทบต่างๆ จากโครงการในระยะดัดแปลงอาคาร อยู่ในระดับไม่มปี ัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 100.00)
ได้แก่ หัวข้อเศรษฐกิจและสังคม, น้ำใช้, การจัดการน้ำเสีย, การระบายน้ำ, การจัดการขยะมูลฝอย, การใช้ไฟฟ้า,
คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน, การจราจร, ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย และ
ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
ระยะดำเนินการ
จากการสำความคิดเห็นของประชาชนในด้านผลกระทบต่างๆ ในระยะดำเนินการโครงการ
(รายละเอียด แสดงดัง ตารางที่ 3.4-26) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผลกระทบต่างๆ
จากโครงการในระยะดำเนิ น การ อยู่ ในระดั บ ไม่ มี ปั ญ หาด้า นสิ่ งแวดล้อ ม (ร้ อ ยละ 100.00) ได้ แ ก่ หั ว ข้ อ
เศรษฐกิจและสังคม, น้ำใช้, การจัดการน้ำเสีย, การระบายน้ำ, การจัดการขยะมูลฝอย, การใช้ไฟฟ้า, คุณภาพ
อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน, การจราจร, ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย และทัศนียภาพ
และสุนทรียภาพ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-25 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดำเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่างดัดแปลงอาคารของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร
กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเปิดดำเนินโครงการ
รายละเอียด

สูงมาก

สูง

จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)

ปานกลาง

ต่ำ

ไม่แสดงความ
รวม
คิดเห็น
จำนวน
จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
ไม่มี

ร้อยละ

จำนวน
(คน)

ร้อยละ

จำนวน
(คน)

ร้อยละ

1. เศรษฐกิจและสังคม
1.1 เกิดการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

1.2 การค้าขายและเศรษฐกิจในชุมชนดีขนึ้

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

1.3 การอพยพย้ายถิ่นฐาน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

2.1 น้ำใช้ไม่เพียงพอ

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

2.2 คุณภาพของน้ำใช้

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

3.1 แหล่งน้ำธรรมชาติเน่าเสีย

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

3.2 เกิดความสกปรก/ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

2. น้ำใช้

3. การจัดการน้ำเสีย

4. การระบายน้ำ
4.1 ท่อระบายน้ำอุดตัน/ตืน้ เขิน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-25 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดำเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่างดัดแปลงอาคารของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร (ต่อ)
กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเปิดดำเนินโครงการ
รายละเอียด

4.2 พื้นที่โครงการปิดกั้นทางระบายน้ำเดิม
4.3 เกิดปัญหาน้ำท่วมจากการระบายน้ำ

สูงมาก

สูง

จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)
0
0.00
0

ปานกลาง

0.00

จำนวน
(คน)
0

ร้อยละ

ต่ำ

0.00

จำนวน
(คน)
0

ร้อยละ

ไม่แสดงความ
รวม
คิดเห็น
จำนวน
จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
61
100.00
0
0.00
61
100.00
ไม่มี

ร้อยละ
0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

5.1 เก็บขนขยะไม่ทัน/ขยะตกค้าง

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

5.2 ขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

5.3 เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

7.1 ทำให้เกิดฝุ่นละออง/เขม่าควัน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

7.2 เกิดเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมก่อสร้าง

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

7.3 ถนนชำรุด/เสียหายจากความสั่นสะเทือนจาก
การจราจรและการก่อสร้าง

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

5. การจัดการขยะมูลฝอย

6. การใช้ไฟฟ้า
6.1 ความเพียงพอของกระแสไฟฟ้า
7. คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-25 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดำเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่างดัดแปลงอาคารของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร (ต่อ)
กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเปิดดำเนินโครงการ
รายละเอียด

7.4 บ้านเรือนเสียหายจากความสั่นสะเทือนจาก
กิจกรรมก่อสร้าง
8. การจราจร

สูงมาก

สูง

จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)
0
0.00
0

ปานกลาง

0.00

จำนวน
(คน)
0

ร้อยละ

ต่ำ

0.00

จำนวน
(คน)
0

ร้อยละ

ไม่แสดงความ
รวม
คิดเห็น
จำนวน
จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
61
100.00
0
0.00
61
100.00
ไม่มี

ร้อยละ
0.00

8.1 การจราจรคับคั่ง/ติดขัดมากขึ้น

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

8.2 เกิดอุบัติเหตุ

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

8.3 ถนนชำรุด/เสียหาย

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

9.1 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

9.2 เกิดอัคคีภัย

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

10.1 ทัศนียภาพไม่สวยงาม

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

10.2 บดบังแสง

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

9. ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย

10. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ

10.3 บดบังทิศทางลม

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงอาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-26 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดำเนินโครงการเกิดขึน้ ในระหว่างเปิดดำเนินการของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร
กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร
ระดับผลกระทบทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเปิดดำเนินโครงการ
รายละเอียด

สูงมาก

สูง

จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)

ปานกลาง

ต่ำ

ไม่แสดงความ
รวม
คิดเห็น
จำนวน
จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
ไม่มี

ร้อยละ

จำนวน
(คน)

ร้อยละ

จำนวน
(คน)

ร้อยละ

1. เศรษฐกิจและสังคม
1.1 เกิดการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเพิม่ ขึน้

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

1.2 การค้าขายและเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

1.3 การอพยพย้ายถิ่นฐาน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

2.1 น้ำใช้ไม่เพียงพอ

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

2.2 คุณภาพของน้ำใช้

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

3.1 แหล่งน้ำธรรมชาติเน่าเสีย

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

3.2 เกิดความสกปรก/ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

2. น้ำใช้

3. การจัดการน้ำเสีย

4. การระบายน้ำ
4.1 ท่อระบายน้ำอุดตัน/ตื้นเขิน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงอาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-26 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดำเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่างเปิดดำเนินการของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร (ต่อ)
กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเปิดดำเนินโครงการ
รายละเอียด

4.2 พื้นที่โครงการปิดกั้นทางระบายน้ำเดิม
4.3 เกิดปัญหาน้ำท่วมจากการระบายน้ำ

สูงมาก

สูง

จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)
0
0.00
0

ปานกลาง

0.00

จำนวน
(คน)
0

ร้อยละ

ต่ำ

0.00

จำนวน
(คน)
0

ร้อยละ

ไม่แสดงความ
รวม
คิดเห็น
จำนวน
จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
61
100.00
0
0.00
61
100.00
ไม่มี

ร้อยละ
0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

5.1 เก็บขนขยะไม่ทัน/ขยะตกค้าง

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

5.2 ขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

5.3 เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

7.1 ทำให้เกิดฝุ่นละออง/เขม่าควัน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

7.2 เกิดเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมก่อสร้าง

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

7.3 ถนนชำรุด/เสียหายจากความสั่นสะเทือนจาก
การจราจรและการก่อสร้าง

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

5. การจัดการขยะมูลฝอย

6. การใช้ไฟฟ้า
6.1 ความเพียงพอของกระแสไฟฟ้า
7. คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน

บริษทั โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงอาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-26 ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดำเนินโครงการเกิดขึ้น ในระหว่างเปิดดำเนินการของประชาชนต่อโครงการ รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร (ต่อ)
กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเปิดดำเนินโครงการ
รายละเอียด

7.4 บ้านเรือนเสียหายจากความสั่นสะเทือนจาก
กิจกรรมก่อสร้าง
8. การจราจร

สูงมาก

สูง

จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)
0
0.00
0

ปานกลาง

0.00

จำนวน
(คน)
0

ร้อยละ

ต่ำ

0.00

จำนวน
(คน)
0

ร้อยละ

ไม่แสดงความ
รวม
คิดเห็น
จำนวน
จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
61
100.00
0
0.00
61
100.00
ไม่มี

ร้อยละ
0.00

8.1 การจราจรคับคั่ง/ติดขัดมากขึ้น

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

8.2 เกิดอุบัติเหตุ

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

8.3 ถนนชำรุด/เสียหาย

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

9.1 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

9.2 เกิดอัคคีภัย

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

10.1 ทัศนียภาพไม่สวยงาม

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

10.2 บดบังแสง

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

10.3 บดบังทิศทางลม

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

61

100.00

0

0.00

61

100.00

9. ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย

10. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ

บริษทั โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

จ. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับโครงการ (แสดงดังตารางที่ 3.4-27)
ช่วงดัดแปลงอาคาร
จากผลการสำรวจความคิ ด เห็ น พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามทั้ ง หมดร้ อ ยละ 100.00 ไม่ มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
ช่วงเปิดดำเนินการ
จากผลการสำรวจความคิ ด เห็ น พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามทั้ ง หมดร้ อ ยละ 100.00 ไม่ มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
ตารางที่ 3.4-27 ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติมสำหรับโครงการของผู้ตอบแบบสอบถามที่ อยู่ในรัศมี 501 เมตร ถึง
1 กิโลเมตร
ประเด็นการสำรวจ
ในระหว่างดัดแปลงอาคาร คุณต้องการให้เจ้าของ
โครงการดูแลเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่
(1) มี
(2) ไม่มี
รวม
6.2 ในระหว่างการเปิดดำเนินการ คุณต้องการให้เจ้าของ
โครงการดูแลเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่
(1) มี
(2) ไม่มี
รวม

กลุ่มประชาชนในรัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร
ผลการสำรวจ
จำนวน
ร้อยละ

6.1

0
61
61

0.00
100.00
100.00

0
61
61

0.00
100.00
100.00

(ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 501 – 1,000 เมตร แสดงดังรูปที่
3.4-5 และภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 501 – 1,000 เมตร แสดงดังรูปที่
3.4-6)

บริษทั โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
NORTH
บ้านเลขที่
48
7
54
27
17/2
6/19
6/13
38/10
68/90

บ้านเลขที่
69/1
47
61/1
31
3
25/1
68/78
37
17/3

รายละเอียด (บ้านเลขที่ตอบแบบสอบถาม)
บ้านเลขที่
บ้านเลขที่
บ้านเลขที่
4/6
2
33
60/19
45
49
81
59
29
68/27
69
49/1
53
2/1
6/15
23/2
57/1
4/3
65
85
7/2
17/19
17/20
17/4
17/1
5
7/1

บ้านเลขที่
27/3
47/1
87
56
6/17
4/7
46/1
38

บ้านเลขที่
38/12
55
68/24
7/5
6/14
55
46
7/3

สัญลักษณ์
ตำแหน่งที่ตงั้ โครงการ
พื้นที่สำรวจรัศมี 101-500 เมตร จากพื้นทีโ่ ครงการ
พื้นที่สำรวจรัศมี 501 เมตร - 1 กิโลเมตร จากพืน้ ทีโ่ ครงการ
ตำแหน่งทำแบบสอบถามถัดจากรัศมี 501 เมตร ถึงรัศมี 1 กิโลเมตร
จำนวน 61 ตัวอย่าง

0

250
มาตรส่วน

500

1,000
เมตร

รูปที่ 3.4-5
ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 501 – 1,000 เมตร
ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

คุณสมพร ขำชูสงฆ์
บ้านเลขที่ 7

คุณวาสนา ดำเอียด
บ้านเลขที่ 17/3

คุณชลิตา สานุทัศน์
บ้านเลขที่ 4/6

คุณนพรัตน์ ประสงค์ผล
บ้านเลขที่ 31

คุณรักษิณา มาตายะสี
บ้านเลขที่ 48

คุณสุวรรณ ปรีดี
บ้านเลขที่ 68/24

รูปที่ 3.4-6
ภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 501 – 1,000 เมตร
ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม, กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

• การสำรวจความคิ ด เห็ น ของพื้ น ที่ อ่ อ นไหว ในรั ศ มี 1 กิ โลเมตรจากพื้ น ที่ โ ครงการ จำนวน
4 ตัวอย่าง ได้แก่
1) วัดกิตติสังฆาราม
2) โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม
3) ศาลเจ้าโปเซ้งไต่เต่ กะตะ 2559
4) โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์)
สำหรับผลการตอบแบบสำรวจความคิดเห็น มีรายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นและระยะห่าง
จากพื้นที่โครงการ แสดงดังตารางที่ 3.4-28 และหนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงาน แสดงดัง
ภาคผนวกที่ 6
(ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.4-7)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-28 รายละเอียดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ
สถานที่
1. วัดกิตติสังฆาราม
ผู้ให้ความคิดเห็น
ชื่อ : พระครูวสิ ุทธิ์กิตยากรณ์–
ปริสุทโธ
(ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดกิตติ
สังฆาราม)
อายุ : 78 ปี
เพศ : ชาย
นับถือศาสนา : พุทธ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
2. ศาลเจ้าโปเซ้งไต่เต่ กะตะ
2559
ผู้ให้ความคิดเห็น
ชื่อ : คุณวไลภรณ์ ตันติพรสวัสดิ์
(ตำแหน่ง : เจ้าของศาลเจ้าโป
เซ้งไต่เต่กะตะ 2559)
อายุ : 47 ปี
เพศ : หญิง
นับถือศาสนา : พุทธ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ระยะห่างจาก
รายละเอียดพื้นที่อ่อนไหว
โครงการ
725 เมตร - จำนวนคณะกรรมการ
ของศาสนสถาน 13 คน
- จำนวนผู้มาปฏิบตั กิ ิจ 30
คน/วัน

998 เมตร

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
- ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม

ข้อห่วงกังวลกับการดำเนินการ
ของโครงการ
ระยะดัดแปลงอาคาร
ระดับต่ำ
- ความปลอดภัยสาธารณะและการ
เกิดอัคคีภัย
ระดับปานกลาง
- เศรษฐกิจและสังคม

ระยะดำเนินการ
ระดับต่ำ
- ความปลอดภัยสาธารณะและการ
เกิดอัคคีภัย
ระดับปานกลาง
- เศรษฐกิจและสังคม
- จำนวนคณะกรรมการของ ระดับน้อย
ระยะดัดแปลงอาคาร
ศาลเจ้า 7-10 คน
- ปั ญ หาเสี ยงดั งรบกวนจาก ระดับปานกลาง
- จำนวนผู้มาปฏิบตั กิ จิ 20- การจราจรและการก่อสร้าง
- น้ำใช้
50 คน/วัน
- ปัญหาจากแรงสั่นสะเทือนจาก - การใช้ไฟฟ้า
การจราจรและการก่อสร้าง
- ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร ระยะดำเนินการ
- ปัญหาด้านอาชญากรรม ความ ระดับปานกลาง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - น้ำใช้
ระดับมาก
- การใช้ไฟฟ้า
- ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับ
บ่อยครั้ง
- ปัญหาฝุ่นละอองฟุง้ กระจาย

ข้อเสนอแนะ
ระยะดัดแปลงอาคาร
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
ระยะดำเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ

ระยะดัดแปลงอาคาร
- อยากให้ทางโครงการช่วยดูแล และ
รักษาความสะอาด
- อยากให้ ท างโครงการจั ด การระบบ
บำบัดน้ำเสียให้ดี
ระยะดำเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงอาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-28 รายละเอียดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพื้นที่อ่อนไหวทีอ่ ยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ (ต่อ)
สถานที่
3. โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติ
สังฆาราม
ผู้ให้ความคิดเห็น
ชื่อ : คุณวรรณา เร่งดารา
(ตำแหน่ง ครู)
อายุ : 40 ปี
เพศ : หญิง
นับถือศาสนา : พุทธ
เป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มี
อำนาจสูงสุดของหน่วยงาน
(หนังสือมอบอำนาจแสดงดัง
ภาคผนวกที่ 6)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ระยะห่างจาก
รายละเอียดพื้นที่อ่อนไหว
โครงการ
760 เมตร - จำนวนบุคลากร 17 คน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
ระดับปานกลาง
- ปั ญหาจากแรงสั่ นสะเทื อนจาก
การจราจรและการก่อสร้าง
- ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบน
ถนนใกล้เคียง
- ปัญหาการเกิดอัคคีภัย
ระดับมาก
- ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับ
บ่อยครั้ง
- ปัญหาการระบายน้ำไม่ทัน/ท่อ
ระบายน้ำอุดตัน
- ปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนัก
- ปั ญ หาเสี ย งดั ง รบกวนจาก
การจราจรและการก่อสร้าง
- ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
ระดับมากทีส่ ุด
- การขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้
- ปัญหาความสะอาดของน้ำดื่มน้ำใช้
- ปัญหาการปล่อยน้ำเสียที่ไม่ได้
บำบัดลงแหล่งน้ำในธรรมชาติ
- ปั ญ หาการจัดเก็ บขยะไม่ ทัน /
มูลฝอยตกค้าง
- ปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
- ปัญหาอุบตั ิเหตุจากการจราจร

ข้อห่วงกังวลกับการดำเนินการ
ของโครงการ
ระยะดัดแปลงอาคาร
ระดับปานกลาง
- เศรษฐกิจและสังคม
- น้ำใช้
- การจัดการน้ำเสีย
- การระบายน้ำ
- การจัดการขยะมูลฝอย
- ความปลอดภัยสาธารณะและการ
เกิดอัคคีภัย
- ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
ระดับมาก
- การใช้ไฟฟ้า
- คุณภาพอากาศ เสียง และความ
สั่นสะเทือน
ระดับมากที่สุด
- การจราจร

ข้อเสนอแนะ
ระยะดัดแปลงอาคาร
- ควรมี พื้ น ที่ จ อดรถของโครงการให้
เพี ย งพอ ไม่ ค วรจอดล้ ำ บริ เวณทาง
สาธารณะ
ระยะดำเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ

ระยะดำเนินการ
ระดับปานกลาง
- เศรษฐกิจและสังคม
- การจัดการน้ำเสีย
- คุณภาพอากาศ เสียง และความ
สั่นสะเทือน
- การจราจร
- ทัศนียภาพ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงอาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-28 รายละเอียดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพื้นที่อ่อนไหวทีอ่ ยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ (ต่อ)
สถานที่

ระยะห่างจาก
โครงการ

รายละเอียดพื้นที่อ่อนไหว

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
- ปัญหาด้านอาชญากรรม ความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
- ปัญหาจากภัยธรรมชาติ

4. โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศ
ยุทธอุปถัมภ์)
ผู้ให้ความคิดเห็น
ชื่อ : คุณอเนชา พรหมทอง
(ตำแหน่ง ครู คศ.2)
อายุ : 41 ปี
เพศ : ชาย
นับถือศาสนา : อิสลาม
เป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มี
อำนาจสูงสุดของหน่วยงาน
(หนังสือมอบอำนาจแสดงดัง
ภาคผนวกที่ 6)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

998 เมตร

- จำนวนบุคลากร 12 คน
- จำนวนผู้มาใช้บริการ
ประมาณ 145 คน/วัน

ข้อห่วงกังวลกับการดำเนินการ
ของโครงการ
ระดับมาก
- น้ำใช้
- การระบายน้ำ
- การจัดการขยะมูลฝอย
- ความปลอดภัยสาธารณะและการ
เกิดอัคคีภัย
ระดับมากที่สุด
- การใช้ไฟฟ้า
ระยะดัดแปลงอาคาร
ระดับต่ำ
- เศรษฐกิจและสังคม
- น้ำใช้
- การจัดการน้ำเสีย
- การระบายน้ำ
- การจัดการขยะมูลฝอย
- ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
ระดับปานกลาง
- คุณภาพอากาศ เสียง และความ
สั่นสะเทือน
- การจราจร

ระดับน้อย
- ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับ
บ่อยครั้ง
- ปัญหาด้านอาชญากรรม ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
- ปัญหาจากภัยธรรมชาติ
ระดับปานกลาง
- ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำ
ใช้
- ปัญหาจากแรงสั่นสะเทือนจาก
การจราจรและการก่อสร้าง
- ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัด
บนถนนใกล้เคียง
ระยะดำเนินการ
- ปัญหาอุบตั ิเหตุจากการจราจร ระดับต่ำ
- เศรษฐกิจและสังคม
- น้ำใช้

ข้อเสนอแนะ

ระยะดัดแปลงอาคาร
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
ระยะดำเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงอาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-28 รายละเอียดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพื้นที่อ่อนไหวทีอ่ ยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ (ต่อ)
สถานที่

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ระยะห่างจาก
โครงการ

รายละเอียดพื้นที่อ่อนไหว

ข้อห่วงกังวลกับการดำเนินการ
ของโครงการ
ระดับมาก
- การจัดการน้ำเสีย
ปั ญ ห าเสี ย งดั งรบ ก วน จ าก - การระบายน้ำ
การจราจรและการก่อสร้าง
- การจัดการขยะมูลฝอย
- คถณภาพอากาศ เสียง และความ
สั่นสะเทือน
- การจราจร
- ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
NORTH

สัญลักษณ์
พื้นที่โครงการ
โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์)
อยู่ในรัศมี 998 เมตร จากพื้นที่โครงการ
โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม
อยู่ในรัศมี 770 เมตร จากพื้นที่โครงการ
วัดกิตติสงั ฆาราม
อยู่ในรัศมี 725 เมตร จากพื้นที่โครงการ
ศาลเจ้าโปเซ้งไต่เต่ กะตะ 2559
อยู่ในรัศมี 998 เมตร จากพื้นที่โครงการ

0

250
มาตรส่วน

500

1,000
เมตร

รูปที่ 3.4-7
ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร
ทีม่ า : จากการสำรวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, กุมภาพันธ์ 2564
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

พระครูวิสุทธิ์กิตยากรณ์–ปริสทุ โธ
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม

คุณวไลภรณ์ ตันติพรสวัสดิ์
ตำแหน่ง เจ้าของศาลเจ้าโปเซ้งไต่เต่กะตะ 2559

รูปที่ 3.4-8
ภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่รศั มี 1 กิโลเมตร
ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม, กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

• การสำรวจความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม หน่ วยงานราชการ ในรัศ มี 1 กิโลเมตรจากพื้ น ที่ โครงการ
จำนวน 1 ตัวอย่าง ได้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลกะรน
สำหรับผลการตอบแบบสำรวจความคิดเห็น มีรายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นและระยะห่าง
จากพื้นที่โครงการ แสดงดังตารางที่ 3.4-29 และหนังสือมอบอำนาจจากผู้มอี ำนาจสูงสุดของหน่วยงาน แสดงดัง
ภาคผนวกที่ 6
(ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มหน่วยงานราชการที่อยู่ในรัศมี 1 กิ โลเมตร แสดงดังรูปที่
3.4-9)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-29 รายละเอียดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหน่วยงานราชการที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นทีโ่ ครงการ
สถานที่
1. สำนักงานเทศบาลตำบล
กะรน
ผู้ให้ความคิดเห็น
ชื่อ : ไม่ประสงค์ออกนาม
(ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานเทศบาลตำบลกะรน)
อายุ : 24 ปี
เพศ : หญิง
นับถือศาสนา : พุทธ
สถานภาพ : โสด

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ระยะห่างจาก
รายละเอียดพื้นที่อ่อนไหว
โครงการ
145 เมตร - จำนวนบุคลากร 230 คน
- จำนวนผู้มาใช้บริการ 2040 คน/วัน

ข้อห่วงกังวลกับการดำเนินการ
ของโครงการ
ระดับน้อย
ระยะดัดแปลงอาคาร
- ปัญหาการปล่อยน้ำเสียที่ไมได้ ระดับต่ำ
บำบัดลงแหล่งน้ำในธรรมชาติ
- เศรษฐกิจและสังคม
- ปั ญ หาเสี ย งดั ง รบกวนจาก - คุณภาพอากาศ เสียง และความ
การจราจรและการก่อสร้าง
สั่นสะเทือน
- ปัญหาจากแรงสั่นสะเทือนจาก ระดับสูง
การจราจรและการก่อสร้าง
- น้ำใช้
ระดับมาก
ระดับสูงมาก
- ปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนัก - การใช้ไฟฟ้า
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ
ระยะดัดแปลงอาคาร
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
ระยะดำเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ

ระยะดำเนินการ
ระดับปานกลาง
- เศรษฐกิจและสังคม
ระดับสูง
- น้ำใช้
ระดับสูงมาก
- การใช้ไฟฟ้า
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
NORTH

สัญลักษณ์
พื้นที่โครงการ
สำนักงานเทศบาลตำบลกะรน
อยู่ในรัศมี 145 เมตร จากพื้นที่โครงการ
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รูปที่ 3.4-9
ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มหน่วยงานราชการที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร
ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, กุมภาพันธ์ 2564
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

• การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ จำนวน 1 ตัวอย่าง
ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ พบว่า ประชาชนที่มีบ้านเรือน
อยู่ติดหรือใกล้ เคียงโครงการมากที่สุด มีจำนวน 1 หลั ง (สำรวจ 100%) ได้แก่ บ้านเลขที่ 177/1 โดยบริษัทที่
ปรึกษาได้รับแบบสำรวจกลับมา จำนวน 1 ตัวอย่าง มีผลการตอบแบบสำรวจความคิดเห็น แสดงดังตารางที่
3.4-30 และตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มติดโครงการ แสดงดังรูปที่ 3.4-10

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-30 รายละเอียดผลการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ
รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ให้ความคิดเห็น
ชื่อ : คุณอัสนัย คุณลักษณ์
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 177/1 ถนนโคก
โตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
อายุ : 29 ปี
เพศ : ชาย
นับถือศาสนา : พุทธ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

ข้อห่วงกังวลกับการดำเนินการของโครงการ
ระดับน้อย
ระยะดัดแปลงอาคาร
- ปัญหาการระบายน้ำไม่ทัน/ท่อระบายน้ำอุดตัน
ระดับต่ำ
- ปัญหาการจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง
- การจัดการขยะมูลฝอย
- ปั ญ หาจากแรงสั่ น สะเทื อนจากการจราจรและการ - การจราจร
ก่อสร้าง
ระดับปานกลาง
- ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร
- การใช้ไฟฟ้า
ระดับปานกลาง
ระยะดำเนินการ
- ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
ระดับต่ำ
- ปั ญ หาการปล่ อยน้ ำ เสีย ที่ ไม่ได้ บ ำบั ด ลงแหล่ งน้ ำใน - การจัดการขยะมูลฝอย
ธรรมชาติ
ระดับสูง
- ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง - การใช้ไฟฟ้า
- การจราจร
ระดับมาก
- ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง
- ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย

ข้อเสนอแนะ
ระยะดัดแปลงอาคาร
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
ระยะดำเนินการ
- ให้ ท างโครงการซ่ อ มแซมท่ อ
ปล่ อยน้ ำเสี ย และดู แลเรื่องการ
ปล่ อ ยน้ ำ เสี ย ที่ ร ะบายออกสู่
สาธารณะ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ทางโครงการได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่มีบ้าน
ติดโครงการ แสดงดังตารางที่ 3.4-31
ตารางที่ 3.4-31 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่มีบา้ นติดโครงการ
ประเด็นที่ห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ
1.1 คุณภาพอากาศ เสียง ช่วงดัดแปลงอาคาร
และความสั่นสะเทือน
1. จำกัดความเร็ วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิ น 30
กิโลเมตร/ชั่วโมง
2. ให้จัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้มิดชิด เพื่อป้องกันการปลิว
ฟุ้งและร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุกมา
3. ทำการฉีด พรมน้ำบริเวณพื้น ที่ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหินและทราย อย่าง
น้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
4. ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกั้นอาคาร โดยยึดติดกับผนังนั่งร้านด้านนอก ให้มี
ความสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร
5. ล้างล้อรถบรรทุกที่เข้า-ออก โครงการทุกครั้ง เพื่อลดผลกระทบจากเศษดินของ
รถบรรทุกที่จะวิ่งออกสู่ถนนภายนอกโครงการ
6. จำกัดระยะเวลาการทำงานที่ทำให้เกิดเสียงดังให้อยู่ในช่วงเวลา 8.00 - 17.00
น. และงดกิ จกรรมที่ทำให้ เกิดเสี ยงดังในเวลาพักผ่อนของผู้ อยู่ อาศัยในอาคาร
ใกล้เคียงโครงการ
7. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มี
เสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
8. ให้ทางโครงการจัดการเรื่องฝุ่นละออง และเสียงจากการก่อสร้างโดยทำการปิด
กั้นพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้เรียบร้อย
9. ช่ว งเวลาหลั ง 17.00 น. หากมี การก่อ สร้าง ให้ มีก ารก่ อสร้างกิ จกรรมที่ ไม่
ก่อให้เกิดเสียงดัง
10. จัดให้มีการใช้สแลงกั้นโดยรอบโครงการ
ช่วงดำเนินการ
1. ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กวดขันให้รถที่เข้ามาจอดต้องดับเครื่องยนต์
ทุกคัน เพื่อสุขภาพของส่วนรวม
2. จัดให้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อดูดซับปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทเี่ กิดจากรถยนต์
3. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จะต้องไม่มีทิศทางหันเข้าสู่อาคารข้างเคียง ทาง
คนสัญจร และจะต้องอยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงไม่น้อยกว่า 5 เมตร
4. ควบคุมดูแลไม่ให้ มีการดำเนิน กิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้ เกิดเสี ยงดังในช่วงเวลา
พักผ่อน (หลังเวลา 18.00 น.)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-31 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่มีบา้ นติดโครงการ
ประเด็นที่ห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์
2.1 การใช้ไฟฟ้า
ช่วงดัดแปลงอาคาร
1. จัดให้มีแผงควบคุมวงจรไฟฟ้า พร้อมสะพานไฟที่สามารถตัดวงจรกระแสไฟฟ้า
ได้ทันทีที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
2. หากอุป กรณ์ ไฟฟ้า เกิดชำรุดต้องมีการซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพดีห รือเปลี่ยน
อุปกรณ์ใหม่ ก่อนนำมาใช้งานใหม่

2.2 การใช้น้ำ

2.3 การจัดการน้ำเสีย

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ช่วงดำเนินการ
1. จัดเจ้าหน้าที่ทมี่ ีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านระบบไฟฟ้า ไว้คอยดูแลระบบ
ไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานอยู่เสมอ
2. จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบไฟฟ้ า และระบบป้ อ งกั น ฟ้ า ผ่ า ตามที่ เ สนอใน
รายละเอี ย ดโครงการทุ ก ประการ และติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์ เดิ น สายไฟฟ้ า รวมถึ ง
สายสัญญาณทางไฟฟ้าระบบสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตามมาตรฐาน
3. รณรงค์ให้พนักงาน และผู้เข้ามาใช้บริการ ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และให้เลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 และอายุการใช้งานยาวนาน
4. จัด ให้ มีระบบไฟฟ้าส่ องสว่ างโดยรอบอาคาร เพื่อเพิ่ มแสงสว่างให้ กับทั่วทุ ก
บริเวณภายในโครงการ โดยเฉพาะเวลากลางคืน เพื่อความปลอดภัย
ช่วงดัดแปลงอาคาร
1. จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง
2. ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดให้มากที่สุด รวมทั้ง
รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด
3. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อที่จ่ายน้ำในจุดในที่ก่อสร้าง ให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
ช่วงดำเนินการ
1. จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ในโครงการ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
2. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อให้ อยู่ ในสภาพดีอยู่เสมอ หาก
พบว่ามีการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที
3. รณรงค์ให้มีการใช้น้ำภายในโครงการอย่างประหยัดเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ
ของโครงการ
ช่วงดัดแปลงอาคาร
1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานที่ถูกสุขลักษณะ และดูแลส้วมให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมทั้งกำชับเข้มงวดให้คนงานก่อสร้างจัดการสิ่งปฏิกูลและ
ขับถ่ายเฉพาะในห้องส้วมที่จัดไว้ให้เท่านั้น
2. กำชับให้คนงานมาชำระล้างร่างกายและเศษวัสดุจากเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ ที่บริเวณชำระล้างที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-31 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่มีบา้ นติดโครงการ
ประเด็นที่ห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
2.3 การจัดการน้ำเสีย
ช่วงดำเนินการ
(ต่อ)
1. ดู แลรั กษาระบบบำบั ด น้ ำเสี ยของโครงการ และปรับ ปรุงประสิ ทธิ ภ าพของ
ระบบฯ เพือ่ ให้บำบัดน้ำเสียได้มาตรฐานน้ำทิง้
2. จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลหรือช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบคุมและปรับปรุง
คุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
3. จั ดให้ มี ระบบกรองและฆ่ าเชื้ อโรคในน้ ำทิ้ ง ก่อนนำกลั บไปใช้ ประโยชน์ ใหม่
ตามที่ได้ออกแบบไว้ทุกประการ
2.4 การระบายน้ำและการ ช่วงดัดแปลงอาคาร
ป้องกันน้ำท่วม
1. จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวรอบๆ บริเวณชำระล้าง เพื่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่
บ่อบ่ม
2. จัดให้มีการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำชั่วคราวอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกัน
การตื้นเขินและการกีดขวางทางระบายน้ำ
3. ขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้อุดตัน/ตื้นเขิน

2.5 การจัดการขยะ

ช่วงดำเนินการ
1. จัดให้มบี ่อหน่วงน้ำ เพื่อหน่วงน้ำส่วนเกินได้อย่างเพียงพอ
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ และระบบบ่อหน่วงน้ำที่
ติดตั้งไว้ รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
3. ทำการตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ ถ้ามีการอุดตัน
จะต้องทำการขุดลอกทันที เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดอี ยู่เสมอ
4. ทำการติ ด ตั้งบ่ อ ดั กขยะ ที่ บ่ อ พั ก น้ ำสุ ด ท้ าย เพื่ อ ดั กขยะไม่ ให้ ไหลเข้ าสู่ ท่ อ
ระบายน้ำสาธารณะ
ช่วงดัดแปลงอาคาร
1. จัดพื้นที่กองวัสดุก่อสร้าง ไม่ปล่อยให้กระจัดกระจายหลายจุดเพื่อความเป็น
ระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ
2. จัดให้มีภ าชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทานและมีฝาปิดมิดชิด ตั้งไว้ ภายในพื้นที่
โครงการ
3. เศษวัส ดุ ที่ จะนำออกไปกำจัดนอกพื้ นที่ โครงการ จะต้องมีผ้ าใบหรือเครื่อ ง
ป้องกันการร่วงหล่นบนผิวจราจร
ช่วงดำเนินการ
1. จัดให้มีภาชนะรองรับขยะจากอาคาร หรือแต่ละส่วนอย่างเพียงพอ
2. ขยะแห้ งที่ ส ามารถนำไปใช้ ได้ อีก เช่ น โลหะ ขวด พลาสติ ก และกระดาษ
หนังสือพิมพ์ ให้พนักงานทำความสะอาดคัดแยกขยะและเก็บไว้ขายให้กับผู้รับซื้อ
เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอย
3. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดบริเวณที่พักขยะรวม หลังการเก็บขนขยะทุก
ครั้ง และต่อท่อน้ำเสียจากน้ำชะขยะและการล้างห้องพักขยะเข้าไปบำบัดน้ำเสีย
ยังบ่อบำบัดน้ำเสียรวม

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
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2.6 การคมนาคมและการ ช่วงดัดแปลงอาคาร
ขนส่ง
1. ห้ามมิให้จอดรถบรรทุก หรือวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อ
ป้องกันการกีดขวางการจราจร
2. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและ
จัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพื้น ที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ
ทางเข้า-ออก
3. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างให้ขับได้ไม่เกิน 30
กม./ชม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน
4. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วน
ช่วงดำเนินการ
1. ติดตั้งป้ ายสัญญาณจราจรและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพื้นที่
โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริเวณทางเข้า-ออก
2. จัดให้ มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
การจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ
3. ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ถนน
4. ติ ด ป้ ายประชาสั ม พั น ธ์ ผู้ พั ก อาศั ย ห้ า มจอดรถริ ม ถนนทางเข้ า -ออกพื้ น ที่
โครงการ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดความเสียหายต่อถนนดังกล่าว
3. คุณค่าต่อคุณภาพชีวติ
3.1 เศรษฐกิจและสังคม

3.2 ความปลอดภัย
สาธารณะและการเกิด
อัคคีภัย
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ช่วงดัดแปลงอาคาร
1. ผู้รับ เหมาต้องเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลความประพฤติของคนงานมิให้ก่อความ
เดือดร้อน และปัญหาต่างๆ แก่คนงานด้วยกันและประชาชนใกล้เคียง พร้อมทั้ง
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหา
2. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีบทลงโทษคนงานอย่างชัดเจนในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น
รวมทั้งต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการควบคุมดูแล เพื่อป้องกันการเกิด
ปัญหาในด้านต่างๆ
ช่วงดำเนินการ
1. โครงการต้องกำหนดนโยบายในการว่าจ้างพนักงานที่เป็นประชาชนในท้องถิ่น
เข้ามาทำงานในโครงการส่วนหนึ่ง
2. หากมีข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบข้างให้โครงการรีบทำความเข้าใจกับชุมชนใน
ข้อร้องเรียนดังกล่าว พร้อมทั้งเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน
ช่วงดัดแปลงอาคาร
1. จั ด ให้ มี หั ว หน้ า คนงานหรื อ ผู้ ค วบคุ ม ดู แ ลความประพฤติ ข องคนงานอย่ า ง
เข้มงวด
2. จัดหาป้ายประกาศหรือสัญญาณเตือน และหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-31 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่มีบา้ นติดโครงการ
ประเด็นที่ห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
3.2 ความปลอดภัย
ไม่ ให้ ผู้ ที่ ไม่ เกี่ ย วข้ อ งเข้ามาในบริเวณพื้ น ที่ ก่อ สร้าง เพื่ อ ป้ อ งกั น อุ บั ติ เหตุ ที่ จ ะ
สาธารณะและการเกิด
เกิดขึ้น
อัคคีภัย (ต่อ)
3. จั ด ให้ มี เวรยามรั ก ษาความปลอดภั ย ออกตรวจดู แ ลความเรี ย บร้อ ยอย่ า ง
สม่ำเสมอ
4. จัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุป้องกันการร่วงหล่นรอบตัวอาคารที่มีการก่อสร้าง
5. ให้ระมัดระวังและควบคุมดูแลขณะใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรหรื อในระหว่าง
การขนย้ายวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมาก
ที่สุด
6. หากมีเหตุทำให้ เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนที่
อาศั ย อยู่ โ ดยรอบ ให้ ท างผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งติ ด ตามตรวจสอบ รวมถึ ง ชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน
7. การเดินสายไฟทุกขั้นตอนจะต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ
8. จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมี ในสถานที่ทำงานที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้
ง่าย และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมออย่างน้อย 1 เดือน/ครั้ง
9. จัดให้มีบริเวณสูบบุหรี่สำหรับคนงาน โดยให้อยู่ห่างจากวัสดุ ติดไฟให้มากที่สุด
และกำชับให้ดับบุหรี่ให้สนิททุกครั้ง

3.3 ทัศนียภาพและ
สุนทรียภาพ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ช่วงดำเนินการ
1. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้าออกของโครงการตลอด 24 ชั่วโมง
2. จัดให้มีและติ ดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตามที่ ได้ออกแบบไว้ทุกประการ ซึ่ง
ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดให้ มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรม
เรื่องการซ้อ มอพยพย้ายคนเมื่ อเกิ ด เพลิ งไหม้ แก่ เจ้ าหน้าที่ ของโครงการ ยาม
รักษาการณ์ และผู้พักอาศัย เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงที และไม่ตกใจกลัว
4. จั ด ให้ มี ก ารซ้ อ มอพยพหนี ไฟ และการดั บ เพลิ งของอาคารโครงการ โดย
ประสานงานกับสถานีดับเพลิงที่อยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดเป็นประจำทุกปี ปีละ
1 ครั้ง
5. ติดตั้งแบบแปลนแผนผังแสดงตำแหน่งที่ติดตัง้ อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ป้ายบอก
ชั้น เส้นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพล โดยติดตั้งแบบแปลนแผนผังดังกล่าวไว้ใน
ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในแต่ละชั้นของอาคาร
ช่วงดัดแปลงอาคาร
1. จัดทำรั้วรอบพื้นที่โครงการ ด้วยผ้าใบหรือตาข่ายหรือสังกะสี หรือกำแพง ที่มี
ความสูงอย่างน้อย 2.0 เมตร ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อบดบังภูมิทั ศน์ที่
ไม่ดีจากการก่อสร้าง
2. จัดให้มีผ้าคลุมอาคารที่ก่อสร้างเพื่อลดภาพที่ไม่น่ามองในช่วงก่อสร้างรวมทั้ง
ป้องกันฝุ่นละอองจากตัวอาคารร่วมด้วย
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-31 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่มีบา้ นติดโครงการ
ประเด็นที่ห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
3.3 ทัศนียภาพและ
ช่วงดำเนินการ
สุนทรียภาพ (ต่อ)
1. จัดให้ มีพื้ น ที่สีเขียวตามที่ได้ ออกแบบไว้ เพื่ อใช้เป็นพื้นที่ พักผ่อน เพิ่ มความ
สวยงามและทัศนียภาพที่ดภี ายในโครงการ
2. เลือกใช้วัสดุตกแต่งอาคารให้กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตาม
แบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้
3. ควบคุมดูแลอาคารบริเวณพื้นที่สีเขียวรอบอาคารให้มีสภาพดี และสวยงามตาม
แบบภูมสิ ถาปัตย์ที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

3-227

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

NORTH

สัญลักษณ์

รายละเอียด
พื้นที่โครงการ
บ้านเลขที่ 177/1

รูปที่ 3.4-10 ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มติดโครงการ
ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

• การสำรวจความคิดเห็นของกลุม่ ผู้นำชุมชน
ทีป่ รึกษาได้สำรวจความคิดเห็นของคำเพชร พัฒกอ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลกะรน อำเภอ
เมืองภู เก็ต จังหวัด ภู เก็ต ครั้งที่ 1 เมื่อวัน ที่ 18 กุมภาพั นธ์ 2564 และครั้ งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564
โดยรายละเอี ย ดการสอบถามความคิดเห็ น ของผู้ น ำชุม ชน แสดงดังตารางที่ 3.4-32 และภาพถ่ ายขณะทำ
แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำชมุชน ตำบลกะรน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 3.4-11

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-32 รายละเอียดการสำรวจความคิดเห็นของคุณคำเพชร พัฒกอ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ให้ความคิดเห็น
ชื่อ : คุณคำเพชร พัฒกอ
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลกะรน อำเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต)
อายุ : 50 ปี
เพศ : ชาย
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
นับถือศาสนา : พุทธ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
ระดับน้อย
- ปัญหาความสะอาดของน้ำดื่ม-น้ำใช้
ระดับปานกลาง
- ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้

ข้อห่วงกังวลกับการดำเนินการของโครงการ
ระยะดัดแปลงอาคาร
ระดับน้อย
- เศรษฐกิจและสังคม
- การจัดการขยะมูลฝอย
- การใช้ไฟฟ้า
- การจราจร
- ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย
- ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
ระดับปานกลาง
- น้ำใช้
- การระบายน้ำ
- คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน

ข้อเสนอแนะ
ระยะดัดแปลงอาคาร
- ให้ทางโครงการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ระยะดำเนินการ
- ควรจัดให้มที จี่ อดรถให้เพียงพอตามทีก่ ฎหมายกำหนด
- ห้ามจอดรถบนถนนสาธารณะ

ระยะดำเนินการ
ระดับน้อย
- เศรษฐกิจและสังคม
- การจัดการขยะมูลฝอย
- การใช้ไฟฟ้า
- ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย
- ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
ระดับปานกลาง
- น้ำใช้
- การระบายน้ำ
- คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

3-230

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

คุณคำเพชร พัฒกอ
ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

รูปที่ 3.4-11

ภาพถ่ายขณะทำแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำชุมชน
ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม, กุมภาพันธ์ 2564
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

8) ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ ครั้งที่ 2
ในการสำรวจความคิดเห็ นด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ช่วงดัดแปลงอาคาร
และช่วงดำเนิ นการของประชาชนต่อโครงการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 แบ่ งออกเป็ น
5 กลุ่ม โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหรือกิจการด้าน
อาคารการจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน (ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรกฎาคม 2560)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มพื้นที่หลัก ได้แก่
- ประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ จำนวน 1 ตัวอย่าง โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา
จำนวน 1 ตัวอย่าง
- ครัวเรือนโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร จำนวน 83 ตัวอย่าง โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสำรวจ
ความคิดเห็นกลับมา จำนวน 41 ตัวอย่าง และอีก 1 ตัวอย่าง ไม่ป ระสงค์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นให้แก่
โครงการ สำหรับอีก 41 ตัวอย่าง ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ
กลุม่ ที่ 2 กลุ่มพื้นที่รอง ได้แก่
- ครัวเรือนโดยรอบโครงการ ถัดจากรัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตร จำนวน 245 ตัวอย่าง โดยที่
ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา จำนวน 245 ตัวอย่าง
- ครัวเรือนโดยรอบโครงการ ถัดจากรัศมี 500 เมตร ถึง รัศมี 1 กิโลเมตร จำนวน 61 ตัวอย่าง โดยที่
ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา จำนวน 61 ตัวอย่าง
กลุ่มที่ 3 กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว จำนวน 4 ตัวอย่าง ได้แก่
1) โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์)
2) โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม
3) วัดกิตติสังฆาราม
4) ศาลเจ้าโปเซ้งไต่เต่ กะตะ 2559
โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา จำนวน 4 ตัวอย่าง
กลุ่มที่ 4 กลุ่มหน่วยงานราขการ จำนวน 1 ตัวอย่าง ได้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลกะรน โดยที่ปรึกษา
ได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา จำนวน 1 ตัวอย่าง
กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้นำชุมชน จำนวน 1 ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา จำนวน 1 ตัวอย่าง
รวมจำนวนตัวอย่ างของการสำรวจความคิดเห็ นของประชาชนต่อโครงการ จำนวน 396 ตัวอย่า ง
ซึ่งได้รั บ แบบสำรวจความคิด เห็ น กลั บ มา จำนวน 354 ตัวอย่าง ไม่ประสงค์ ตอบแบบสำรวจความคิ ดเห็ น
จำนวน 1 ตัวอย่าง และยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ จำนวน 41 ตัวอย่าง และจาก
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 (พื้นที่อ่อนไหว
และหน่ ว ยงานราชการ และกลุ่ ม ผู้ น ำชุ ม ชนทำการสำรวจความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในวั น ที่ 15-23
กุมภาพันธ์ 2564) โดยความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมที่ ผู้ ตอบแบบสำรวจความคิดเห็ น มีเพิ่มเติม ต่อโครงการนั้น ทำให้ โครงการ
สามารถกำหนดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 3.4-33 ซึ่งในการ
สำรวจความคิ ด เห็ น ด้ า นมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม ช่ ว งดั ด แปลงอาคารและช่ ว ง
ดำเนินการของประชาชนต่อโครงการครั้งที่ 2 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

• การสำรวจความคิดเห็น ด้านมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ช่วงดัดแปลง
อาคารและช่วงดำเนิน การของครัวเรือนที่อยู่อาศัยโดยรอบพื้น ที่ โครงการในรัศ มี 100 เมตร จำนวน 83
ตัวอย่าง โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา จำนวน 41 ตัวอย่าง ไม่ประสงค์ตอบแบบสำรวจ
ความคิดเห็น จำนวน 1 ตัวอย่าง และอีก 41 ตัวอย่าง ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ
(ภาคผนวกที่ 6) พบว่า โครงการมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดัดแปลงอาคารและช่วง
ดำเนินการมีความเพียงพอร้อยละ 100.00
• การสำรวจความคิดเห็น ด้า นมาตรการป้องกั นและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่ วงดั ดแปลง
อาคารและช่วงดำเนินการของครัวเรือนที่อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการถัดจากรัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500
เมตร จำนวน 245 ตั ว อย่ า ง (ภาคผนวกที่ 6) พบว่ า โครงการมี ม าตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ช่วงดัดแปลงอาคารและช่วงดำเนินการมีความเพียงพอ ร้อยละ 100.00
• การสำรวจความคิดเห็น ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไ ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดัดแปลง
อาคารและช่วงดำเนิ นการของครัวเรือนที่อยู่อาศัยโดยรอบพื้น ที่โครงการถัดจากรัศมี 500 เมตร ถึงรัศมี
1 กิโลเมตร จำนวน 61 ตัวอย่าง (ภาคผนวกที่ 6) พบว่า โครงการมี มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ช่วงดัดแปลงอาคารและช่วงดำเนินการมีความเพียงพอ ร้อยละ 100.00
• การสำรวจความคิด เห็น ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่ วงดัดแปลง
อาคารและช่วงดำเนินการของพื้นที่อ่อนไหวในรัศมี 1 กิโลเมตร จำนวน 4 ตัวอย่าง (ภาคผนวกที่ 6) พบว่า
โครงการมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม ช่วงดัดแปลงอาคารและช่วงดำเนิ นการมีความ
เพียงพอ ร้อยละ 100.00 ซึ่งจากเดิมมีข้อห่วงกังวลต่างๆ ดังนี้ ช่วงดัดแปลงอาคาร หัวข้อเศรษฐกิจและสังคม
หัวข้อน้ำใช้ หัวข้อการจัดการขยะมูลฝอย (จัดพื้นที่กองวัสดุก่อสร้าง และจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทาน
และมีฝาปิดมิดชิด) หัวข้อคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน (จำกัดระยะเวลาการทำงานให้อยู่ในช่วง
8.00-17.00 น.) หัวข้อความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย (จัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแล
ความประพฤติของคนงานอย่างเข้มงวด, การเดินสายไฟทุกขั้นตอนจะต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ และจัด
ให้มีบริเวณที่สูบบุหรี่สำหรับคนงาน) และหัวข้อการขุดปรับพื้นที่/การพังทลายของดิน (ดินที่ขุดขึ้นมาจากการทำ
ฐานรากต้องกองไว้ในที่เฉพาะและเป็ นสัดส่วน) ทั้งนี้จากข้อห่วงกังวลต่างๆ ทางโครงการได้เพิ่มเติมมาตรการ
แก้ไขปัญหาและข้อห่วงกังวลจนครบทุกประเด็น พร้อมทั้งกำหนดให้เจ้าของโครงการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
• การสำรวจความคิดเห็น ด้านมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่ วงดัดแปลง
อาคารและช่วงดำเนินการของหน่วยงานราชการในรัศมี 1 กิโลเมตร จำนวน 1 ตัวอย่าง (ภาคผนวกที่ 6)
พบว่า โครงการมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดัดแปลงอาคารและช่วงดำเนินการมี
ความเพียงพอ ร้อยละ 100.00
• การสำรวจความคิ ดเห็น ด้านมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดัดแปลง
อาคารและช่วงดำเนิ น การของประชาชนที่บ้านติดโครงการ จำนวน 1 ตัวอย่าง (ภาคผนวกที่ 6) พบว่า
โครงการมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดัดแปลงอาคารและช่วงดำเนินการมีความ
เพียงพอ ร้อยละ 100.00
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

3-233

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

• การสำรวจความคิดเห็น ด้านมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดัดแปลง
อาคารและช่ ว งดำเนิ น การของกลุ่ ม ผู้ น ำชุ ม ชน จำนวน 1 ตั ว อย่ าง (ภาคผนวกที่ 6) พบว่า โครงการมี
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดัดแปลงอาคารและช่วงดำเนินการมีความเพียงพอ ร้อยละ
100.00 จากเดิมมีข้อห่วงกังวลต่างๆ ดังนี้ ช่วงดัดแปลงอาคาร หัวข้อเศรษฐกิจและสังคม หัวข้อน้ำใช้ หัวข้อการ
จัดการขยะมูลฝอย หั วข้อการใช้ไฟฟ้ า หั วข้อคุณ ภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทื อน หั วข้อการจราจร
หัวข้อความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคี ภัย และหัวข้อทัศนียภาพสุนทรียภาพ ช่วงดำเนิ นการ หัวข้อ
เศรษฐกิจและสังคม หัวข้อน้ำใช้ หัวข้อการจัดการขยะมูลฝอย หัวข้อการใช้ไฟฟ้า หัวข้ อคุณภาพอากาศ เสียง
และความสั่นสะเทือน หัวข้อการจราจร หัวข้อความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย และหัวข้อทัศนียภาพ
และสุนทรียภาพ
ตารางที่ 3.4-33 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดัดแปลงอาคารและช่วงระยะดำเนินการ
ของโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ประเด็นทีห่ ่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ
1.1 คุณภาพอากาศ เสียง ช่วงดัดแปลงอาคาร
และความสั่นสะเทือน
1. จำกัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30
กิโลเมตร/ชั่วโมง
2. ให้จัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้มิดชิด เพื่อป้องกันการปลิว
ฟุ้งและร่วงหล่นของวัสดุทบี่ รรทุกมา
3. ทำการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่ อสร้างและกองวัสดุพวกหินและทราย อย่าง
น้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
4. ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกั้นอาคาร โดยยึดติดกับผนังนั่งร้านด้านนอก ให้มี
ความสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร
5. ล้างล้อรถบรรทุกที่เข้า-ออก โครงการทุกครั้ง เพื่อลดผลกระทบจากเศษดินของ
รถบรรทุกที่จะวิ่งออกสู่ถนนภายนอกโครงการ
6. จำกัดระยะเวลาการทำงานที่ทำให้เกิดเสียงดังให้อยู่ในช่วงเวลา 8.00 - 17.00
น. และงดกิจกรรมที่ทำให้ เกิดเสี ยงดังในเวลาพักผ่อนของผู้ อยู่ อาศั ยในอาคาร
ใกล้เคียงโครงการ
7. วางผังบริเวณพื้ นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มี
เสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
8. ให้ทางโครงการจัดการเรื่องฝุ่นละออง และเสียงจากการก่อสร้างโดยทำการปิด
กั้นพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้เรียบร้อย
9. ช่ว งเวลาหลั ง 17.00 น. หากมี การก่อ สร้าง ให้ มีก ารก่ อสร้ างกิ จกรรมที่ ไม่
ก่อให้เกิดเสียงดัง
10. จัดให้มีการใช้สแลงกั้นโดยรอบโครงการ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-33 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดัดแปลงอาคารและช่วงระยะดำเนินการ
ของโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ประเด็นทีห่ ่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1.1 คุณภาพอากาศ เสียง ช่วงดำเนินการ
และความสั่นสะเทือน
1. ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กวดขันให้รถที่เข้ามาจอดต้องดับเครื่องยนต์
(ต่อ)
ทุกคัน เพื่อสุขภาพของส่วนรวม
2. จั ด ให้ มี ก ารปลู ก ต้ น ไม้ ยื น ต้ น ตามที่ ได้ อ อกแบบไว้ เพื่ อ ดู ด ซั บ ปริม าณก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากรถยนต์
3. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จะต้องไม่มีทิศทางหันเข้าสู่อาคารข้างเคียง ทาง
คนสัญจร และจะต้องอยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงไม่น้อยกว่า 5 เมตร
4. ควบคุมดูแลไม่ให้ มีการดำเนิน กิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้ เกิดเสี ยงดังในช่วงเวลา
พักผ่อน (หลังเวลา 18.00 น.)
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์
2.1 การใช้ไฟฟ้า
ช่วงดัดแปลงอาคาร
1. จัดให้มีแผงควบคุมวงจรไฟฟ้า พร้อมสะพานไฟที่สามารถตัดวงจรกระแสไฟฟ้า
ได้ทันทีทเี่ กิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
2. หากอุป กรณ์ ไฟฟ้าเกิดชำรุดต้องมีการซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพดีห รือเปลี่ยน
อุปกรณ์ใหม่ ก่อนนำมาใช้งานใหม่
ช่วงดำเนินการ
1. จัดเจ้าหน้าทีท่ ี่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านระบบไฟฟ้า ไว้คอยดูแลระบบ
ไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานอยู่เสมอ
2. จัดให้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันฟ้าผ่า ตามที่เสนอในรายละเอียด
โครงการทุ กประการ และติดตั้งอุปกรณ์ เดินสายไฟฟ้า รวมถึ งสายสัญญาณทาง
ไฟฟ้าระบบสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
มาตรฐาน
3. รณรงค์ ให้ พ นั กงาน และผู้ เข้ ามาใช้ บ ริ การ ใช้ ไฟฟ้ าอย่ างประหยั ด และให้
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 และอายุการใช้งานยาวนาน
4. จัดให้ มีระบบไฟฟ้าส่ องสว่างโดยรอบอาคาร เพื่อเพิ่ มแสงสว่างให้ กับ ทั่วทุ ก
บริเวณภายในโครงการ โดยเฉพาะเวลากลางคืน เพื่อความปลอดภัย
2.2 การใช้น้ำ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ช่วงดัดแปลงอาคาร
1. จัดให้มถี ังเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง
2. ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดให้มากที่สุด รวมทั้ง
รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด
3. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อที่จ่ ายน้ำในจุดในที่ก่อสร้าง ให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-33 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดัดแปลงอาคารและช่วงระยะดำเนินการ
ของโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ประเด็นทีห่ ่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
2.2 การใช้น้ำ (ต่อ)
ช่วงดำเนินการ
1. จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ในโครงการ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
2. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หาก
พบว่ามีการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที
3. รณรงค์ให้มีการใช้น้ำภายในโครงการอย่างประหยัด เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ
ของโครงการ
2.3 การจัดการน้ำเสีย
ช่วงดัดแปลงอาคาร
1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานที่ถูกสุขลักษณะ และดูแลส้วมให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมทั้งกำชับเข้มงวดให้คนงานก่อสร้างจัดการสิ่งปฏิกูลและ
ขับถ่ายเฉพาะในห้องส้วมที่จัดไว้ให้เท่านั้น
2. กำชับให้คนงานมาชำระล้ างร่างกายและเศษวัสดุจากเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ ที่บริเวณชำระล้างที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น
ช่วงดำเนินการ
1. ดูแลรั กษาระบบบำบั ด น้ ำเสี ยของโครงการ และปรับปรุงประสิ ทธิภ าพของ
ระบบฯ เพื่อให้บำบัดน้ำเสียได้มาตรฐานน้ำทิ้ง
2. จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลหรือช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบคุมและปรับปรุง
คุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
3. จั ดให้ มี ระบบกรองและฆ่ าเชื้ อโรคในน้ำทิ้ ง ก่อนนำกลั บไปใช้ประโยชน์ ใหม่
ตามที่ได้ออกแบบไว้ทุกประการ
2.4 การระบายน้ำและการ ช่วงดัดแปลงอาคาร
ป้องกันน้ำท่วม
1. จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวรอบๆ บริเวณชำระล้าง เพื่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่บ่อบ่ม
2. จัดให้มีการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำชั่วคราวอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกัน
การตื้นเขินและการกีดขวางทางระบายน้ำ
3. ขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้อุดตัน/ตื้นเขิน
ช่วงดำเนินการ
1. จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ เพื่อหน่วงน้ำส่วนเกินได้อย่างเพียงพอ
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ และระบบบ่อหน่วงน้ำที่
ติดตั้งไว้ รวมทัง้ อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยูต่ ลอดเวลา
3. ทำการตรวจสอบการอุดตันของท่ อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ ถ้ามีก ารอุดตัน
จะต้องทำการขุดลอกทันที เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีอยู่เสมอ
4. ทำการติ ด ตั้งบ่ อ ดั กขยะ ที่ บ่ อ พั ก น้ ำสุ ด ท้ าย เพื่ อ ดั กขยะไม่ ให้ ไหลเข้ าสู่ ท่ อ
ระบายน้ำสาธารณะ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-33 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดัดแปลงอาคารและช่วงระยะดำเนินการ
ของโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ประเด็นทีห่ ่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
2.5 การจัดการขยะ
ช่วงดัดแปลงอาคาร
1. จัดพื้นที่กองวัสดุก่อสร้าง ไม่ปล่อยให้กระจัดกระจายหลายจุดเพื่อความเป็น
ระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ
2. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทานและมีฝาปิดมิดชิด ตั้งไว้ภายในพื้นที่โครงการ
3. เศษวัส ดุ ที่ จ ะนำออกไปกำจัดนอกพื้ น ที่ โครงการ จะต้ องมี ผ้ าใบหรือเครื่อ ง
ป้องกันการร่วงหล่นบนผิวจราจร
4. ห้ามคนงานทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง หรือมูลฝอยต่างๆบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ

2.6 การคมนาคมและการ
ขนส่ง

ช่วงดำเนินการ
1. จัดให้มีภาชนะรองรับขยะจากอาคาร หรือแต่ละส่วนอย่างเพียงพอ
2. ขยะแห้ งที่ ส ามารถนำไปใช้ ได้ อีก เช่ น โลหะ ขวด พลาสติ ก และกระดาษ
หนังสือพิมพ์ ให้พนักงานทำความสะอาดคัดแยกขยะและเก็บไว้ขายให้กับผู้รับซื้อ
เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอย
3. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดบริเวณที่พักขยะรวม หลังการเก็บขนขยะทุก
ครั้ง และต่อท่อน้ำเสียจากน้ำชะขยะและการล้างห้องพักขยะเข้าไปบำบัดน้ำเสีย
ยังบ่อบำบัดน้ำเสียรวม
ช่วงดัดแปลงอาคาร
1. ห้ามมิให้จอดรถบรรทุก หรือวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อ
ป้องกันการกีดขวางการจราจร
2. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและ
จัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ
ทางเข้า-ออก
3. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างให้ขับได้ไม่เกิน 30
กม./ชม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน
4. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วน
5. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
6. ห้ามมิให้มีการจอดรถริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ
ช่วงดำเนินการ
1. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพื้นที่
โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออก
2. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของ
การจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ
3. ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณทางเข้า -ออกโครงการ
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ถนน
4. ติ ด ป้ ายประชาสั ม พั น ธ์ ผู้ พั ก อาศั ย ห้ า มจอดรถริ ม ถนนทางเข้ า -ออกพื้ น ที่
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-33 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดัดแปลงอาคารและช่วงระยะดำเนินการ
ของโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ประเด็นทีห่ ่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
2.6 การคมนาคมและการ โครงการ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อถนนดังกล่าว
ขนส่ง (ต่อ)
5. ให้ โครงการจัดการจราจรให้ เป็นระเบียบ โดยไม่ส่ งผลกระทบต่อประชาชน
โดยรอบพื้นที่โครงการ
6. ให้ทางโครงการจัดให้มีที่จตดรถให้เพียงพอ
3. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
3.1 เศรษฐกิจและสังคม ช่วงดัดแปลงอาคาร
1. ผู้รับเหมาต้องเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลความประพฤติของคนงานมิให้ก่อความ
เดือดร้อน และปัญหาต่างๆ แก่คนงานด้วยกันและประชาชนใกล้เคียง พร้อมทั้ง
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหา
2. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีบทลงโทษคนงานอย่างชัดเจนในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น
รวมทั้งต้องร่วมมือกับเจ้าหน้ าที่ท้องถิ่นในการควบคุมดูแ ล เพื่อป้องกันการเกิด
ปัญหาในด้านต่างๆ
3. โครงการต้องมีการจัดการควบคุมด้านสาธารณสุขของคนงาน

3.2 ความปลอดภัย
สาธารณะและการเกิด
อัคคีภัย
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ช่วงดำเนินการ
1. โครงการต้องกำหนดนโยบายในการว่าจ้างพนักงานที่เป็นประชาชนในท้องถิ่น
เข้ามาทำงานในโครงการส่วนหนึ่ง
2. หากมีข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบข้างให้โครงการรีบทำความเข้าใจกับชุมชนใน
ข้อร้องเรียนดังกล่าว พร้อมทั้งเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน
ช่วงดัดแปลงอาคาร
1. จั ด ให้ มี หั ว หน้ าคนงานหรื อ ผู้ ค วบคุ ม ดู แ ลความประพฤติ ข องคนงานอย่ า ง
เข้มงวด
2. จัดหาป้ายประกาศหรือสัญญาณเตือน และหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ไม่ ให้ ผู้ ที่ ไม่ เกี่ ย วข้ อ งเข้ามาในบริเวณพื้ น ที่ ก่อ สร้าง เพื่ อ ป้ อ งกั น อุ บั ติ เหตุ ที่ จ ะ
เกิดขึ้น
3. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ
4. จัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุป้องกันการร่วงหล่นรอบตัวอาคารที่มีการก่อสร้าง
5. ให้ระมัดระวังและควบคุมดูแลขณะใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรหรือในระหว่าง
การขนย้ายวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือ เครื่ องจักรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมาก
ที่สุด
6. หากมีเหตุท ำให้ เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนที่
อาศั ย อยู่ โ ดยรอบ ให้ ท างผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งติ ด ตามตรวจสอบ รวมถึ ง ชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน
7. การเดินสายไฟทุกขั้นตอนจะต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ
8. จัดให้มีการติดตั้ งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำงานที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ ได้
ง่าย และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมออย่างน้อย 1 เดือน/ครั้ง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-33 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดัดแปลงอาคารและช่วงระยะดำเนินการ
ของโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ประเด็นทีห่ ่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
3.2 ความปลอดภัย
9. จัดให้มีบริเวณสูบบุหรี่สำหรับคนงาน โดยให้อยู่ห่างจากวัสดุติดไฟให้มากที่สุด
สาธารณะและการเกิด
และกำชับให้ดับบุหรี่ให้สนิททุกครั้ง
อัคคีภัย (ต่อ)
10. ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดูแลเรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด
11. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรการให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการร้องเรียน

3.3 ทัศนียภาพและ
สุนทรียภาพ

ช่วงดำเนินการ
1. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้าออกของโครงการตลอด 24 ชั่วโมง
2. จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตามที่ได้ออกแบบไว้ทุกประการ ซึ่ง
ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดให้ มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอั คคีภัย และฝึกอบรม
เรื่องการซ้อ มอพยพย้ายคนเมื่ อเกิด เพลิ งไหม้ แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยาม
รักษาการณ์ และผู้พักอาศัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงที และไม่ตกใจกลัว
4. จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยประสานงาน
กับสถานีดับเพลิงที่อยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง
5. ติดตั้งแบบแปลนแผนผังแสดงตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ป้ายบอก
ชั้น เส้นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพล โดยติดตั้งแบบแปลนแผนผังดังกล่าวไว้ใน
ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในแต่ละชั้นของอาคาร
ช่วงดัดแปลงอาคาร
1. จัดทำรั้วรอบพื้นที่โครงการ ด้วยผ้าใบหรือตาข่ายหรือสังกะสี หรือกำแพง ที่มี
ความสูงอย่างน้อย 2.0 เมตร ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อบดบังภู มิทัศน์ที่
ไม่ดีจากการก่อสร้าง
2. จัดให้มีผ้าคลุมอาคารที่ก่อสร้างเพื่อลดภาพที่ไม่น่ามองในช่วงก่อสร้างรวมทั้ง
ป้องกันฝุ่นละอองจากตัวอาคารร่วมด้วย
ช่วงดำเนินการ
1. จัดให้ มีพื้น ที่สีเขียวตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อใช้เป็ นพื้นที่พักผ่อน เพิ่มความ
สวยงามและทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ
2. เลือกใช้วัสดุตกแต่งอาคารให้กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตาม
แบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้
3. ควบคุมดูแลอาคารบริเวณพื้นที่สีเขียวรอบอาคารให้มีสภาพดี และสวยงามตาม
แบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ

(ภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 แสดงดังรูปที่ 3.4-12)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

คุณจตุพง มโวรรค
บ้านเลขที่ 82/21-22

คุณจุติพงค์ ทองอยู่
บ้านเลขที่ 6

คุณกันยา เถรว่อง
บ้านเลขที่ 3

คุณปทุมพร คานาล
บ้านเลขที่ 47

คุณจำปี เทพธานี
บ้านเลขที่ 2

คุณเกตุนภา ประเสริฐ
บ้านเลขที่ 69/1

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

รูปที่ 3.4-12
ภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม, มีนาคม 2564
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-34 สรุปจำนวนตัวอย่างที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
กลุ่มตัวอย่าง
1. กลุ่มที่ 1 พื้นที่หลัก
1.1 ครัวเรือนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ
1.2 สถานประกอบการที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ
1.3 ครัวเรือนในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ (ไม่รวมครัวเรือนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ)

1.4 สถานประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขต

จำนวนตัวอย่างที่สอบถาม
จำนวนเป้าหมาย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
(ตัวอย่าง)
สอบถามได้ สอบถาม
สอบถาม สอบถามไม่ได้
ไม่ได้
ได้
1
0
78

1
0
37

0
0
41*

1
0
37

0
0
41*

5

4

1

4

1

245

245

0

245

0

-

-

-

-

-

-

61

61

0

61

0

-

พื้นที่โครงการ (ไม่รวมครัวเรือนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ)

2. กลุม่ ที่ 2 พื้นที่รอง
2.1 ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ (ร้อยละ 80 ของกลุ่มพื้นที่รอง)
2.2 สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ
2.3 ครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ (ร้อยละ 20 ของกลุ่มพื้นที่รอง)
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

หมายเหตุ

* ประชาชน 41
ตัวอย่าง ยังไม่ให้ความ
คิดเห็นตอบแบบสำรวจ
กลับมาแก่โครงการ
เนื่องจากปิดกิจการ
* สถานประกอบการ
1 ตัวอย่าง ระบุว่าไม่
ประสงค์ตอบแบบ
สำรวจความคิดเห็นแก่
โครงการ
-
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

กลุ่มตัวอย่าง
2.4 สถานประกอบการในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ
3. กลุ่มที่ 3 พื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมในระยะ 1
กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
4. กลุม่ ที่ 4 หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจในระยะ 1
กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
5. กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้นำชุมชน
รวม

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

จำนวนตัวอย่างที่สอบถาม
จำนวนเป้าหมาย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
(ตัวอย่าง)
สอบถามได้ สอบถาม
สอบถาม สอบถามไม่ได้
ไม่ได้
ได้
4

4

0

4

0

1

1

0

1

0

1
396

1
354

0
42

1
354

0
42

หมายเหตุ
-
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-35 สรุปการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
จำนวนเป้าหมาย
วันที่ดำเนินงาน
15 มกราคม 2564

รายละเอียดการดำเนินงาน
- บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

15-19 กุมภาพันธ์ 2564 - ทำแบบสอบถามประชาชนครั้งที่ 1 ในรัศมี 100 เมตร ถัด
จากรัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตรจากพื้ นที่โครงการ
และถัดจากรัศมี 500 เมตร ถึงรัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้ นที่
โครงการ รวมทั้งประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ

15-23 กุมภาพันธ์ 2564
29 มีนาคม 2 เมษายน 2564

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

- ทำการสอบถามความคิด เห็ น ตั ว แทนของกลุ่ ม ตั ว อย่ าง
พื้นที่อ่อนไหว หน่วยงานราชการ และกลุ่มผู้นำชุมชน
- ประชาสั ม พั น ธ์ ม าตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อมโดยแจ้ งให้ ประชาชนทราบก่อนทำการสำรวจ
ความคิดเห็ นประชาชนครั้งที่ 2 สำหรับมาตรการป้องกัน
และแก้ ไขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม วั น ที่ 29 มี น าคม 2 เมษายน 2564 ของกลุ่มในรัศมี 100 เมตร ถัดจากรัศมี
100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตรจากพืน้ ที่โครงการ ถัดจากรัศมี
500 เมตร ถึงรัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่ โครงการ รวมทั้ ง
ประชาชนที่ มี บ้ านติ ดโครงการ กลุ่ มพื้ นที่ อ่ อนไหว กลุ่ ม
หน่วยงานราชการ และกลุ่มผู้นำชุมชน

(ตัวอย่าง)

จำนวนที่สำรวจได้
(ตัวอย่าง)

หมายเหตุ

396

396

-

396

353

4

4

* ประชาชน 42 ตัวอย่าง ยังไม่ให้
ความคิ ด เห็ น ตอบแบบสำรวจ
กลับมาแก่โครงการ
* ประชาชน 1 ตัวอย่าง ระบุว่าไม่
ประสงค์ตอบแบบสำรวจความคิด
เห็นแก่โครงการ
-

396

353

* ประชาชน 42 ตัวอย่าง ยังไม่ให้
ความคิ ด เห็ น ตอบแบบสำรวจ
กลับมาแก่โครงการ
* ประชาชน 1 ตัวอย่าง ระบุว่าไม่
ประสงค์ตอบแบบสำรวจความคิด
เห็นแก่โครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-35 สรุปการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
จำนวนเป้าหมาย
(ตัวอย่าง)

จำนวนที่สำรวจได้
(ตัวอย่าง)

- ทำการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่แสดง
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ ครั้งที่ 2

1

0

- ทำการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่แสดง
ความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร จาก
พื้นที่โครงการ ครั้งที่ 2

41

0

- ทำการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่แสดง
ความคิดเห็นของประชาชนที่ มีบ้านติดโครงการ ครั้งที่ 3
โดยการส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์

1

0

- ทำการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่แสดง
ความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร จาก
พื้น ที่โครงการ ครั้งที่ 3 โดยการส่งแบบสำรวจความคิด
เห็นทางไปรษณีย์
- ทำการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่แสดง
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ ครั้งที่ 4

41

0

1

1

วันที่ดำเนินงาน

รายละเอียดการดำเนินงาน

17-21 พฤษภาคม 2564

20 สิงหาคม –
6 กันยายน 2564

10 มีนาคม 2565

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

หมายเหตุ
* ประชาชน 1 ตั วอย่ าง ยั งไม่ให้
ความคิ ดเห็ นตอบแบบสำรวจ
กลับมาแก่โครงการ
* ประชาชน 41 ตัวอย่าง ยังไม่ให้
ความคิ ด เห็ น ตอบแบบสำรวจ
กลับมาแก่โครงการ
* ประชาชน 1 ตั วอย่ าง ยั งไม่ให้
ความคิ ด เห็ น ตอบแบบสำรวจ
กลับมาแก่โครงการ
* ประชาชน 41 ตัวอย่าง ยังไม่ให้
ความคิ ด เห็ น ตอบแบบสำรวจ
กลับมาแก่โครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-35 สรุปการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
จำนวนเป้าหมาย
(ตัวอย่าง)

จำนวนที่สำรวจได้
(ตัวอย่าง)

- ทำการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่แสดง
ความคิดเห็ นของประชาชนที่ อยู่ในรัศมี 100 เมตร จาก
พื้นที่โครงการ ครั้งที่ 4

38

13

- ทำการสำรวจความคิ ดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่แสดง
ความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร จาก
พื้น ที่โครงการ ครั้งที่ 5 โดยการส่งแบบสำรวจความคิด
เห็นทางไปรษณีย์ และลงพื้นที่สำรวจ

25

0

วันที่ดำเนินงาน

รายละเอียดการดำเนินงาน

10-11 มีนาคม 2565

17 มีนาคม 2565

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

หมายเหตุ
* เนื่ องจากบ้ านเรื อนบางส่ วนมี
เจ้ า ของเดี ย วกั น ทำให้ จำนวน
ตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายลดลงเหลือ
38 ตัวอย่าง
* ประชาชน 25 ตัวอย่าง ยังไม่ให้
ความคิ ด เห็ น ตอบแบบสำรวจ
กลับมาแก่โครงการ
* ประชาชน 25 ตัวอย่าง ยังไม่ให้
ความคิ ด เห็ น ตอบแบบสำรวจ
กลับมาแก่โครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

3.4.2 การสาธารณสุข
1) สถานบริการทางสาธารณสุข
จั งหวัดภู เก็ ตมี โรงพยาบาลรั ฐ สั งกัด กระทรวงสาธารณสุ ข และเอกชน 7 แห่ ง จำนวน 1,352 เตีย ง
โรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทย คือ รพ.อบจ. 1 แห่ง มีศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (P1) 4 แห่ง (ประชากร
10,000-15,000 คนขึ้นไป) ได้แก่ ศสม.บ้านแหลมชั่น สอ.เฉลิมพระเกียรติฯฉลอง ศสม.กะทู้ และศสม.ศรีสุนทร
โดยทางจังหวัดภูเก็ตมีการจัดแบ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
(1) รพ.สต.ขนาดใหญ่ L (P1) จำนวน 12 แห่ง (ประชากร 8,001 คนขึ้นไป) ได้แก่ รพ.สต.ราไวย์
รพ.สต.รัษฎา รพ.สต.เกาะแก้ว รพ.สต.วิชิต รพ.สต.บ้านแหลมชั่น รพ.สต.ป่าคลอก รพ.สต.เชิงทะเล รพ.สต.กะรน
รพ.สต.ไม้ขาว รพ.สต.ศรีสุนทร รพ.สต.กมลา และรพ.สต.กะทู้
(2) รพ.สต.ขนาดกลาง M (P2) จำนวน 5 แห่ง (ประชากร 3,001-8,000 คน) ได้แก่ รพ.สต.
บ้านไม้ขาว รพ.สต.สาคู รพ.สต.บ้านม่าหนิก รพ.สต.บ้านพารา และรพ.สต.บ้านบางเทา
(3) รพ.สต.ขนาดเล็ก S (P3) จำนวน 3 แห่ ง (ประชากรน้อยกว่า 3,000 คน) ได้แก่ รพ.สต.
บ้านเกาะมะพร้าว รพ.สต.บ้านเกาะโหลน และ รพ.สต.บ้านเกาะนาคา
คลินิกเวชกรรม 132 แห่ง คลินิคเวชกรรมเฉพาะทาง 70 แห่ง คลินิกทันตกรรม 96 แห่ง คลินิกแพทย์
แผนไทย 9 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 552 แห่ง ร้านขายยาแผนโบราณ 17 แห่ง
โรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 แห่ ง ได้แก่ โรงพยาบาลวชิระภู เก็ต จำนวน 551 เตียง
โรงพยาบาลถลาง จำนวน 75 เตียง โรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 60 เตียง
โรงพยาบาลเอกชน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสิริโรจน์ 151 เตียง โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 200 เตียง
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต 50 เตียง โรงพยาบาลดีบุก 75 เตียง PCU 4 แห่ง ได้แก่ PCU นริศร PCU เทพกระษัตรี
PCU มุดดอกขาว และมีศูนย์บริการสาธารณสุขจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต
3 แห่ง ตำบลรัษฎา 1 แห่ง ตำบลวิชิต 1 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกะทู้ 1 แห่ง
(ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561-2565))

สำหรับ สถานพยาบาลในเขตเทศบาลตำบลกะรน มี สถานพยาบาลจำนวน 1 แห่ ง คือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) ตั้งอยู่เลขที่ 330 ถนนปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต การบริการด้ านสาธารณสุขของตำบลกะรน นับว่ามีความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
ซึ่งนอกจากจะรับบริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรนแล้ว ยังสามารถรับบริการที่โรงพยาบาลวชิระ
ภูเก็ต และโรงพยาบาลป่าตองได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ ยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
จำนวน 115 คน ทำหน้าที่ในการดูแล ป้ องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชน ส่ งเสริมและพัฒ นาระบบ
สาธารณสุขร่วมกับเทศบาล
(ทีม่ า : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564) เทศบาลตำบลกะรน)

สำหรับ สถานพยาบาลของตำบลกะรนที่อยู่ใกล้ พื้น ที่โครงการมากที่สุ ด ได้แก่ โรงพยาบาลส่ง เสริ ม
สุขภาพตำบลกะรน ตั้งอยู่เลขที่ 330 ถนนปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีจำนวนบุคลากร
ประจำหน่วยงาน จำนวน 8 คน มีระยะห่างจากพืน้ ที่โครงการไปทางทิศเหนือ ประมาณ 2.82 กิโลเมตร

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

2) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ต ณ พ.ศ. 2559 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,804 คน
ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ 282 คน ทันตแพทย์ 282 คน เภสัชกร 95 คน และพยาบาลวิชาชีพ 1,145 คน โดยมี
อัตราส่วนบุคคลต่อประชากรเฉลี่ย ดังตารางที่ 3.4-36
ตารางที่ 3.4-36 จำนวนบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุข ภาครัฐและเอกชน ปี 2556 -2559
จำนวนบุคลากร (คน)
อัตราส่วน
ประเภท
ปี
บุคลากรต่อ
ภาครัฐ
เอกชน
รวม
ประชากร
แพทย์
2556
157
105
262
1 : 1,405
2557
179
275
454
1 : 818
2558
204
116
320
1 : 1,208
2559
136
146
282
1 : 1,386
ทันตแพทย์
2556
45
11
56
1 : 5,673
2557
46
34
80
1 : 4,640
2558
47
51
98
1 : 3,944
2559
136
146
282
1 : 1,386
เภสัชกร
2556
43
36
39
1 : 9,438
2557
46
36
82
1 : 4,526
2558
49
36
85
1 : 4,548
2559
62
33
95
1 : 4,114
พยาบาลวิชาชีพ
2556
540
31
971
1 : 379
2557
541
436
977
1 : 380
2558
548
466
1,014
1 : 836
2559
787
423
1,145
1 : 323
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2561-2565)

3) สถิติการเจ็บป่วย
จากสถิติสาเหตุการเจ็บป่วย 21 กลุ่มโรค ของตำบลกะรน ปี 2559 -2563 พบว่า 5 อันดับแรกของโรค
ที่พบ ได้แก่ โรคระบบหายใจ รองลงไป ได้แก่ โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก, โรคระบบกล้ามเนื้อรวม
โครงร่างและเนื้อยึดเสริม, สาเหตุภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย และอาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่
พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่ส ามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 3.4-37

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4-37 สถิตสิ าเหตุการเจ็บป่วย 21 กลุ่มโรค ของตำบลกะรน ปี 2559 -2563
กลุ่มโรค

ปี
2559 2560 2561 2562 2563
จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน
659
418
348
450
292

1. โรคระบบหายใจ
2. โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่อง
708
ปาก
3. โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและ
144
เนื้อยึดเสริม
4. สาเหตุภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือ
139
ตาย
5. อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่
พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทาง
233
ห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคใน
กลุ่มอืน่ ได้
6. โรคระบบไหลเวียนเลือด
295
7. โรคตารวมส่วนประกอบของตา
351
8. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และ
34
เมตะบอลิซึม
9. โรคติดเชื้อและปรสิต
125
10. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
65
11. อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา 13
12. โรคระบบประสาท
3
13. โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ
12
14. โรคหูและปุ่มกกหู
1
15. ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด
0
และระยะหลังคลอด
16. ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม
1
17. เนื้องอก (รวมมะเร็ง)
0
18. โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และ
0
ความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
19. ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นใน
0
ระยะปริกำเนิด
20. รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจน
0
ผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซมผิดปกติ
21. การเป็นพิษและผลที่ตามมา
0
รวม
2,783

รวม
จำนวน
2,167

อันดับ
1

500

356

292

251

2,107

2

185

128

542

830

1,829

3

124

894

76

45

1,278

4

318

134

189

207

1,081

5

277
117

76
236

111
37

122
28

881
769

6
7

99

73

95

146

447

8

87
40
16
29
6
3

44
74
89
0
5
2

47
56
8
0
6
1

34
73
9
1
0
0

337
308
135
33
29
7

9
10
11
12
13
14

0

1

2

0

3

15

0
0

1
1

0
0

0
0

2
1

16
17

0

1

0

0

1

18

0

1

0

0

1

19

0

1

0

0

1

20

0
2,219

1
2,466

0
1,912

0
2,038

1
11,418

21

ทีม่ า : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน, 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

จากการสำรวจภาคสนามโดยการสั ม ภาษณ์ ป ระชาชนที่ อ ยู่ อ าศั ย ใกล้ เคี ย งพื้ น ที่ โครงการ พบว่ า
ประชาชนส่วนใหญ่ เจ็บป่วยด้วย ไข้หวัด ภูมิแพ้อากาศ รองลงมาคือ ปวดหลัง/กล้ามเนื้ออักเสบ โรคความดัน
โลหิตสูง ภาวะปวดศีรษะ โรคกระเพาะอาหาร/ลำไส้ และโรคเบาหวาน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลสถิติจำนวนผู้ป่วย
จำแนกตาม 21 กลุ่มโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน
อย่ างไรก็ต าม จากข้อ มูล สถิติ การป่ ว ย 21 กลุ่ ม โรค ระหว่ างปี 2559-2563 ของตำบลกะรน จาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน และข้อมูลจากการสำรวจภาคสนามของประชาชนในรัศมี 1 กิโลเมตร
จากพื้นที่โครงการ จะเห็นได้ว่าโรคหวัด/โรคทางเดินหายใจ เป็นโรคที่มีการเจ็บป่วยเป็นอันดับต้นๆ ทั้งนี้อาจมี
สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ฝุ่นละออง และมลพิษทางอากาศจากการจราจร รวมทั้งฝุ่น
ละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ซึ่งบริเวณใกล้เคียงโครงการมีพื้นที่ก่อสร้างกระจายอยู่ทั่วไป
❖ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19)
สำหรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี
1960 แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่ามาจากที่ใด แต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์
ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้
เป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมาก่อน คือ สายพันธุ์ที่ 7 จึงถูกเรียกว่าเป็น “ไวรั สโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” และใน
ภายหลังถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โควิด-19” (COVID-19)
➢ อาการเมื่อติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือไวรัสโควิด-19 ที่สามารถสังเกตได้ง่าย ๆ ด้วย
ตัวเอง คือ มีไข้ เจ็บคอ ไอแห้ง ๆ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อยหอบ
➢ กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ได้แก่
1) เด็กเล็ก (แต่อาจไม่พบอาการรุนแรงเท่าผู้สูงอายุ)
2) ผู้สูงอายุ
3) คนทีม่ ีโรคประจำตัวอยู่แล้ว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง
4) คนที่ภูมิคุ้มกันผิดปกติ หรือกินยากดภูมิต้านทานโรคอยู่
5) คนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานมาก (คนอ้วนมาก)
6) ผู้ ที่เดิน ทางไปในประเทศเสี่ ยงติดเชื้อ เช่น จี น เกาหลี ใต้ ญี่ ปุ่น ไต้ห วัน ฮ่ องกง มาเก๊ า
สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อิตาลี อิหร่าน ฯลฯ
7) ผู้ที่ต้องทำงาน หรือรักษาผู้ป่วย ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 อย่างใกล้ชิดผู้
ที่ทำอาชีพที่ต้องพบปะชาวต่างชาติจำนวนมาก เช่น คนขับแท็กซี่ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ลูกเรือสายการบิน
ต่าง ๆ เป็นต้น
➢ หากมีอาการโควิด 19 ควรปฏิบัติดังนี้
1) หากมี อาการของโรคที่ เกิ ดขึ้ น ตาม 5 ข้อดั งกล่ าว ควรพบแพทย์เพื่ อทำการตรวจอย่าง
ละเอีย ด และเมื่ อแพทย์ ซักถามควรตอบตามความเป็น จริง ไม่ปิ ดบั ง ไม่บิ ดเบื อนข้อมู ล ใด ๆ เพราะจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องมากที่สุด
2) หากเพิ่งเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ควรกักตัวเองอยู่แต่ในบ้าน ไม่ออกไปข้างนอกเป็นเวลา
14-27 วัน เพื่อให้ผ่านช่วงเชื้อฟักตัว (ให้แน่ใจจริง ๆ ว่าไม่ติดเชื้อ)
➢ วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
1) หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ
2) หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
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3) สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ
4) ระมัด ระวังการสั มผั ส พื้ น ผิ ว ที่ ไม่ ส ะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ รวมถึ งสิ่ งที่ มีค นจั บ
บ่อยครั้ง เช่น ที่ จับบน BTS, MRT, Airport Link ที่เปิด-ปิดประตูในรถ กลอนประตูต่ าง ๆ ก๊อกน้ำ ราวบันได
ฯลฯ เมื่อจับแล้วอย่าเอามือสัมผัสหน้า และข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ กระเป๋าฯลฯ
5) ล้างมือให้ สม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล อย่างน้อย 20 วินาที ความเข้มข้นของ
แอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% (ไม่ผสมน้ำ)
6) งดจับตา จมูก ปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ
7) หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด สัมผัสสัตว์ต่าง ๆ โดยที่ไม่มีการป้องกัน
8) รับประทานอาหารสุก สะอาด ไม่ทานอาหารที่ทำจากสัตว์หายาก
9) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยตรง ควรใส่
หน้ากากอนามัย หรือใส่แว่นตานิรภัย เพื่อป้องกันเชื้อในละอองฝอยจากเสมหะหรือสารคัดหลั่งเข้าตา
(ที่มา : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล https://www.gj.mahidol.ac.th/main/covid19/covid19is/)

3.4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1) ความปลอดภัยสาธารณะ
เทศบาลตำบลกะรน มีสถานีตำรวจตั้งอยู่ในพื้นที่ ซึ่งดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในพื้นที่
ตำบลกะรน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 363/14 ถนนปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และมีหน่วยบริการ
ประชาชน สถานีตำรวจภูธรกะรน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 136 ถนนเลียบหาดกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ตอีกด้วย
ดังนั้น สถานีตำรวจที่ตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการมากที่สุด คือ สถานีตำรวจภูธรกะรน โดยมีระยะทาง
ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศเหนือประมาณ 4.00 กิโลเมตร
นอกจากนี้ เทศบาลตำบลกะรนยังมีงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (งานเทศกิจ) และงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานหลักในการอำนวยความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ร่วมกับตำรวจจากสถานีตำรวจภู ธรกะรน โดยมีศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบล
กะรน จำนวน 1 แห่ง และมีศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล จำนวน 1 แห่ง
3.4.4 สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ
1) กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
เนื่ อ งจากเขตเทศบาลตำบลกะรนเป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย ว พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ จึ งถู ก ใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อ ธุ รกิ จ
การท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้ จึงค่อนข้างมี พื้นที่เพื่อการกีฬาและนันทนาการน้อย ส่วนสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจมี
จำนวน 3 แห่ ง ได้ แ ก่ สนามกี ฬ า (สนามกี ฬ าเทิ ด พระเกี ย รติ น วมิ น ทร์) สวนสาธารณะคลองบางลา และ
สวนสาธารณะหนองหาน
(ที่มา : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2564) เทศบาลตำบลกะรน)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

3-250

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

2) แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติของจังหวัดภูเก็ตที่สำคัญ ได้แก่
(1) แหลมกา เป็นหาดทรายขาว สะอาด สงบเงียบ มีโขดหินเรียงราย เหมาะแก่การเล่นน้ำ
(2) หาดราไวย์ มีเรือประมงและเรือให้นักท่องเที่ยวเช่าไปเที่ยวเกาะต่าง ๆ เป็นหาดที่เหมาะแก่การเล่น
น้ำเพราะชายฝั่งตื้น คลื่นลมไม่แรง
(3) แหลมพรหมเทพ เป็น แหลมที่มีหน้าผาสูงอยู่ทางใต้สุด ของเกาะภูเก็ต ริมหน้าผามีแนวต้นตาล
ลาดลงสู่แหลมที่เป็นโขดหินมองเห็นกระแสวนและลึกของน้ำทะเลสีเขียวมรกต เป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตก
ที่สวยงาม
(4) หาดปริภัส มีหาดทรายขาวสะอาด และค่อนข้างเงียบสงบช่วงฤดูมรสุม ระหว่างเดือนพฤษภาคมตุลาคม คลื่นลมแรงไม่เหมาะแก่การเล่นน้ำ
(5) หาดกะตะ แบ่งเป็น 2 หาด คือ หาดกะตะใหญ่ และหาดกะตะน้อย เป็นหาดที่เหมาะสำหรับเล่น
น้ำ การฝึกดำน้ำดูปะการัง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
(6) หาดกะรน เป็นหาดทรายขาวละเอียดทอดตัวในแนวยาวไปสุดหาด
(7) หาดป่าตอง เป็นอ่าวโค้งกว้าง เหมาะสำหรับเล่นกีฬาทางน้ำทุกชนิด เป็นหาดที่มีสิ่งอำนวยความ
สะดวกมากที่สุด
(8) หาดกมลา เป็นหาดที่สงบเงียบมีแนวหาดทรายยาวประมาณ 2 กิโลเมตร
(9) หาดสุรินทร์ เป็นหาดที่สงบเงียบอยู่ริมเชิงเขา มีต้นสนเรียงรายอยู่บริเวณเหนือหาด ทางด้ านขวา
เป็นที่ตั้งสนามกอล์ฟทีเ่ ก่าแก่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 7
(10) แหลมสิงห์ เป็นหาดเล็ก ๆ ที่สงบเงียบ หาดทรายขาวสะอาดมีโขดหินที่สวยงาม
(11) หาดในยาง มีหาดทรายขาวต่อเนื่องมีสวนร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนและเล่นน้ำ
(12) หาดไม้ขาว เป็นหาดที่มีจักจั่นทะเลและเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่
(13) อุท ยานแห่ งชาติสิ ริน าถ ครอบคลุ มพื้ นที่ป่ าสนทะเล ป่ าเขารวก ป่าเขาเมือง หาดในยาง หาด
ในทอน ทางอุทยานมีบ้านพัก และสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการนักท่องเทีย่ ว
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่
(1) วัดฉลอง เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อแช่ม ซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือชาวบ้านในการต่อสู้กับพวกอั้งยี่
เมือ่ พ.ศ. 2419 สมัยรัชกาล ที่ 5 จนสำเร็จ
(2) วัดพระนางสร้าง เป็นวัดที่เก่าแก่ เคยใช้เป็นค่ายสู้รบพม่าเมือ่ พ.ศ. 2328
(3) วัดพระทอง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำที่โผล่เพียงพระเกตุมาลาขึ้นมาจากพื้นดิน
(4) พิ พิ ธภั ณ ฑ์ สถานแห่ งชาติ ถลาง ภายในมี การจั ดแสดงหลั กฐานทางโบราณคดี เช่ น โบราณวั ตถุ
ศิลปวัตถุที่ค้นพบแถบฝั่งทะเลอันดามัน มีการจำลองเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ศึกถลาง และวิถีความเป็นอยู่ของชาว
ภูเก็ต และชาวเล โดยเปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ได้แก่
(1) สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล ตั้งอยู่ที่แหลมพันวา เป็นที่รวบรวม
สัตว์น้ำกว่า 100 ชนิด
(2) อควาเรียมภูเก็ต เป็นสถานที่รวบรวมและอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในเขตร้อนจำพวกผีเสื้อ แมลง และปลา
นานาชนิด
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(3) หมู่ บ้ านไทยและกล้ ว ยไม้ ภู เก็ ต ภายในมี ก ารแสดงนาฏศิ ล ป์ และศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย โดยใช้
เทคโนโลยีชั้นสูงด้านการบันเทิงที่ทันสมัย
(4) ภูเก็ตแฟนตาซี ตั้งอยู่บนหาดกมลา แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงสุดด้านการ
บันเทิงที่ทันสมัย
(5) พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต เป็นที่รวบรวมเปลือกหอยหลากสีสัน และลวดลายจากทั่วทุกมุมโลก มี
ฟอสซิล เปลือกหอย อายุรอ้ ยล้านปี
(6) ศูนย์ศิลปวัฒ นธรรมของภูเก็ต ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถานที่ จัดแสดงเรื่องราว
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของภูเก็ต โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เรือนไทยพื้นบ้าน
เครือ่ งใช้ มีห้องสมุดรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม
(7) ศูนย์อนุรักษ์มรดกท้องถิ่นกะทู้ เป็นสถานที่ตั้งศูนย์เก็บรวบรวมสินแร่ต่ าง ๆ หุ่ นจำลอง การทำ
เหมืองแร่ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนในอดีต
แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลกะรน
(1) พุทธอุทยานเขานาคเกิด (พระพุทธมิ่ งมงคลเอกนาคาคีรี) เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปแบบ
ร่วมสมัย ขนาดหน้ าตักกว้าง 25.45 เมตร ความสู ง 45 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับ ผิวด้วย
หินอ่อนหยกขาว “สุริยกันต” (สุริยกันตะ) จากพม่า น้ำหนักเฉพาะหินอ่อนหยกขาวประมาณ 135 ตัน หรือ
ประมาณ 2,500 ตารางเมตร ประดิษ ฐาน ณ พุ ท ธอุท ยานยอดเขานาคเกิ ด ตํ าบลกะรน อํา เภอเมื องภูเก็ ต
จังหวัดภูเก็ต
(2) จุดชมวิว 3 หาด (Viewpoint) จากหาดในหานไปหาดกะตะน้อยตามเส้นทางถนนรอบเกาะ จุดชม
วิวจะอยู่ระหว่าง 2 หาดนี้ จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเวิ้งอ่าวถึง 3 อ่าว คือ อ่าวกะตะน้อย อ่าวกะตะ
และอ่าวกะรน ซึ่งเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก
(3) หาดกะตะ (Kata Beach) อยู่ ห่ างจากตั วเมืองภู เก็ ต 17 กิ โลเมตร ไปตามเส้ นทางถนนเจ้าฟ้ าถึ ง
ห้าแยกฉลองเลี้ยวขวาไปตามถนนหมายเลข 4028 หาดกะตะแบ่งออกเป็น 2 หาด คือ หาดกะตะใหญ่ กับหาด
กะตะน้อย เป็นหาดที่เหมาะสำหรับการเล่นน้ำและใช้เป็นที่ฝึกดำน้ำ เนื่องจากมีแนวปะการังติดต่อกันไปจนถึง
เกาะปูซึ่งอยู่ด้านหน้าหาดกะตะ หาดกะตะเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ งของภูเก็ต มี เม็ดทรายสีขาวและ
ละเอียดสวยงาม บริเวณชายหาดมีต้นปาล์มขึ้นเป็นแนวตามชายหาด สวยงามเป็นที่นิยมพักผ่อนของชาวต่างชาติ
บริเวณชายหาดมีบ้านพัก บริษัทนําเทีย่ ว ร้านค้า และแหล่งบันเทิง ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน
(4) หาดกะตะน้อย (Kata Noi Beach) หาดกะตะน้อย อยู่ทางตอนใต้ ของหาดกะตะ เป็นหาดขนาด
เล็กกว่าหาดกะตะ บริเวณริมหาดมีโรงแรม รีสอร์ท และร้านค้าต่าง ๆ คอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยว หาดกะตะ
น้อยเป็นชายหาดที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใส ตามแนวหินและปะการังด้านทิศใต้
ของหาดมีปลาอาศัยอยู่มาก คลื่นค่อนข้างแรงในหน้ามรสุม และมีลักษณะของชายหาดที่ค่อนข้างลาดชัน หาด
แห่งนี้เป็นหนึ่งในสามหาดที่ มองเห็นได้จากจุดชมวิวสามอ่าวซึ่งจะเรียงลำดับตั้งแต่ใกล้สุดไปหาไกลสุด ได้แก่
หาดกะตะน้อย หาดกะตะ และหาดกะรน บางช่วงของชายหาดอาจมีโขดหิน ฉะนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังใน
การเล่นน้ำ เพราะอาจโดนคลื่นซัดไปกระทบโขดหินได้
(5) หาดกะรน (Karon Beach) เป็นหาดทรายที่ยาวเหยียด ทรายขาวสะอาดเม็ดทรายละเอียดมาก
เป็นลักษณะเด่นของหาดกะรน มีทิวทัศน์ที่สวยงามของเนินทรายเหนือชายหาด มีฉากหลั งเป็นทิวสนทะเลและ
ต้นตาลขึ้นเรียงรายอยู่ทวั่ ไป จึงเป็นแหล่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชื่นชมความงามตามธรรมชาติได้
(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เทศบาลตำบลกะรน)
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3) แหล่งโบราณสถานหรือแหล่งศิลปกรรมและธรรมชาติอันควรอนุรักษ์
จากการตรวจสอบแหล่ งโบราณสถาน จากทะเบียนแหล่งโบราณสถานประเทศไทย ตามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ของฝ่ายวิชาการกองโบราณคดี กรมศิลปากร พ.ศ. 2532 พบว่า ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากพื้นที่
โครงการ ไม่มแี หล่งโบราณสถานสำคัญปรากฏอยู่แต่อย่างใด
และจากการตรวจสอบทะเบี ย นแหล่ งธรรมชาติ อั นควรอนุ รั กษ์ ของสำนั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนี ยบรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 พบว่า ในจังหวัดภูเก็ตมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติอันควร
อนุรักษ์ปรากฎอยู่จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ น้ำตกโตนไทร หาดในยาง หาดป่าตอง หาดสุรินทร์ หาดในหาน เขารัง
และแหลมพรหมเทพ โดยในรัศมี 3 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ พบว่า ไม่มีแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ปรากฎ
อยู่ใกล้ที่ตั้งโครงการแต่อย่างใด
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการในการคาดการณ์สภาพการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานของทรัพยากร และคุณค่าสิ่งแวดล้อมในสภาพปัจจุบัน ประกอบ
กับรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมของโครงการ มาศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ ทั้งในช่วงระหว่างการดัดแปลงอาคารและช่วงดำเนินโครงการ หลัง
การดัดแปลงอาคารแล้วเสร็จ โดยพิจารณาผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบ รวมทั้ง ผลกระทบทางตรงและ
ทางอ้อม จะแยกพิจารณาเป็นผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากร
ด้านกายภาพ ทรัพ ยากรด้านชีวภาพ คุณ ค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณ ค่าต่อคุณ ภาพชีวิต ผลการ
ประเมิ น ที่ ได้ จ ะนำไปใช้ ในการจั ด ทำมาตรการลดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม และแผนการดำเนิ น การติ ด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อไป
สำหรับการประเมินผลกระทบจากโครงการ ได้ประเมินผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรและคุณค่าของ
สิ่ งแวดล้ อมที่ ส ำคัญ ทั้ ง 4 ด้ าน โดยแยกผลกระทบที่ อาจจะเกิดขึ้ นเป็ น 2 ส่ ว น คื อ ผลกระทบทางบวกและ
ผลกระทบทางลบ โดยได้จัดระดับของผลกระทบเป็น 4 ระดับ ดังนี้
(1) ผลกระทบในระดับสูง
หมายถึง การดำเนินโครงการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ (Structure) หน้าที่ (Function)
ของพื้นที่ศึกษา และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ จนไม่สามารถฟื้นฟูสภาพกลับคืนได้
(2) ผลกระทบในระดับปานกลาง
หมายถึง การดำเนินโครงการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ (Structure) หน้าที่ (Function)
ของพื้ น ที่ ศึกษา และส่ งผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อ มอื่น ๆ แต่ ส ามารถฟื้ น ฟู ส ภาพกลั บ คืน ได้ในระยะเวลานาน
พอสมควร
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(3) ผลกระทบในระดับต่ำ
หมายถึง การดำเนินโครงการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ (Structure) หน้าที่ (Function)
พื้นที่ศึกษา และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในระยะสั้น สามารถฟื้นฟูสภาพกลับคืนได้ในระยะเวลาอันสั้น
(4) ไม่มีผลกระทบ
หมายถึง การดำเนิ น โครงการ ไม่ก่อให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงองค์ป ระกอบ (Structure) หน้ าที่
(Function) ของพื้นที่ศึกษา หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย แต่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอื่น
สำหรับผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

4.1 ผลกระทบต่อทรัพยากรกายภาพ
4.1.1 สภาพภูมิประเทศ
(1) ช่วงดัดแปลงอาคาร
เนื่องจากที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต ภายในพื้นที่โครงการปัจจุบัน (ณ เดือนธันวาคม 2564) มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ
ภายในพื้นที่โครงการมีอาคารห้องพัก จำนวน 5 อาคาร อาคารห้องงานระบบ จำนวน 1 อาคาร อาคารห้องฟิต
เนส จำนวน 1 อาคาร อาคารสระว่ายน้ำจำนวน 2 สระ อาคารโครงสร้างไม้ 1 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ซึ่งโครงการ
จะทำการรื้อถอนอาคารโครงสร้างไม้ จำนวน 5 หลัง ภายหลังได้รับอนุญาตดัดแปลงอาคารแล้ว และภายใน
โครงการยังมี ยังมีต้นหมากเขียว ต้นลีลาวดี ต้นตาล ต้นตีนเป็ด ต้นหู กวาง ต้นหู กระจง ต้นมะพร้าว และต้น
กระถิน ดังนั้น ผลกระทบจากการดำเนินการดัดแปลงอาคารของโครงการต่อสภาพภูมิประเทศจึงอยู่ในระดับต่ำ
อย่างไรก็ตามในการดัดแปลงอาคารของโครงการ ไม่มีการปรับพื้นที่หรือเปลี่ยนแปลงระดับความสูงของ
พื้นดินเดิม อันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิป ระเทศและทำให้เกิดการพังทลายของดินแต่อย่างใด
เนื่ องจากโครงการได้ใช้ ฐ านรากของอาคารเดิ ม ดั งนั้ น คาดว่ากิ จกรรมในช่ว งดั ด แปลงอาคารจะก่อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อลักษณะภูมิประเทศอยู่ในระดับต่ำ
(2) ช่วงดำเนินการ
เมื่อพิจ ารณาถึงลักษณะกิ จกรรมจากการดำเนินการโครงการเป็นกิจการประเภทโรงแรม มีห้องพัก
จำนวน 144 ห้องพัก ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น จำนวน 9 อาคาร คือ อาคารห้องพัก B1 อาคาร
ห้องพัก B2 อาคารห้องพัก B3 อาคารห้องพัก B4 อาคารห้องพัก B5 อาคารห้องงานระบบ อาคารออกกำกังกาย
อาคารสระว่ายน้ำ 1 และอาคารสระว่ายน้ำ 2 โดยในระยะดำเนินการไม่ได้มีกิจกรรมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
รู ป ลั ก ษณ์ แ บบมี นั ย สำคั ญ ของลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ (Topographical Features) แต่ อ ย่ า งใด ดั ง นั้ น การ
ดำเนินการของโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิประเทศเดิมอย่างมีนัยสำคัญ
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4.1.2 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว
(1) ช่วงดัดแปลงและช่วงดำเนินการ
เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ลาดชัน บริเวณที่ตั้งโครงการมีลักษณะทางธรณีวิท ยาเป็นหินยุคควอ
เทอร์นารี และพื้นที่โครงการอยู่ในเขต 2ก ซึ่งมีระดับความรุนแรง V-VII เมอร์คัลลี คือ หากมีแผ่นดินไหวในเขตนี้
จะมีความรุนแรงที่ทำให้ทุกคนตกใจ สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบไม่ดีปรากฏความเสียหาย โดยในเขตนี้ กรมทรัพยากร
ธรณีกำหนดว่ามีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับน้อยถึงปานกลาง และจากสถิติแผ่นดินไหวของกรม
อุตุนิยมวิทยาปีล่าสุด พบว่า ในปี 2555 พบการเกิดแผ่นดิ นไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ขนาดรุนแรงที่สุด 4.3 ริกเตอร์
จากสถานการแผ่นดินไหวในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิด
แผ่นดินไหวขนาด 8.6 และ 8.2 ริกเตอร์ ทางตอนเหนือของเกาะสุ มาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 11
เมษายน 2555 ทำให้เกิดการส่งถ่ายแรงสั่นสะเทือน และเป็นตัวกระตุ้นให้ แขนงของรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย เกิด
การเคลื่อนตัวและเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.3 ริกเตอร์ ในจังหวัดภูเก็ต หลังจากนั้นมีการเกิดแผ่ นดินไหวตามมา
หรื อ การเกิ ด อาฟเตอร์ ช็ อ ก ในบริ เวณใกล้ เคี ย งกั น ประมาณ 30 ครั้ ง รู้ สึ ก ได้ 4 ครั้ ง และผลจากการเกิ ด
แผ่นดินไหวดังกล่าว ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านลิพอน-บางขาม หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อำเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต เสียหาย 10 หลังคาเรือน อาคารส่วนใหญ่เป็นบ้านปูนก่ออิฐชั้นเดียว ขณะที่เขื่อนบางเหนียว
ดำ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร จากการตรวจสอบไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด (สำนักธรณีวิทยา
สิ่งแวดล้อ ม กรมทรัพ ยากรธรณี , 2555) และจากรู ป ที่ 3.1-6 แผนที่ แ สดงตำแหน่ ง พื้ น ที่ โ ครงการ กั บ ตำแหน่ งจุ ด
ศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดภูเก็ต ซึง่ บริเวณพื้นที่โครงการอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่
อำเภอถลาง ประมาณ 25.06 กิโลเมตร
นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่โครงการไม่ได้อยู่ในบริเวณรอยเลื่อนแต่อย่างใด โดยอยู่ห่างจากแนวรอยเลื่อนที่
ใกล้ที่สุด คือรอยเลื่อนคลองมะรุ่ ย ซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่วางตัวอยู่ ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่และพังงา มี
ความยาวประมาณ 148 กิโลเมตร อย่ างไรก็ตาม โครงการได้คำนวณการป้องกันแผ่ นดินไหวของอาคารตาม
กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวที่มี
ต่อโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ
4.1.3 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน
(1) ช่วงดัดแปลงอาคาร
ในช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการ ไม่มีการขุดและปรับถมพื้นที่ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
เปลี่ย นแปลงลั กษณะและคุณ สมบั ติของดิน แต่อย่างใด เนื่ องจากโครงการได้ใช้ฐานรากของอาคารเดิม ส่ วน
คุณลักษณะของดินของพื้นที่โครงการมีลักษณะของเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปน
ทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีดินเป็นสีน้ำตาล สีเหลืองหรือสีแดง เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดิน
พวกตะกอนลำน้ำ มีการระบายน้ำค่อนข้างเลว ซึ่งในช่วงดัดแปลงอาคารจะทำให้การชะล้างพังทลายของดินที่จะ
เกิดขึ้นจากบริเวณพื้นที่โครงการอยู่ในระดับต่ำ
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(2) ช่วงดำเนินการ
ทางโครงการจั ดให้ มีแนวรั้ วกำแพงที่อยู่ล้อมรอบโครงการ รวมทั้ งยังมีต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและหญ้ า
ปกคลุมดิน ซึ่งกระจายอยู่ตามบริเวณต่างๆ ของพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ซึ่งสามารถช่วยป้องกันการพังทลาย
ของดินได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในช่วงเปิดดำเนินการจะเกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ
4.1.4 คุณภาพอากาศ
(1) ช่วงดัดแปลงอาคาร
เมื่ อพิ จ ารณากิ จ กรรมโดยรวมของโครงการ พบว่า มี กิจ กรรมของโครงการที่ อาจส่ งผลกระทบต่ อ
คุณภาพอากาศอย่างมีนัยสำคัญสรุป ได้ 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมการดัดแปลงอาคารและการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความรำคาญในเรื่อง “ฝุ่น” แต่เนื่องจากฝุ่นที่เกิดจาก
การดัดแปลงอาคารนั้นโดยส่วนใหญ่เป็นฝุ่นที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้เพียงช่วงระยะเวลา
สั้นๆ เท่านั้น นอกจากนี้ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในช่วงระยะดัดแปลง
อาคารยังอยู่ในวิสัยที่จะสามารถควบคุมได้ โดยโครงการได้กำหนดมาตรการในการควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง ซึ่งมาตรการดังกล่าวสามารถที่จะช่วยลดผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในช่วงการดัดแปลง
อาคารได้ ดังนั้ น หากโครงการสามารถปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด คาดว่าผลกระทบที่
เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ
(ก) การแพร่กระจายของมลสารจากอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการดัดแปลงอาคาร
การใช้ยานพาหนะในการขนส่งคนงานและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งการใช้เครื่องมือ
เครื่องจักรกลต่างๆ ในงานก่อสร้าง ซึ่งทั้งหมดเป็นประเภทเครื่องยนต์ดีเซล มลสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของ
เครื่องยนต์ ได้แก่ ก๊ าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารไฮโดรคาร์บอน (HC) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)
(ข) ฝุ่นละอองจากการดัดแปลงอาคาร
ฝุ่นละอองจากกิจกรรมการดัดแปลงอาคารของโครงการ มีปริมาณเกิดขึ้นที่ไม่คงที่ขึ้นอยู่ กับ
ลักษณะของกิจกรรม โดยกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองมากสำหรับการดัดแปลงอาคารโครงการได้แก่ ฝุ่นละออง
ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดัดแปลงอาคารโครงการและตัวอาคาร ที่มักเกิดจากเศษอิฐ เศษปูน เศษหินที่มีขนาด
เล็ก ที่เกิดจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างขึ้นบนตัวอาคารที่กำลังก่ อสร้างหรือการขนถ่ายเศษวัสดุก่อสร้างลงมาจาก
อาคาร โดยพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ ได้แก่ Kata Bai D Inn ทางทิศเหนือ The Height
Phuket ทางทิศใต้ บ้านอยู่อาศัย 3 ชั้น ทางตะวันออก และบ้านอยู่อาศัยชั้นเดียว ทางทิศตะวันตก การพิจารณา
ระดับผลกระทบจะประเมินจากความเข้มข้นและปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดัดแปลงอาคาร
โดยในการประเมินใช้แบบจำลอง Box Model และกำหนดสมมติฐานในการประเมิน ดังนี้
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(1) ลักษณะดินบริเวณพื้นที่โครงการที่ขุดออกจากการทำฐานรากปรับเกลี่ยทั้งพื้นที่มีคุณสมบัติ
เป็ น ดิน ร่ วน ซึ่ งอาจจะส่ งผลต่ อการฟุ้ งกระจายค่ อนข้างน้ อย แต่ทั้ งนี้ บริษัท ที่ ปรึกษาฯ คิด กรณี เลวร้ายใน
ลักษณะที่ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองสู่บรรยากาศประมาณ 1.20 ตัน/พื้นที่ก่อสร้าง 1 เอเคอร์/เดือน
หรือ 4.00x 107 มิลลิกรัม/เอเคอร์/วัน (US.EPA, 1977)
จากสมการ C

=

โดยที่ C
Q

=
=

D

=

W

=

M

=

Q
DWM
ความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้น (มก./ลบ.ม.)
ปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้น (มก./วินาที) ในที่นี้เท่ากับ 1.20 ตัน/พื้นที่ก่อสร้าง
1 เอเคอร์/เดือน หรือ 4.00x107 มก./เอเคอร์/วัน (US.EPA, 1977)
ความกว้างของพื้นที่ (ระยะขจัดของพื้นที่ก่อสร้างด้านที่ตั้งฉากกับ
ทิศทางลม ของโครงการประมาณ 138.36 เมตร)
ความเร็วลม (นอต) (ใช้สถิติจากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาภูเก็ตคาบ 30 ปี
(พ.ศ. 2534-2563) โดยใช้ค่าเฉลี่ยความเร็วลม คือ 2.00 Knots
หรือ 1.03 เมตร/วินาที (1 นอต = 0.5144 เมตร/วินาที)
Mixing Height เป็นสภาพคงตัวของอากาศ เพื่อศึกษาการฟุ้ง
กระจายของสารมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด (ข้อมูลเฉลี่ยปี
พ.ศ.2556 สถานีภูเก็ตฯ (ตารางที่ 4.1-1) เป็นข้อมูลในการ
ประเมิน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,441.91 เมตร)

ตารางที่ 4.1-1 แสดงค่าเฉลี่ย Mixing Height ในแต่ละเดือนและค่าเฉลี่ยของปีที่สถานีภูเก็ต 2556
เดือน
ค่าต่ำสุดของ Mixing Height (m)*
มกราคม
1,450
กุมภาพันธ์
1,600
มีนาคม
1,455
เมษายน
1,324
พฤษภาคม
1,248
มิถุนายน
1,600
กรกฎาคม
1,457
สิงหาคม
1,370
กันยายน
1,434
ตุลาคม
1,481
พฤศจิกายน
ธันวาคม
เฉลี่ยตลอดปี
1,441.91
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2556

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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(2) ประเมิ น ผลกระทบของฝุ่ น ละอองรวม (TSP) ที่ เกิ ด จากการดั ด แปลงอาคาร โดยใช้
แบบจำลอง Box Model ของ John G Rau and David C.Wooten, 1996 ดังสมการ
C (mg/m3)

=

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

โครงการมีพื้นที่ก่อสร้าง 4-0-25.90 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 6,503.60 ตารางเมตร หรือ 1.63 เอเคอร์
(1 เอเคอร์ = 2.50 ไร่, 1 ตร.ม. = 0.00025 เอเคอร์)
การประเมินปริมาณฝุ่นจากการดัดแปลงอาคาร
Q
=
4.00 x 107
มิลลิกรัม/เอเคอร์/วัน
7
=
4.00 x 10 x 1.63/24
=
2,716,666.67
มิลลิกรัม/ชั่วโมง
=
754.63
มิลลิกรัม/วินาที
ปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้น
C
=
754.63/(138.36 x 1.03 x 1,441.91)
=
0.0037
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จากผลการศึ กษา พบว่า การดัดแปลงอาคารโครงการทำให้เกิดปริมาณฝุ่นละออง 0.0037
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่
โครงการโรงแรมชนาลั ย ฟลอร่ า รี ส อร์ ท (Chanalai Flora Resort) (ดั ด แปลงและส่ ว นขยาย) เมื่ อ วั น ที่
30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 มีค่าเท่ากับ 0.030 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ไปรวมกับปริมาณฝุ่นละอองที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดัดแปลงอาคารของโครงการจะเท่ากับ 0.030+0.0037 = 0.0337 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) ที่กำหนดไว้ให้ไม่เกิน 0.33
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
(3) ประเมิ น ผลกระทบของฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก (PM-10) ที่ เกิด จากกิจ กรรมการดัด แปลง
อาคาร โดยอ้ า งอิ ง จากผลการวิ จั ย โครงการศึ ก ษาเพื่ อ จั ด การกลยุ ท ธ์ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาฝุ่ น ละอองใน
กรุงเทพมหานครของกรมควบคุมมลพิษ โดยใช้แบบจำลองคุณภาพอากาศ Airviro Grid model ในการประเมิน
พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) มีค่า 0.017 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเป็นความเข้มข้นเฉลี่ยใน
บรรยากาศจากกิจกรรมก่อสร้าง
ดังนั้น โครงการจึงพิจารณาเลือกใช้ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กจากงานวิจัยเป็น
ตัวแทนของการฟุ้งกระจายของฝุ่นขนาดเล็กเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคารของโครงการ นั่นคือ 0.017
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เนื่ องจากปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ กที่วัดได้เป็นผลที่ตรวจวัดได้จากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง
(ค) มลพิษทางอากาศจากท่อไอเสียรถยนต์ช่วงดัดแปลงอาคาร
การใช้ยานพาหนะในการขนส่งคนงานและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งการใช้เครื่องมือ
เครื่องจักรกลต่างๆ ในงานก่อสร้าง ซึ่งทั้งหมดเป็นประเภทเครื่องยนต์ดีเซล มลสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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เครื่องยนต์ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารไฮโดรคาร์บอน (HC) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการ ส่วนใหญ่จะเกิดจากไอเสียของ
เครื่องจักรและยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการเพื่อรับส่งคนงานและขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ สำหรับ
โครงการคาดว่าจะมีรถรับส่งคนงานและรถขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ สูงสุดประมาณ 5 เที่ยว/วัน การทำงาน
ของเครื่อ งจั ก รกลต่ างๆ ไม่ ได้ท ำงานตลอดทั้ งวัน จำกัด ช่ ว งเวลาในการทำงานตั้ งแต่ 08.00-17.00 เท่ านั้ น
(8 ชั่วโมง/วัน) โดยในแต่ละรอบของการขนส่งให้ เว้นระยะเวลาห่างกันประมาณ 1 ชั่วโมง ทำให้มี การรับส่ ง
คนงานและการขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างเข้า-ออกโครงการประมาณ 1 คัน/ชั่วโมง
การคำนวณใช้สมการของแบบจำลอง Box Model ของ John G Rau and David C.Wooten,
1996 พิจ ารณาร่ว มกับ การพัดผ่ านของกระแสลมที่ พัดผ่ านบริเวณพื้ นที่ โครงการ จากผั งลมของสถิติข้อมู ล
อุตุนิยมวิทยาภูเก็ตคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีเงื่อนไขในการคำนวณดังนี้
(1) สมการที่ใช้คำนวณ
C (mg/m3) =
โดยที่ C
Q

=
=

D

=

W

M

=

=

Q (mg/s)
D(m) x W(m/s) x M(m)
ความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้น (มก./ลบ.ม.)
อัตราการปล่อยมลสารที่เกิดขึ้น (มก./วินาที) สัมประสิทธิ์
ตัวคูณของการปล่อยมลพิษ (ตารางที่ 4.1-2) x ระยะทาง
วิ่งภายในโครงการ x จำนวนรถ
ความกว้างของพื้นที่ (ระยะขจัดของพื้นที่ก่อสร้างด้านที่ตั้ง
ฉากกับทิศทางลม ของโครงการประมาณ 138.36 เมตร
ความเร็วลม (นอต) (ใช้สถิติจากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต
คาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) โดยใช้ค่าเฉลี่ยความเร็วลม
คือ 2.00 Knots หรือ 1.03 เมตร/วินาที (1 นอต = 0.5144
เมตร/วินาที)
Mixing Height เป็นสภาพคงตัวของอากาศ เพื่อศึกษาการ
ฟุ้ งกระจายของสารมลพิ ษ ทางอากาศจากแหล่ งกำเนิ ด
(ข้อมูลเฉลี่ยปี พ.ศ.2556 สถานีภูเก็ตฯ (ตารางที่ 4.1-1)
เป็นข้อมูลในการประเมิน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1,441.91
เมตร)

(2) ปริมาณรถยนต์คิดเทียบเท่าจำนวนการรับส่งคนงานและขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน
1 คัน/ชั่วโมง โดยแต่ละรอบการขนส่งให้เว้นระยะห่างกัน 1 ชั่วโมง มีระยะทางวิ่งภายในโครงการเพื่อเข้าสู่พื้นที่
โครงการวนในพื้นที่โครงการ 0.212 กิโลเมตร ซึ่งกำหนดให้วิ่งเข้า-ออกในโครงการภายใน 1 ชั่วโมง
(3) ใช้อัตราการระบายมลสารจากรถยนต์ซึ่งอนุมานว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก และดีเซลใหญ่
เมื่อเปรียบเทียบมลพิษที่ปล่อยออกมาระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลเล็กและเครื่องยนต์ดีเซลใหญ่ ถ้าค่าไหนมากกว่า
จะนำค่านั้นมาประเมิน โดยมีค่า Emission Factor (EF) ของก๊าซแต่ละชนิด ดังนี้
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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- PM-10 เท่ากับ 1.855 กรัม/กิโลเมตร/คัน - CO เท่ า กั บ 11.887 กรั ม /กิ โ ลเมตร/คั น
- NO2 เท่ า กั บ 28.478 กรั ม /กิ โลเมตร/คั น - SO2 เท่ า กั บ 0.534 กรั ม /กิ โ ลเมตร/คั น
- HC เท่ากับ 3.074 กรัม/กิโลเมตร/คัน
ค่า Emission Factor สำหรับอัตราการระบายสารมลพิษจากยานพาหนะประเภทต่างๆ ดัง
ตารางที่ 4.1-2
ตารางที่ 4.1-2 Emission Factor สำหรับอัตราการระบายสารมลพิษจากยานพาหนะประเภทต่างๆ
อัตราการระบายสารมลพิษ (กรัม/กิโลกรัม/วัน)
ประเภทยานพาหนะ
NO2
SO2
CO
PM-10
HC
1/
2/
1/
2/
เบนซิน
1.460
0.182
5.745
0.005
1.5351/
ดีเซลเล็ก
4.11601/
0.1172/
2.1771/
0.3982/
0.9841/
ดีเซลใหญ่
28.4781/
0.5342/
11.8871/
1.8552/
3.0741/
จักรยานยนต์
0.0511/
0.0412/
5.8681/
0.1502/
8.5521/
หมายเหตุ

1/

คือ ค่าจากการทำ CVS ทำสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก และเครื่องยนต์ดเี ซลขนาดใหญ่
คือ คำนวณจากปริมาณองค์ประกอบกำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิง
3/
คือ จากรายงาน PM Abatement Strategy for Bangkok Metropolitan Area”, กันยายน 2541
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2543
2/

จากเงื่อนไขข้างต้นตามตารางที่ 4.1-2 สามารถคำนวณหาอัตราการระบายของสารมลพิษและ
ความเข้มข้นของมลสารได้ ดังนี้
1) ความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
Q
=
1.855 x 1,000 x 0.212 x 2
=
786.52
มิลลิกรัม/ชั่วโมง
=
0.22
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
0.22/ (138.36 x 1.03 x 1,441.91)
=
0.0000011
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
(ค่ามาตรฐานกำหนดไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน)
ความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็กกว่ า 10 ไมครอน ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะ
เท่ากับ 0.0000011 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการโรงแรม
ชนาลั ย ฟลอร่ า รี ส อร์ ท (Chanalai Flora Resort) (ดั ด แปลงและส่ ว นขยาย) เมื่ อ วั น ที่ 30 สิ ง หาคม - 2
กันยายน 2563 ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 0.019 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงเท่ากับ 0.0190011 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
2) ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
Q
=
11.887 x 1,000 x 0.212 x 2
=
5,040.09
มิลลิกรัม/ชั่วโมง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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=
1.40
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
1.40 / (138.36 x 1.03 x 1,441.91)
=
0.0000068
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
(ค่ามาตรฐานก๊าซ CO เฉลี่ยรายชั่วโมง ไม่เกิน 34.20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะ
เท่ากับ 0.0000068 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการโรงแรม
ชนาลั ย ฟลอร่ า รี ส อร์ ท (Chanalai Flora Resort) (ดั ด แปลงและส่ ว นขยาย) เมื่ อ วั น ที่ 30 สิ ง หาคม –
2 กันยายน 2563 โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ 0.3000068
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 34.20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
3) ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
Q
=
28.478 x 1,000 x 0.212 x 2
=
12,074.67
มิลลิกรัม/ชั่วโมง
=
3.35
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
3.35 / (138.36 x 1.03 x 1,441.91)
=
0.000016
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
(ค่ามาตรฐานก๊าซ NO2 เฉลี่ยรายชั่วโมง ไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
ความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะ
เท่ากับ 0.000016 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการโรงแรม
ชนาลั ย ฟลอร่ า รี ส อร์ ท (Chanalai Flora Resort) (ดั ด แปลงและส่ ว นขยาย) เมื่ อ วั น ที่ 30 สิ ง หาคม –
2 กันยายน 2563 โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0049 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ 0.004916
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
4) ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
Q
=
0.534 x 1,000 x 0.212 x 2
=
226.42
มิลลิกรัม/ชั่วโมง
=
0.06
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
0.06/ (138.36 x 1.03 x 1,441.91)
=
0.0000003 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
(ค่ามาตรฐานก๊าซ SO2 เฉลี่ยรายชั่วโมง ไม่เกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะ
เท่ากับ 0.0000003 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการโรงแรม
ชนาลั ย ฟลอร่ า รี ส อร์ ท (Chanalai Flora Resort) (ดั ด แปลงและส่ ว นขยาย) เมื่ อ วั น ที่ 30 สิ ง หาคม –
2 กั น ยายน 2563 โดยใช้ ข้ อ มู ล ค่ า เฉลี่ ย 1 ชั่ ว โมง เท่ า กั บ 0.0013 มิ ล ลิ ก รั ม /ลู ก บาศก์ เมตร จึ ง เท่ า กั บ
0.0013003 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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5) ความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)
Q
=
3.074 x 1,000 x 0.212 x 2
=
1,303.38
มิลลิกรัม/ชั่วโมง
=
0.36
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
0.36 / (138.36 x 1.03 x 1,441.91)
=
0.000002
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
(ค่ามาตรฐานก๊าซ HC เฉลี่ยรายชั่วโมง ไม่เกิน 5.3 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
ความเข้ มข้ น ของก๊าซไฮโดรคาร์บ อน (HC) ที่ เกิ ดขึ้ น จากท่ อไอเสี ยรถยนต์ของโครงการจะ
เท่ากับ 0.000002 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการโรงแรม
ชนาลั ย ฟลอร่ า รี ส อร์ ท (Chanalai Flora Resort) (ดั ด แปลงและส่ ว นขยาย) เมื่ อ วั น ที่ 30 สิ ง หาคม –
2 กันยายน 2563 โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 3.00 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ 3.000002
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 5.3 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จากการประเมินมลพิษที่ปล่อยออกมาจากรถยนต์ที่ใช้สำหรับขนส่งวัสดุอุปกรณ์ช่วงดัดแปลง
อาคารและคนงานของโครงการ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยใกล้กับโครงการดังรายการคำนวณ
ข้ า งต้ น รวมกั บ ข้ อ มู ล ผลตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศบริ เวณพื้ น ที่ โ ครงการโรงแรม ชนาลั ย ฟลอร่ า รี ส อร์ ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) จะเห็นได้ว่ามลพิษที่ระบายออกมาจากรถยนต์ช่วงดัดแปลง
อาคารในพื้นที่โครงการมีน้อยมาก เมื่อรวมกับค่าที่ได้จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศปัจจุบัน (ดูตารางที่ 4.1-3
ประกอบ) พบว่า คุณภาพอากาศไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด ดังนั้น ผลกระทบจากมลพิษที่ระบายออกจากพื้นที่
โครงการต่อสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับต่ำ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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ตารางที่ 4.1-3 ความเข้มข้นของมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ช่วงดัดแปลงอาคาร
พารามิเตอร์

หน่วย

ความเข้มข้นของสาร
มลพิษจากท่อไอเสีย

1. ฝุ่นละออง (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
2. ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
3. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
4.ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
5.ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
6.ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)

มก./ลบ.ม.
มก./ลบ.ม.
มก./ลบ.ม.
มก./ลบ.ม.
มก./ลบ.ม.
มก./ลบ.ม.

0.00370000
0.00000110
0.00000680
0.00001600
0.00000030
0.00000200

ผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศบริเวณพื้นที่
โครงการ1/
0.0300
0.0190
0.3000
0.0049
0.0013
3.0000

ความเข้มข้นของสาร
มลพิษเมื่อรวมกับผล
ตรวจวัด
0.03370000
0.01900110
0.30000680
0.00491600
0.00130030
3.00000200

มาตรฐาน
0.332/
0.123/
34.22/
0.325/
0.784/
5.36/

หมายเหตุ : 1/ หมายถึง ผลการตรวจวัดคุณภาพในบรรยากาศโดย บริษัท เอ็นไว รีเสิร์ซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ตรวจวัดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 บริเวณพื้นที่โครงการโรงแรม ชนาลัย
ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
2/
: หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
: 3/ หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
: 4/ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
: 5/ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
: 6/ หมายถึง ค่ามาตรฐานความเข้มของก๊าซไฮโดรคาร์บอนเฉลี่ย 1 ชั่วโมงของประเทศเกาหลี
ที่มา : บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด, 2564

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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(ง) ประเมินความเสี่ยงของผลกระทบจากฝุ่นละออง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยงของผลกระทบจากฝุ่นละออง จะจำแนกตามประเภทของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง จำนวน 4 ประเภท ดังนี้
1) การรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง (Demolition)
2) การปรับเตรียมพื้นที่ (Earthworks)
3) การก่อสร้าง (Construction)
4) การขนส่งวัสดุก่อสร้าง (Trackout)
- Human Receptor
 มีผู้พักอาศัยที่อาจได้รับผลกระทบในรัศมี 350 เมตร
- Ecological Receptor  ไม่มีผู้พักอาศัยที่อาจได้รับผลกระทบในรัศมี 350 เมตร
สามารถคาดการณ์ระดับการเกิดฝุ่นจากพื้นที่ก่ อสร้าง จากขนาดการแพร่กระจายของฝุ่นที่เกิดขึ้ น
ตามลักษณะกิจกรรมในแต่ละประเภทได้ ดังตารางที่ 4.1-4 และตารางที่ 4.1-5
ตารางที่ 4.1-4 สรุปการพิจารณาการแพร่กระจายของฝุ่นละออง ตามกิจกรรมในแต่ละประเภท
ขนาดการแพร่กระจายของฝุ่นที่เกิดขึ้น ตามลักษณะกิจกรรมงานในแต่ละประเภท
ประเภทของ
กิจกรรม
แพร่กระจายมาก
ปานกลาง
น้อย (ต่ำ)
1. การรื้อถอนสิ่ง - ปริมาตรของสิ่งก่อสร้างรวม - ปริมาตรของสิ่งก่อสร้างรวม - ปริม าตรของสิ่งก่อสร้างรวม
ปลูกสร้าง
> 50,000 ลบ.ม. หรือ
20,000-50,000 ลบ.ม. หรือ < 20,000 ลบ.ม. หรือ
(Demolition) - กิ จ กรรมการรื้ อ ถอนที่ มี - กิ จ กรรมการรื้ อ ถอนที่ มี - กิจกรรมการรื้อถอนที่มีความ
ความสูง > 20 ม. จากพื้นดิน ความสูง 10-20 ม. จากพื้นดิน สูง <10 ม. จากพื้นดิน
2. การปรับ
- ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง>10,000 - ขนาดพื้ นที่ก่อสร้าง 2,500- - ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง < 2,500
เตรียมพื้นที่
ตร.ม. หรือ
10,000 ตร.ม. หรือ
ตร.ม. หรือ
(Earthworks)
- มีรถบรรทุกขนวัสดุ >10 คัน - มีรถบรรทุกขนวัสดุ > 5-10 - มี รถบรรทุ กขนวัส ดุ < 5 คั น
ในแต่ละครั้ง หรือ
คัน ในแต่ละครั้ง หรือ
ในแต่ละครั้ง หรือ
-ป ริ ม าณ วั ส ดุ ที่ ขน ย้ าย > -ป ริ ม า ณ วั ส ดุ ที่ ข น ย้ า ย -ป ริ ม าณ วั ส ดุ ที่ ข น ย้ าย <
100,000 ตัน/วัน
20,000-100,000 ตัน/วัน
20,000 ตัน/วัน
3. การก่อสร้าง - ปริมาตรอาคารคอนกรีตรวม - ปริมาตรอาคารคอนกรีตรวม - ปริมาตรอาคารคอนกรีต รวม
(Construction) > 100,000 ลบ.ม. หรือ
25,000-100,000 ลบ.ม. หรือ < 25,000 ลบ.ม. หรือ
- มีเครื่องผสมปูนในพื้นที่และ - มีเครื่องผสมปูนในพื้นที่และ - มีการก่อสร้างที่ใช้โลหะหรืไม้
มีระบบอัดฉีดทราย
ไม่มีระบบอัดฉีดทราย
เป็นวัสดุหลัก
4. การขนส่งวัสดุ - มีการขนวัสดุก่อสร้าง > 50 - มี ก ารขนวั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง 10- - มี ก ารขนวั ส ดุ ก่อ สร้า ง < 10
ก่อสร้าง
เที่ยว/วัน หรือ
50 เที่ยว/วัน หรือ
เที่ยว/วัน หรือ
(Trackout)
- ขนส่ ง ผ่ า นถนนที่ ไ ม่ ไ ด้ ล าด - ขนส่ ง ผ่ า นถนนที่ ไ ม่ ไ ด้ ล าด - ขนส่ ง ผ่ า นถนนที่ ไ ม่ ไ ด้ ล าด
ยาง/คอนกรี ต เป็ น ระยะ > ยาง/คอนกรีต เป็ น ระยะ 50- ยาง/คอนกรีต เป็ นระยะ < 50
100 เมตร
100 เมตร
เมตร
ที่มา : แนวทางการประเมินความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการลดผลกระทบฝุ่นละอองที่เกิดขั้ นจากการก่อสร้างอาคาร, สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.1-5 การคาดการณ์ระดับการเกิดฝุ่นจากพื้นที่ก่อสร้าง
กิจกรรม
การรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง
(Demolition)
การปรับเตรียมพื้นที่
(Earthworks)
การก่อสร้าง
(Construction)
การขนส่งวัสดุก่อสร้าง
(Trackout)

โครงการ

ระดับความรุนแรงของ
การเกิดฝุ่น

มีการรื้อถอน
ปริมาตรของสิ่งก่อสร้างรวมน้อยกว่า 20,000.00 ลูกบาศก์เมตร

ต่ำ

ไม่มีการปรับเตรียมพื้นที่

ไม่มี

ปริมาตรอาคารรวมน้อยกว่า 25,000.00 ลูกบาศก์เมตร

ต่ำ

การขนส่ง วัสดุก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง 5 เทีย่ ว/วัน

ต่ำ

ที่มา : แนวทางการประเมินความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการลดผลกระทบฝุ่นละอองที่เกิดขั้นจากการก่อสร้างอาคาร , สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559

สำหรับ การจำแนกความอ่อนไหว (Sensitive) ของผู้ ได้รับ ผลกระทบบริเวณโดยรอบพื้ นที่ ก่อสร้า ง
คำนึงถึงความหนาแน่นของประชากร และความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นละอองอนุภาคละเอียด (PM10) ทีมีอยู่
เดิมรวมกับที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
- ความอ่อนไหวจากผลกระทบของการสะสมฝุ่น ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ
- ความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อสุขภาพ
- ความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อระบบนิเวศที่อาจทำให้ระบบนิเวศสูญเสียหน้าที่
สำหรับการพิจารณาระดับความอ่อนไหวตามเกณฑ์การพิจารณาระดับความอ่อนไหวของผลกระทบแต่
ละกรณี สำหรับเกณฑ์การจำแนกความอ่อนไหวของผู้ได้รับผลกระทบ ดังตารางที่ 4.1-6
ตารางที่ 4.1-6 การจัดจำแนกกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ จากการตกสะสมของฝุ่น
ความอ่อนไหวของผู้รับผลกระทบ
สูง
ปานกลาง
- ผู้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ ค า ด ห วั ง - ผู้ รั บ ผลกระทบคาดหวั ง
สิ่งแวดล้อมที่ปราศจากฝุ่นสูง หาก สิ่ งแวดล้ อมที่ ป ราศจากฝุ่ น
มีฝุ่นจะทำให้ทรัพย์สินด้อยค่าลง ปานกลาง เช่น สวนสาธารณะ
เช่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
สถานที่มีค่าทางวัฒนธรรม ที่เก็บ
รวบรวมของสำคัญทางวัฒนธรรม
ที่จอดรถ โชว์รูมรถ
ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ - สถานที่ๆ ผู้คนในที่อาศัยอยู่ใกล้ - สถานที่ๆผู้คนในที่อาศัยอยู่
สุ ข ภาพ จากการ สถานที่ ก่ อสร้างอาจได้ รับ สั ม ผั ส ใกล้ ส ถาน ที่ ก่ อ สร้ า งอาจ
หายใจ (PM10)
ฝุ่นละออง (PM10) เป็ น เวลา 24 ได้ รั บ สั ม ผั ส ฝุ่ น ล ะ อ อ ง
ชั่ ว โมง/วั น เช่ น บ้ า นพั ก อาศั ย (PM10) เกินเวลา 8 ชั่วโมง/
โรงพ ยาบ าล โรงเรี ย น ที่ พั ก วัน เช่น สำนักงาน พนักงาน
คนชรา
ร้านค้า
ประเภทของ
ผลกระทบ
ผลกระทบจากการ
ตกสะสมของฝุ่ น
ท ำให้ เดื อ ด ร้ อ น
รำคาญ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ต่ำ
- ผู้รับผลกระทบไม่คาดหวัง
สิ่ งแวดล้ อมที่ ป ราศจากฝุ่ น
มากนั ก เช่ น ถนน ทางเท้ า
ที่จอดรถชั่วคราว ฟาร์มเลี้ยง
สัตว์ สวนปลูกต้นไม้
- สถานที่ๆผู้คนในที่อาศัยอยู่
ใกล้ สถานที่ ก่ อ สร้ า งอาจ
สัมผัสฝุ่นละอองเพียงชั่วครั้ง
ชั่ วคราวในช่ วงเวลาใดเวลา
หนึ่ ง เท่ า นั้ น เช่ น ทางเท้ า
ลานกิจกรรม สวนสาธารณะ
ถนนที่เป็นแหล่งขายสินค้า
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.1-6 การจัดจำแนกกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ จากการตกสะสมของฝุ่น
ความอ่อนไหวของผู้รับผลกระทบ
ประเภทของ
ผลกระทบ
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ - พื้นที่ระบบนิเวศน์ที่ถูกกำหนดให้ - พื้ น ที่ ร ะบบนิ เวศน์ ที่ ถู ก - พื้ น ที่ ร ะบบนิ เวศน์ ที่ เป็ น
ระบบนิเวศ
เป็ น พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ใน ร ะ ดั บ กำหนดให้เป็น พื้ นที่อนุรักษ์ ระบบที่ยังไม่สูญเสียสภาพ
นานาชาติหรือระดับประเทศ หรือ หรือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
เป็นพืชชนิดพันธุ์หายากทั้งที่อยู่ใน หรือพืชที่ต้องสงวน
บั ญ ชี สั ต ว์ ห รื อ พื ชที่ ต้ อ งสงวน
คุ้มครองและที่ไม่อยู่ในบัญชี
ที่มา : แนวทางการประเมินความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการลดผลกระทบฝุ่นละอองที่เกิดขั้นจากการก่อสร้างอาคาร, สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559

ทั้งนี้ โครงการไม่มีระบบนิ เวศที่อาจได้รับผลกระทบในรัศมี 350 เมตร และการสำรวจพบอาคารที่
ก่อสร้างแล้วเสร็จย้อนหลัง 3 ปี และอาคารกำลังก่อสร้าง ดังนี้
1) อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จย้อ นหลัง 3 ปี จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ The Coffee Club, กะตะ
ซีบรีซ รีสอร์ท และ Sea Theatre Phuket
2) อาคารที่กำลังก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อาคาร คสล. 2 ชั้น และอาคาร คสล. 2 ชั้น
พื้ น ที่ โครงการตั้ งอยู่ ในเขตเทศบาลตำบลกะรน ซึ่ งมี ส ภาพอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาในพื้ น ที่ แ บบปกติ (ไม่ มี
ปรากฏการณ์ลมพัดแรงแบบไม่ปกติ) และนอกจากนี้ จากข้อมูลสถิติการป่วย 21 กลุ่มโรค ระหว่างปี 2559 -2563
พบว่า 5 อันดับแรกของโรคที่พบ โรคระบบหายใจ เป็นโรคที่มีการป่วยสูงสุด รองลงไป ได้แก่ โรคระบบย่อย
อาหาร รวมโรคในช่องปาก, โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม, สาเหตุภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วย
หรือตาย และอาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่
สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ ทำให้สามารถจำแนกความอ่อนไหวของผู้ได้รับผลกระทบจากการสะสมของฝุ่น
และสุขภาพ ได้ดังตารางที่ 4.1-7
ตารางที่ 4.1-7 การจำแนกกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบจากการตกสะสมของฝุ่น
ประเภทผลกระทบ
การตกสะสมของฝุ่น
สุขภาพ
ระบบนิเวศ

โครงการ
- เป็นแหล่งชุมชนที่อยู่อาศัย
- บ้าน/อาคารพักอาศัยติดโครงการ อาจได้รับสัมผัส
ฝุ่นละออง (PM10) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง/วัน
- มีระบบนิเวศที่อาจได้รับผลกระทบ

ความอ่อนไหวของผู้รับ
ผลกระทบ
สูง
สูง
ต่ำ

ที่มา : แนวทางการประเมินความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการลดผลกระทบฝุ่นละอองที่เกิดขั้นจากการก่อสร้างอาคาร , สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559

จากการจำแนกความอ่อนไหวของผู้ได้รับผลกระทบในด้านการตกสะสมของฝุ่น สุขภาพ และระบบนิเวศ
และนำไปประเมินร่วมกับระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบแต่ละประเภทในตารางที่ 4.1-8 ถึง 4.1-10 สามารถ
สรุปความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างในแต่ละประเภทดังตารางที่ 4.1-11

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.1-8 การประเมินระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบของการสะสมฝุ่น ซึ่งทำให้เกิดความเดือดร้อน
รำคาญ
ความอ่อนไหว
จำนวนผู้รับฝุ่น
ของผู้รับฝุ่น
>100
สูง
10-100
1-10
ปานกลาง
>1
ต่ำ
>1

ระยะห่างระหว่างผู้รับฝุ่นจากแหล่งกำเนิดฝุ่น (เมตร)
<20
<50
<100
<350
สูง
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ

ที่มา : แนวทางการประเมินความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการลดผลกระทบฝุ่นละอองที่เกิดขั้นจากการก่อสร้างอาคาร , สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559

ตารางที่ 4.1-9 การประเมินระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อสุขภาพจากอนุภาคฝุ่น
ความ
อ่อนไหวของ
ผู้รับฝุ่น

สูง

ปานกลาง
ต่ำ

จำนวน
ระยะห่างระหว่างผู้รับฝุ่นจากแหล่งกำเนิดฝุ่น (เมตร)
ผู้รับ
<20
<50
<100
<200
<350
ผลกระทบ
>100
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
>75
ไมโครกรัม/ลบ. 10-100
สูง
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ม.
1-10
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
>100
สูง
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
67-75
ไมโครกรัม/ลบ. 10-100
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ม.
1-10
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
>100
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
57-67
10-100
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ไมโครกรัม/ลบ.ม.
1-10
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
>100
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
<57
10-100
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ไมโครกรัม/ลบ.ม.
1-10
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
>10
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
1-10
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
>1
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ความเข้มข้น
ของPM10

ที่มา : แนวทางการประเมินความเสี่ ยง และการกำหนดมาตรการลดผลกระทบฝุ่นละอองที่เกิดขั้นจากการก่อสร้างอาคาร, สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559
หมายเหตุ : จากผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) บริเวณพื้นที่โครงการเท่ากับ 0.019 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
โดยรวมปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ที่เกิดจากการก่อสร้างปริมาณ 0.0000011 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะทำให้
มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีปริมาณ 0.01900120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือ 19 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์
เมตร

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.1-10 การประเมินระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อแหล่งระบบนิเวศ
ความอ่อนไหวของระบบนิเวศ
สูง
ปานกลาง
ต่ำ

ระยะห่างระหว่างผู้รับฝุ่นจากแหล่งกำเนิดฝุ่น (เมตร)
<50
<350
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ

ที่มา : แนวทางการประเมินความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการลดผลกระทบฝุ่นละอองที่เกิดขั้นจากการก่อสร้างอาคาร, สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559

ตารางที่ 4.1-11 สรุปความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความอ่อนไหวรวมของพื้นที่
กิจกรรมการก่อสร้าง
ผลกระทบ

โครงการ

- มีความอ่อนไหวของผู้รับฝุ่นต่ำ โดยมีผู้ที่อยู่
การตก
ในระยะ <100 เมตร ได้ แ ก่ บ้ า น/อาคาร
สะสมของ
ข้ า งเคี ย งโครงการทุ ก ด้ า น มี ผู้ ไ ด้ รั บ ฝุ่ น
ฝุ่น
ประมาณ 83 ตัวอย่าง
- มีความอ่อนไหวของผู้รับฝุ่นต่ำ โดยมีผู้ที่อยู่
ในระยะ <100 เมตร ได้ แ ก่ บ้ า น/อาคาร
ข้ า งเคี ย งโครงการทุ ก ด้ า น มี ผู้ ไ ด้ รั บ ฝุ่ น
ประมาณ 83 ตัวอย่าง
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
(PM10) ที่ เ กิ ด จากการก่ อ สร้ า งปริ ม าณ
สุขภาพ 0.0000011 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร รวมกับ
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
(PM10) จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
บ ริ เ วณ พื้ น ที่ โครงก ารป ริ ม าณ 0.0 19
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะทำให้มีปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
มีปริมาณ 19 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- มีความอ่ อนไหวของระบบนิ เวศสูง โดยมี
ระบบ
ระยะห่ า งระหว่ างผู้รับ ฝุ่น จากแหล่ งกำเนิ ด
นิเวศ
น้อยกว่า 50 เมตร

การรื้อถอน
สิ่งก่อสร้าง

การก่อสร้าง

การขนส่ง
วัสดุก่อสร้าง

ต่ำ

ต่ำ

ต่ำ

ต่ำ

ต่ำ

ต่ำ

ต่ำ

ต่ำ

ต่ำ

หมายเหตุ : * จากผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) บริเวณพื้นที่โครงการเท่ากับ 0.019 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร โดยรวมปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ที่เกิดจากการก่อสร้างปริมาณ 0.0000011 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร จะทำให้มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีปริมาณ 0.01900120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร หรือ 19 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
**ไม่มีการปรับเตรียมพื้นที่
ที่มา : แนวทางการประเมินความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการลดผลกระทบฝุ่นละอองที่เกิดขั้นจากการก่อสร้างอาคาร, สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการคาดการณ์ระดับการเกิดฝุ่นในตารางที่ 4.1-5 และความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ก่อสร้างในตาราง 4.1-11 นำไปประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Assessment) ของผลกระทบตามประเภทของ
กิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อบ่ งบอกถึงความเสี่ยงของผลกระทบจากฝุ่นละอองได้ ดังตารางที่ 4.1-12 ถึง 4.1-14
และสามารถสรุปเป็นระดับความเสี่ยง (Risk) ดังตารางที่ 4.1-15 ซึ่งจะนำไปสู่การคัดเลือกมาตรการป้องกัน เพื่อ
ลดผลกระทบด้านฝุ่นจากการสร้างต่อไป
ตารางที่ 4.1-12 ระดับความเสี่ยงของผลกระทบจากกิจกรรมจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ความอ่อนไหวของพื้นที่
1. การตกสะสมของฝุ่น
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
2. สุขภาพ
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
3. ระบบนิเวศ
สูง
ปานกลาง
ต่ำ

ขนาดของแหล่งกำเนิดฝุ่น
ปานกลาง

มาก
สูง
ปานกลาง
ต่ำ

สูง
ปานกลาง
ต่ำ

สูง
ปานกลาง
ต่ำ

สูง
ปานกลาง
ต่ำ

สูง
ปานกลาง
ต่ำ

สูง
ปานกลาง
ต่ำ

น้อย

✓

สูง
ปานกลาง
ต่ำ

✓

สูง
ปานกลาง
ต่ำ

✓

สูง
ปานกลาง
ต่ำ

ตารางที่ 4.1-13 ระดับความเสี่ยงของผลกระทบจากการก่อสร้าง
ความอ่อนไหวของพื้นที่
1. การตกสะสมของฝุ่น
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
2. สุขภาพ
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
3. ระบบนิเวศ
สูง
ปานกลาง
ต่ำ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ขนาดของแหล่งกำเนิดฝุ่น
ปานกลาง

มาก
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
ต่ำ

น้อย

✓

สูง
ปานกลาง
ต่ำ

สูง
ปานกลาง
ต่ำ

✓

สูง
ปานกลาง
ต่ำ

สูง
ปานกลาง
ต่ำ

✓

สูง
ปานกลาง
ต่ำ

สูง
ปานกลาง
ต่ำ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.1-14 ระดับความเสี่ยงของผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ความอ่อนไหวของพื้นที่
1. การตกสะสมของฝุ่น
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
2. สุขภาพ
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
3. ระบบนิเวศ
สูง
ปานกลาง
ต่ำ

ขนาดของแหล่งกำเนิดฝุ่น
ปานกลาง

มาก
สูง
ปานกลาง
ต่ำ

สูง
ปานกลาง
ต่ำ

สูง
ปานกลาง
ต่ำ

สูง
ปานกลาง
ต่ำ

สูง
ปานกลาง
ต่ำ

สูง
ปานกลาง
ต่ำ

น้อย

✓

สูง
ปานกลาง
ต่ำ

✓

สูง
ปานกลาง
ต่ำ

✓

สูง
ปานกลาง
ต่ำ

ตารางที่ 4.1-15 สรุปความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานที่อ่อนไหวของพื้นที่
ผลกระทบ
การตกสะสมของฝุ่น
สุขภาพ
ระบบนิเวศ

การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ

กิจกรรมการก่อสร้าง
การก่อสร้าง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ

การขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ

ดังนั้น โครงการจะกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ รายละเอียดดังนี้
1. มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์
1) ติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แสดงที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของ
เจ้าของโครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ
2. มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง
1) ตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) บริเวณภายใน
พื้นที่โครงการ ตลอดช่วงดัดแปลงอาคารโครงการ
3. มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ
1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดจากการก่อสร้าง หากมีการร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายอันเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการต้องรีบดำเนินการแก้ไข และชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็ว
4. มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง
1) จัดทำรั้วทึบ ทำจากวัสดุคอนกรีต (Light Concrete) ความหนาไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร (4
นิ้ ว ) สู ง 2.00 เมตร ทางด้ า นทิ ศ เหนื อ ทิ ศ ใต้ ทิ ศ ตะวั น ออก และทิ ศ ตะวั น ตก โดยรอบพื้ น ที่ โ ครงการเว้ น
ทางเข้าออก เพื่อจำกัดพื้น ที่ในการก่อสร้างให้ อยู่ภ ายในขอบเขตที่ดินของโครงการ และป้องการรุกล้ ำพื้นที่
ข้างเคียงที่อาจจะเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง และคนงานของโครงการ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5. มาตรการด้านการเดินและใช้เครื่องจักร
1) รถบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างต้องจัดให้มีผ้าใบคลุมให้
มิดชิด โยงยึดอย่างแข็งแรง
2) ยานพาหนะที่ใช้ต้องไม่บรรทุกน้ำหนักเกินความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกมาตรฐานของ
ถนนที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้
3) จำกัดความเร็วของรถให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง
6. มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง
1) ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ ในการเจาะ การตัด การขัดผิววัสดุต้องฉีดน้ำหรือสารเคมีบนผิวอย่าง
ต่อเนื่อง เว้นแต่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่แยกฝุ่นหรือกรองฝุ่นไว้แล้ว
2) การผสมคอนกรีต การไสไม้ การกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต้องจัดทำในพื้นที่ที่ได้คลุมด้วยผ้า
คลุมหรือในห้องที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
7. มาตรการด้านการจัดการของเสีย
1) ต้องขนย้ายเศษวัสดุ ขยะ และสิ่งปฏิกูลออกจากสถานที่ก่อสร้างอย่างน้อยทุกๆ 3 วัน หากยังไม่
พร้ อ มที่ จ ะขนย้ ายต้ อ งจั ด ให้ มี ที่ พั กรวมที่ มี ขนาดเพี ย งพออยู่ในตำแหน่ งที่ ส ะดวกต่ อ การจัด เก็บ และต้ อ งมี
มาตรการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกเปรอะเปื้อน
8. มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง
1) ถุงซีเมนต์ ที่มีปริมาณมากกว่า 20 ถุง ต้องคลุมด้วยผ้าคลุมหรือเก็บในพื้นที่ที่ปิดล้อมทั้งด้านบน
และด้านข้างอีก 3 ด้าน
2) ถุงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด
3) การกองวัสดุที่มีฝุ่นต้องปิดหรือปกคลุมหรือเก็ บในที่ที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน
หรือฉีดพรมด้วยน้ำเพื่อให้ผิวเปียกอยู่เสมอ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
(2) ช่วงดำเนินการ
เมื่อโครงการเปิดดำเนิ นการผลกระทบด้านคุณภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นกับโครงการนั้นไม่มีนัยสำคัญ
เนื่องจากไม่มีแหล่งปล่อยมลพิษที่จ ะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศโดยรอบแต่อย่างใด แต่โครงการมีที่
จอดรถยนต์ภายในโครงการซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปริมาณมลสารต่างๆ จากบริเวณที่จอดรถยนต์ของโครงการต่อ
พื้นที่ใกล้เคียงได้ เมื่อโครงการเปิดดำเนินการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภาพอากาศมีน้อยมาก ทั้งนี้ เนื่องจาก
กิจกรรมของโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัก อาศัยเป็นสำคัญ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดเตรียมที่จอด
รถยนต์ไว้ ภ ายในโครงการทั้งสิ้ น จำนวน 23 คัน โดยเป็นที่จอดรถสำหรับผู้พิการจำนวน 1 คัน ประกอบกับ
โครงการได้จัดเตรียมต้นไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นแนวป้องกันและดูดซับมลพิษทางอากาศที่
เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการได้ในเบื้องต้น จึงลดปัญหาการกระจายตัวของมลพิษที่จะเกิดขึ้นจากที่จอดรถได้
ในระดับหนึ่งดังนั้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ
จากการประเมินมลพิษที่ปล่อยออกจากท่อไอเสียของรถยนต์ในโครงการรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลง
และส่วนขยาย) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 (ดูภาคผนวกที่ 5 ประกอบ) โครงการได้จัดเตรียมที่
จอดรถยนต์จำนวน 23 คัน ดังนั้น ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจึงจะเกิดจากการจราจรภายในโครงการ ซึ่ง
มลพิษที่เกิดขึ้นจะมาจากท่อไอเสียรถยนต์ โดยสามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ดังนี้ ฝุ่นขนาดเล็กกว่า
10 ไมครอน (PM-10) ก๊าซคาร์บ อนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัล เฟอร์ ได
ออกไซด์ (SO2) และไฮโดรคาร์บอน (HC)
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การคำนวณใช้ ส มการของ แบบจำลอง Box Model ของ John G Rau and David C.Wooten,1996
พิจารณาร่วมกับการพัดผ่านของกระแสลมที่พัดผ่านบริเวณพื้นที่โครงการ จากผังลมของสถิติข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ภูเก็ตคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีเงื่อนไขในการคำนวณ ดังนี้
(1) สมการที่ใช้คำนวณ
C (mg/m3)
=
โดยที่

C
Q

=
=

D

=

W

=

M

=

Q (mg/s)
D(m) x W(m/s) x M(m)
ความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้น (มก./ลบ.ม.)
อัตราการปล่อยมลสารที่เกิดขึ้น (มก./วินาที) สั มประสิทธิ์ตัวคูณ
ของการปล่ อ ยมลพิ ษ (ตารางที่ 4.1-2) x ระยะทางวิ่ งภายใน
โครงการ x จำนวนรถ
ความกว้างของพื้นที่ (ระยะขจัดของพื้นทีก่ ่อสร้างด้านที่ตั้งฉากกับ
ทิศทางลม ของโครงการประมาณ 138.36 เมตร
ความเร็วลม (นอต) (ใช้สถิติจากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาภูเก็ตคาบ 30
ปี (พ.ศ. 2534-2563) โดยใช้ค่าเฉลี่ยความเร็วลม คือ 2.00 Knots
หรือ 1.03 เมตร/วินาที (1 นอต = 0.5144 เมตร/วินาที)
Mixing Height เป็ นสภาพคงตั วของอากาศ เพื่ อศึ กษาการฟุ้ งกระจาย
ของสารมลพิ ษ ทางอากาศจากแหล่ งกำเนิ ด (ข้อมู ล เฉลี่ ยปี พ.ศ.
2556 สถานีภูเก็ตฯ (ตารางที่ 4.1-1) เป็นข้อมูลในการประเมินซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,441.91 เมตร)

(2) ปริมาณรถยนต์คิดเทียบเท่าที่จอดรถยนต์ จำนวน 23 คัน มีระยะทางวิ่งภายในโครงการ
เพื่อเข้าสู่พื้นที่โครงการวนในพื้นที่โครงการและนอกพื้นที่โครงการ (วิ่ง 2 เที่ยว/วัน) เท่ากับ 0.118 กิโลเมตร ซึ่ง
กำหนดให้วิ่งเข้า-ออกในโครงการภายใน 1 ชั่วโมง
(3) ใช้อัตราการระบายมลสารจากรถยนต์ซึ่งอนุมานว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก และเครื่องยนต์
เบนซิน เมื่อเปรียบเทียบมลพิษที่ปล่อยออกมาระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลเล็กและเครื่องยนต์เบนซิน ถ้าค่าไหน
มากกว่าจะนำค่านั้นมาประเมิน โดยมีค่า Emission Factor (EF) ของก๊าซแต่ละชนิด ดังนี้ (รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 4.1-16)
ตารางที่ 4.1-16 สัมประสิทธิ์การปล่อยของก๊าซแต่ละชนิดระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลเล็กและเบนซิน
ชนิดของมลสาร
1. ฝุ่นละออง (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
2. ฝุ่นขาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
3. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
4. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
5. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
6. ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)

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

ที่มา : * Pollution Control Department, Final Report, Air and Noise Emission Database for Thailand, 1994
** กรมควบคุมมลพิษ, 2543
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากเงื่อนไขข้างต้น สามารถคำนวณหาอัตราการระบายของสารมลพิษและความเข้มข้นของ
มลสารได้ดังนี้
1) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP)
Q
=
0.1 x 1,000 x 0.118 x 23 x 2
=
542.80
มิลลิกรัม/ชั่วโมง
=
0.15
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
0.15 / (138.36 x 1.03 x 1,441.91)
=
0.00000073
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จากการคำนวณความเข้มข้น ของฝุ่ น ละอองรวม (TSP) ที่ เกิด ขึ้นจากท่ อไอเสี ยรถยนต์ของ
โครงการจะเท่ากับ 0.00000073 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่
โครงการโรงแรม ชนาลั ย ฟลอร่ า รี ส อร์ ท (Chanalai Flora Resort) (ดั ด แปลงและส่ ว นขยาย) เมื่ อ วั น ที่
30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 มีค่าเท่ากับ 0.03 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ 0.03000073 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
2) ความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
Q
=
0.398 x 1,000 x 0.118 x 23 x 2
=
2,160.34
มิลลิกรัม/ชั่วโมง
=
0.60
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
0.60 / (138.36 x 1.03 x 1,441.91)
=
0.0000029
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จากการคำนวณความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอ
เสียรถยนต์ของโครงการจะเท่ากับ 0.0000029 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศ
บริเวณพื้นที่โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) เมื่อ
วัน ที่ 30 สิ งหาคม - 2 กันยายน 2563 ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 0.019 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงเท่ากับ
0.0190029 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
3) ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
Q
=
5.745 x 1,000 x 0.118 x 23 x 2
=
31,183.86
มิลลิกรัม/ชั่วโมง
=
8.66
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
8.66 / (138.36 x 1.03 x 1,441.91)
=
0.000042
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จากการคำนวณ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะ
เท่ ากั บ 0.000042 มิ ล ลิ ก รั ม /ลู ก บาศก์ เมตร เมื่ อ รวมกั บ ผลตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศบริเวณพื้ น ที่ โครงการ
โรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม –
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2 กันยายน 2563 โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ 0.300042
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ 34.20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
4) ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
Q
=
4.116 x 1,000 x 0.118 x 23 x 2
=
22,341.65
มิลลิกรัม/ชั่วโมง
=
6.21
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
6.21 / (138.36 x 1.03 x 1,441.91)
=
0.000030
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จากการคำนวณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการ
จะเท่ากับ 0.000030 มิลลิ กรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัด คุณ ภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ
โรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม –
2 กันยายน 2563 โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0049 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ 0.004930
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
5) ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
Q
=
0.182 x 1,000 x 0.118 x 23 x 2
=
987.90
มิลลิกรัม/ชั่วโมง
=
0.27
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
0.27 / (138.36 x 1.03 x 1,441.91)
=
0.0000013
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จากการคำนวณ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะ
เท่ ากั บ 0.0000013 มิ ล ลิ กรั ม/ลู กบาศก์ เมตร เมื่อ รวมกั บ ผลตรวจวัด คุณ ภาพอากาศบริเวณพื้ น ที่ โครงการ
โรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม –
2 กันยายน 2563 โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0013 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ 0.0013013
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
6) ความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)
Q
=
1.535 x 1,000 x 0.118 x 23 x 2
=
8,331.98
มิลลิกรัม/ชั่วโมง
=
2.31
มิลลิกรัม/วินาที
C
=
2.31 / (138.36 x 1.03 x 1,441.91)
=
0.000011
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จากการคำนวณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะเท่ากับ
0.000011 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการโรงแรม ชนาลัย
ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2562
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 3.00 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ 3.000011 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 5.30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จากการประเมินปริมาณมลสารที่ระบายออกจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการเมื่อรวมกับผล
การตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort)
(ดัดแปลงและส่วนขยาย) มีค่าความเข้มข้นไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ดู ตารางที่ 4.1-17
ประกอบ)
ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ประเมินกรณีรถยนต์วิ่งเข้าออกโครงการสูงสุดใน 1 ชั่วโมง เท่ากับ
23 คัน ดั งนั้ น โครงการได้ต ระหนั กถึงปั ญ หามลภาวะทางอากาศที่ เกิ ดขึ้น จึงได้กำหนดให้ มีการปฏิ บัติ ตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะทำให้การระบายอากาศในบริเวณพื้นที่จอดรถดีขึ้นและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงระดับต่ำ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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ตารางที่ 4.1-17 ความเข้มข้นของมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ช่วงดำเนินการ
พารามิเตอร์
1. ฝุ่นละออง(TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
2. ฝุ่นขาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
3. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
4.ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
5.ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
6.ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)

หน่วย

ความเข้มข้นของสาร
มลพิษจากท่อไอเสีย
รถยนต์

มก./ลบ.ม.
มก./ลบ.ม.
มก./ลบ.ม.
มก./ลบ.ม.
มก./ลบ.ม.
มก./ลบ.ม.

0.00000073
0.00000290
0.00004200
0.00003000
0.00000130
0.00001100

ผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ
บริเวณพื้นที่
โครงการ1/
0.0300
0.0190
0.3000
0.0049
0.0013
3.0000

ความเข้มข้นของสาร
มลพิษเมื่อรวมกับผล
การตรวจวัด

มาตรฐาน

0.03000073
0.01900290
0.30004200
0.00493000
0.00130130
3.00001100

0.332/
0.123/
34.22/
0.325/
0.784/
5.36/

หมายเหตุ : 1/ หมายถึง ผลการตรวจวัดคุณภาพในบรรยากาศโดย บริษัท เอ็นไว รีเสิร์ซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ตรวจวัดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 บริเวณพื้นที่โครงการโรงแรม ชนาลัย
ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
: 2/ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
: 3/ หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
: 4/ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
: 5/ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
: 6/ หมายถึง ค่ามาตรฐานความเข้มของก๊าซไฮโดรคาร์บอนเฉลี่ย 1 ชั่วโมงของประเทศเกาหลี
ที่มา : บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด, 2564

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

4-24

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำหรับการดำเนินโครงการอาจก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากยานพาหนะ แต่ทั้งนี้ ที่
จอดรถภายในโครงการออกแบบให้ มีลักษณะเปิดโล่งไม่ปิดทึบ มีลมพัดผ่านอยู่ตลอดเวลา จึงไม่เกิดการสะสม
ของมลพิษ และโครงการจะติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถ ให้สามารถสังเกตได้
อย่างชัดเจนและทั่วถึง นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีการปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อให้ต้นไม้
ต่างๆ ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากที่จอดรถของโครงการ
โดยพัน ธุ์ไม้ที่โครงการเลื อกปลู ก ได้แก่ ต้น มะพร้าว ต้นหมากเขียว ต้นตาล ต้นตีนเป็ด ต้น
หู ก ระจง ต้ น ไทรใบกลม ต้ น ไทรยอดทอง และหญ้ า มาเลเซี ย ซึ่ ง พั น ธุ์ ไ ม้ ดั ง กล่ า วสามารถดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ เมื่อเทียบเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 2,886.22 กรัม (ดูตารางที่ 4.1-18 ประกอบ)
ในขณะที่มีปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่ปล่อยจากรถยนต์ภายในโครงการ เมื่อคิดเทียบเป็น CO2
เท่ากับ 10.12 กรั ม ซึ่งต้น ไม้ที่ ป ลู กสามารถดูดซั บก๊าซคาร์บ อนมอนอกไซด์ (CO) ภายในโครงการได้ อย่าง
เพียงพอ โดยสามารถคำนวณหาความสามารถของต้นไม้ในการดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เมื่อคิด
เทียบเป็น CO2 จากยานพาหนะของโครงการได้ดังนี้
(ก) การประเมินแหล่งกำเนิด CO ภายในโครงการ
ปริมาณยานพาหนะของผู้พักอาศัยภายในโครงการ กำหนดพื้นที่รองรับไว้ ในโครงการประมาณ
23 คัน ทั้งนี้ โดยผิวจราจรกำหนดให้ใช้ความเร็วต่ำภายในโครงการเพื่อความปลอดภัย และเพื่อรักษาคุณภาพ
อากาศภายในโครงการ ทั้งนี้ พื้นที่เกือบตลอดแนวทางสัญจรภายในโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพกรอง
การฟุ้งกระจายของมลสารที่ขับออกจากรถยนต์ ทั้งไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม เพื่อช่วยในการดูดซับ CO จากพาหนะ
และประสิทธิภาพภายในเป็นม่านกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลสาร
(ข) การประเมินค่าปริมาณการปล่อย CO
ก) ปริมาณ CO ที่ปล่อยออกจากรถยนต์ในโครงการ 1 คัน (โดยคำนวณตามระยะทาง)
ระยะทาง 1 กิโลเมตร ด้วยความเร็ว 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ปล่อย CO
=
1.206
กรัม/คัน/กิโลเมตร
ระยะทางในโครงการ 0.118 กิโลเมตร ด้วยความเร็ว 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ปล่อย CO
=
1.206 x 0.118
=
0.14 กรัม/คัน
ข) ปริมาณการปล่อย CO ของรถยนต์ภายในโครงการ 23 คัน ใน 1 วัน
ปริมาณการปล่อย CO ต่อรถยนต์ 1 คัน =
0.14 กรัม
ปริมาณรถยนต์ทั้งสิ้น 23 คันปล่อย CO =
0.14 x 23
=
3.22 กรัม
ปริมาณการเข้าออกปกติวันละ 2 เที่ยว ปริมาณ CO =
=
6.44
ค) ปรับเปลี่ยนปริมาณ CO เพื่อเป็น CO2
2CO+ O2
มวลโมเลกุลของ CO มีค่า
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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3.22 x 2
กรัม

28
4-25
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มวลโมเลกุลของ CO2 มีค่า
ปริมาณ CO 28 กรัม คิดเป็น CO2
ปริมาณ CO 6.44 กรัม คิดเป็น CO2

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

=
44
=
44
กรัม
= 44 x 6.44
28
=
10.12 กรัม
หรือคิดเป็น 0.23 โมล

ง) การประมวลค่าการคายมลสาร CO และกระบวนการดู ดซับโดยศักยภาพของพื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการ
จากอัตราการสังเคราะห์แสงใน 1 วัน ของต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งมีค่ารวมประมาณ 65.60
โมล หรือประมาณ 2,886.22 กรัม (ดูตารางที่ 4.1-19 ประกอบ) ในขณะที่ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่
ปล่อยจากรถยนต์ภายในโครงการ เมื่อคิดเทียบเป็น CO2 เท่ากับ 0.23 โมล หรือ 10.12 กรัม
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เมื่อคิดเทียบเป็น CO2 ที่เกิดขึ้นจาก
ยานพาหนะภายในโครงการมีปริมาณน้อยมาก เมื่อเทียบกับอัตราการสังเคราะห์แสงของต้นไม้ภายในโครงการ
ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อคุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบ ทั้งนี้ โครงการจะจัด
ให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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ตารางที่ 4.1-18 อัตราการสังเคราะห์แสงของพันธุ์ไม้ที่ปลูกในพื้นที่โครงการ
ชนิดพันธุ์ไม้

อัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิ
µmol/m2/s*

ต้นหมากเขียว
10.10
ต้นมะพร้าว
0.67
ต้นตาล
0.67
ต้นตีนเป็ด
0.67
ต้นหูกระจง
3.80
ต้นไทรใบกลม
0.67
ต้นไทรยอดทอง
0.67
หญ้ามาเลเซีย
0.67
รวมอัตราการสังเคราะห์แสงของพันธุ์ไม้ที่ปลูกในพื้นที่โครงการ

พื้นที่ปลูกต้นไม้
ภายในโครงการ
(ตารางเมตร)
77.66
251.20
50.24
75.36
141.30
17.43
66.05
967.08
1,646.32

อัตราการสังเคราะห์แสงของต้นไม้ 1 วัน
(mol)**
10.10 x 10-6 x 77.66 x 60 x 60 x 8 = 22.59
0.67 x 10-6 x 251.20 x 60 x 60 x 8 = 4.85
0.67 x 10-6 x 50.24 x 60 x 60 x 8 = 0.97
0.67 x 10-6 x 75.36 x 60 x 60 x 8 = 1.45
3.80 x 10-6 x 141.30 x 60 x 60 x 8 = 15.46
15.53 x 10-6 x 17.43 x 60 x 60 x 8 = 0.34
14.33 x 10-6 x 66.05 x 60 x 60 x 8 = 1.27
0.67 x 10-6 x 967.05 x 60 x 60 x 8 = 18.66
65.60 mol = 2,886.22 กรัม

ที่มา : * พูนพิภพ เกษมทรัพย์. วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ 2542, ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2542
** คิดอัตราการสังเคราะห์แสง 8 ชั่วโมง/วัน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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4.1.5
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ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
(1) ระดับเสียง

1) ช่วงดัดแปลงอาคาร
เสียงรบกวนที่เกิดขึ้นในระยะดัดแปลงอาคารโครงการ มีแหล่งกำเนิดมาจากการเก็บงานและงาน
ตกแต่ง เนื่องจากโครงการได้มีการวางฐานรากของอาคารไว้แล้ว ซึ่ง ระดับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมดังกล่าว จะทำ
ให้เกิดเสียงรบกวนต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างได้ โดยทั่วไปงานก่อสร้างในขั้นตอนต่างๆ จะมีระดับเสียง
ที่ระยะ 15 เมตร จากแหล่งกำเนิดเสียง แสดงดังตารางที่ 4.1-19
ตารางที่ 4.1-19 ระดับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้างต่างๆ ที่ระยะห่าง 15 เมตร จากจุดกำเนิด
กิจกรรม
ระดับความดังเสียง (เดซิเบล(เอ))
83
- การเตรียมพื้นที่ (Site Preparation)
79
- การขุดเจาะ (Excavation)
88
- การทำฐานราก (Foundation)
79
- การขึ้นโครงการ (Erection)
84
- การเก็บงานและงานตกแต่ง (Finishing)
ที่มา : Wilson, Charles E. Noise Control; Measurement, Analysis and Control of Sound and Vibration, 1987

การประเมินระดับเสียงจากการดัดแปลงอาคารของโครงการ จะพิจารณาระดับเสียงที่ เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมต่างๆ ต่อผู้รับเสียง ซึ่งโครงการมีอาณาเขตติดต่อโดยรอบโครงการ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ ถนนโคกโตนด มีความกว้าง 6.00 เมตร
ทิศใต้
ติดกับ พื้นทีม่ ีการครอบครอง
ทิศตะวันออก ติดกับ พื้นทีม่ ีการครอบครอง
ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านอยูอ่ าศัย และพื้นทีม่ ีการครอบครอง
ทั้งนี้ ผลกระทบจากระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ต่อผู้รับเสียงที่เป็นพื้นที่ ติดโครงการและ
พื้นที่ข้างเคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบจากการดัดแปลงอาคาร ได้แก่
ทิศเหนือ
ติดกับ Kata Bai D Inn สูง 4 ชั้น
ทิศใต้
ติดกับ The Height Phuket สูง 1 ชัน้
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านอยู่อาศัย 3 ชั้น
ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านอยู่อาศัยชั้นเดียว
โดยมีระยะห่างอาคารที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการดัดแปลงอาคารโครงการ ดังรูปที่
4.1-1

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

1. Kata Bai D Inn สูง 4 ชั้น
2. The Height Phuket สูงชั้นเดียว
3. บ้านอยู่อาศัย 3 ชั้น
4. บ้านอยู่อาศัยชั้นเดียว

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะห่าง 10.00 เมตร
ระยะห่าง 51.60 เมตร
ระยะห่าง 54.90 เมตร
ระยะห่าง 4.20 เมตร

1

4

3

ที่ตั้งโครงการ
2

รูปที่ 4.1-1 แผนผังระยะห่างอาคารที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการดัดแปลงอาคาร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการได้มีการวางฐานรากของอาคารไว้แล้ว จึง ไม่มีผลกระทบด้านเสียงที่เกิดจากการ
ทำฐานราก ดังนั้ น เมื่อพิ จารณาจากกิจ กรรมการดัดแปลงอาคารของโครงการ พบว่า จะมีกิจกรรมที่ส่ งผล
กระทบด้ า นเสี ย งต่ อ พื้ น ที่ ข้ างเคี ย ง คื อ กิ จ กรรมจากการเก็ บ งานและงานตกแต่ ง โดยมี ระยะห่ างระหว่า ง
แหล่งกำเนิดเสียงถึงผนั งอาคารข้างเคียงประมาณ 4.20-54.90 เมตร ซึ่งเมื่อพิจารณาพื้นที่โดยรอบโครงการ
พบว่า ผู้รับเสียงที่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการมากที่สุดแต่ละด้าน ได้แก่ Kata Bai D Inn สูง 4 ชั้น ทางทิศเหนือ The
Height Phuket สูง 1 ชั้น ทางทิศใต้ บ้านอยู่อาศัย 3 ชั้น ทางตะวันออก และบ้านอยู่อาศัยชั้นเดียว ทางทิศ
ตะวันตก
การประเมินผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการ ได้พิจารณา
ผลกระทบใน 2 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: ประเมินผลกระทบระดับเสียงที่อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเสื่อมสมรรถภาพของหู โดย
พิจารณาค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในสภาพแวดล้อมทั่วไปของชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
ขั้นตอนที่ 2: ประเมินผลกระทบจากเหตุเดือดร้อนรำคาญที่อาจจะมีเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาค่าระดับเสี ยง
รบกวนขณะทำการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องมีค่าไม่มากกว่าระดับเสียงพื้นฐานเกินกว่า 10 เดซิเบล (เอ)
โดยอาศัยข้อมูลการตรวจวั ดเสียงพื้นฐานบริเวณพื้นที่โครงการที่มีโอกาสได้รับผลกระทบด้านเสียงจาก
โครงการ ทั้งนี้ จากข้อมูลสภาพปัจจุบันของพื้นที่ศึกษาโครงการ บริษัทที่ปรึ กษาได้กำหนดพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากการดำเนินโครงการซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างโดยรอบโครงการทั้ง 4 ทิศ รายละเอียด แสดงดังตารางที่
4.1-20
ตารางที่ 4.1-20 รายละเอียดหน่วยรับเสียงและระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง
ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง (มากที่สุด)
ทิศ
แหล่งรับเสียง
(เมตร)
เหนือ
Kata Bai D Inn สูง 4 ชั้น
10.00
ใต้
The Height Phuket สูง 1 ชัน้
51.60
ตะวันออก
บ้านอยู่อาศัย 3 ชั้น
54.90
ตะวันตก
บ้านอยู่อาศัยชั้นเดียว
4.20
รายละเอียดวิธีการประเมินและผลการประเมินดังกล่าว แสดงดังนี้
ระดับความดังของเสียงที่เกิดขึ้นช่วงดัดแปลงอาคาร คือ
- การเก็บงานและงานตกแต่ง
ระดับเสียง ( Leq ) 84 เดซิเบล (เอ)
ที่มา: Banter Larry, Environmental Impact Assessment McGraw Hill, Inc, 1977 (วัดที่ระยะ 15 เมตร
จากต้นกำเนิดเสียง)

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า กิจกรรมในช่วงดัดแปลงที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่
ข้างเคียงที่ดังที่สุด จะมาจากการเก็บงานและงานตกแต่ง 84 เดซิเบล (เอ) ดังนั้น โครงการจึงเลือกประเมินผล
กระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการเก็บงานและงานตกแต่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ค่าระดับเสียงตั้งต้น
โครงการได้ประเมินค่าระดับเสียงตั้งต้นสำหรับนำมาใช้ในการประเมินค่าระดับเสียงจากกิจกรรม
การดัดแปลงอาคาร ทั้งก่อนและหลังมีมาตรการ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-21
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.1-21 ระดับเสียงตั้งต้นที่อาคารโดยรอบโครงการจะได้รับจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ
ทิศ

แหล่งกำเนิดเสียง

แหล่งรับเสียง

ระยะห่าง
(เมตร)

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

อาคารงานระบบ
อาคาร B3
อาคาร B1
อาคาร B5

Kata Bai D Inn สูง 4 ชั้น
The Height Phuket สูง 1 ชัน้
บ้านอยู่อาศัย 3 ชั้น
บ้านอยู่อาศัยชั้นเดียว

10.00
51.60
54.90
4.20

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ระดับเสียงจากจุด
กำเนิด
(เดซิเบล (เอ))
84
84
84
84

เสียงตั้งต้น
(เดซิเบล (เอ))
87.52
73.27
72.73
95.06
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2) ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 ชั่วโมง)
การประเมินผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการดัดแปลงอาคารของโครงการ ระดับเสียงจาก
การก่อสร้างจะถูกลดทอนจากแหล่งกำเนิดไปสู่ผู้รับ (Receptor) ซึ่งคำนวณได้ดังสมการ (1)
Lp2

=

Lp1 – 20 logr2/r1 ……………… (1)

โดยที่ Lp2
Lp1
r1,r2

=
=
=

ระดับเสียงที่ต้องการทราบที่ระยะทาง r2เมตร
ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดที่ระยะทาง r1เมตร
ระยะทางระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับบริเวณที่ต้องการทราบ (เมตร)

ผลการประเมินระดับเสียงที่อาคารข้างเคียงโดยรอบทั้ง 4 ทิศได้รับจากการดัดแปลงอาคารของ
โครงการในช่วงดัดแปลงอาคาร ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงมากที่สุดทั้ง 4 ทิศ แสดงดังตารางที่
4.1-22 และตารางที่ 4.1-23

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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ตารางที่ 4.1-22 ผลการคํานวณระดับเสียงรวม และเสียงรบกวนที่หน่วยรับเสียงจะได้รับจากกิจกรรมการเก็บงานและงานตกแต่ง (ก่อนมีกําแพงกั้นเสียง)
ทิศเหนือ
Kata Bai D Inn
สูง 4 ชั้น

ทิศใต้
The Height Phuket
สูง 1 ชั้น

ทิศตะวันออก
บ้านอยู่อาศัย 3 ชั้น

ความถี่เสียง
(Hz)
500
500

แหล่งกําเนิดเสียง ความสูงแหล่งกําเนิด แหล่งรับเสียง
(ชั้น)
(เมตร)
(ชั้น)
1
0.20
1
2
3.00
1

X-2 ความสูงกําแพง
(เมตร)
(เมตร)
9.00
3.00
9.00
3.00

ความสามารถ
ในการคํานวณ
ใช้ได้
ระวัง

A

B

d

2.97
1.00

9.22
9.22

10.03
10.20

2.16
0.02

6.30
0.06

21.11
6.29

A+B-d Fresnel N IL (dBA)

IL (Adjust) เสียงตั้งต้น
(dBA)
(dBA)
21.11
87.52
6.29
87.52

เสียงที่เหลือ เสียงLeq24hr
(dBA)
(dBA)
66.41
48.70
81.23
48.70

เสียงรวม
(dBA)
66.49
81.23

มาตรฐาน
ความต่างเสียง ค่าปรับลด ปรับลดแล้ว
(dBA)
ผ่าน
17.71
0.0
66.41
ไม่ผ่าน
32.53
0.0
81.23

เสียงL90
(dBA)
41.20
41.20

เสียงรบกวน
(dBA)
25.21
40.03

มาตรฐาน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

500
500

1
2

0.20
3.00

2
2

4.00
1.00

10.00
10.00

1.00
1.00

9.00
9.00

3.00
3.00

ใช้ได้
ระวัง

2.97
1.00

9.06
9.22

10.70
10.20

1.33
0.02

3.88
0.06

19.06
6.29

19.06
6.29

87.52
87.52

68.46
81.23

48.70
48.70

68.50
81.23

ผ่าน
ไม่ผ่าน

19.76
32.53

0.0
0.0

68.46
81.23

41.20
41.20

27.26
40.03

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

500
500

1
2

0.20
3.00

3
3

4.00
4.00

10.00
10.00

1.00
1.00

9.00
9.00

3.00
3.00

ใช้ได้
ระวัง

2.97
1.00

9.06
9.06

10.70
10.05

1.33
0.01

3.88
0.02

19.06
5.21

19.06
5.21

87.52
87.52

68.46
82.31

48.70
48.70

68.50
82.31

ผ่าน
ไม่ผ่าน

19.76
33.61

0.0
0.0

68.46
82.31

41.20
41.20

27.26
41.11

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

500
500

1
2

0.20
3.00

4
4

4.00
4.00

10.00
10.00

1.00
1.00

9.00
9.00

3.00
3.00

ใช้ได้
ระวัง

2.97
1.00

9.06
9.06

10.70
10.05

1.33
0.01

3.88
0.02

19.06
5.21

19.06
5.21

87.52
87.52

68.46
82.31

48.70
48.70

68.50
82.31

ผ่าน
ไม่ผ่าน

19.76
33.61

0.0
0.0

68.46
82.31

41.20
41.20

27.26
41.11

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

A

B

d

2.06
1.41
3.93
6.68
9.45

50.64
50.64
50.64
50.64
50.64

51.60
51.69
51.92
52.31
52.84

ความถี่เสียง
(Hz)
500
500
500
500
500

แหล่งกําเนิดเสียง ความสูงแหล่งกําเนิด แหล่งรับเสียง
(ชั้น)
(เมตร)
(ชั้น)
1
1.20
1
2
4.00
1
3
6.80
1
4
9.60
1
5
12.40
1

ความสูงผู้รับเสียง ระยะห่างแนวราบ X-1
(เมตร)
(เมตร)
(เมตร)
1.00
51.60
1.00
1.00
51.60
1.00
1.00
51.60
1.00
1.00
51.60
1.00
1.00
51.60
1.00

X-2 ความสูงกําแพง
(เมตร)
(เมตร)
50.60
3.00
50.60
3.00
50.60
3.00
50.60
3.00
50.60
3.00

ความสามารถ
ในการคํานวณ
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง

ความถี่เสียง
(Hz)
500
500
500
500

แหล่งกําเนิดเสียง ความสูงแหล่งกําเนิด แหล่งรับเสียง
(ชั้น)
(เมตร)
(ชั้น)
1
0.10
1
2
2.90
1
3
5.90
1
4
8.70
1

ความสูงผู้รับเสียง ระยะห่างแนวราบ X-1
(เมตร)
(เมตร)
(เมตร)
1.00
54.90
1.00
1.00
54.90
1.00
1.00
54.90
1.00
1.00
54.90
1.00

X-2 ความสูงกําแพง
(เมตร)
(เมตร)
53.90
3.00
53.90
3.00
53.90
3.00
53.90
3.00

ความสามารถ
ในการคํานวณ
ใช้ได้
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง

A

B

d

3.07
1.00
3.07
5.79

53.94
53.94
53.94
53.94

54.91
54.93
55.12
55.44

2.10
0.01
1.89
4.29

6.11
0.03
5.50
12.50

20.98
5.49
20.53
24.03

A+B-d Fresnel N IL (dBA)
1.10
0.37
2.64
5.00
7.25

3.20
1.07
7.71
14.59
21.13

18.26
13.87
21.96
24.69
26.29

A+B-d Fresnel N IL (dBA)

IL (Adjust) เสียงตั้งต้น
(dBA)
(dBA)
18.26
73.27
13.87
73.27
21.96
73.27
24.69
73.27
25.00
73.27

เสียงที่เหลือ เสียงLeq24hr
(dBA)
(dBA)
55.01
48.70
59.40
48.70
51.31
48.70
48.58
48.70
46.98
48.70

เสียงรวม
(dBA)
55.92
59.76
53.21
51.65
50.93

มาตรฐาน
ความต่างเสียง ค่าปรับลด ปรับลดแล้ว
(dBA)
ผ่าน
6.31
1.5
53.51
ผ่าน
10.70
0.5
58.90
ผ่าน
2.61
3.0
48.31
ผ่าน
-0.12
7.0
41.58
ผ่าน
-1.72
7.0
39.98

เสียงL90
(dBA)
41.20
41.20
41.20
41.20
41.20

เสียงรบกวน
(dBA)
12.31
17.70
7.11
0.38
-1.22

IL (Adjust) เสียงตั้งต้น
(dBA)
(dBA)
20.98
72.73
5.49
72.73
20.53
72.73
24.03
72.73

เสียงที่เหลือ เสียงLeq24hr
(dBA)
(dBA)
51.75
48.70
67.24
48.70
52.20
48.70
48.70
48.70

เสียงรวม
(dBA)
53.50
67.30
53.80
51.71

มาตรฐาน
ความต่างเสียง ค่าปรับลด ปรับลดแล้ว
(dBA)
ผ่าน
3.05
3.0
48.75
ผ่าน
18.54
0.0
67.24
ผ่าน
3.50
3.0
49.20
ผ่าน
0.00
7.0
41.70

เสียงL90
(dBA)
41.20
41.20
41.20
41.20

เสียงรบกวน
(dBA)
7.55
26.04
8.00
0.50

มาตรฐาน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
มาตรฐาน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

500
500
500
500

1
2
3
4

0.10
2.90
5.90
8.70

2
2
2
2

3.90
1.00
3.90
3.90

54.90
54.90
54.90
54.90

1.00
1.00
1.00
1.00

53.90
53.90
53.90
53.90

3.00
3.00
3.00
3.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง

3.07
1.00
3.07
5.79

53.91
53.94
53.91
53.91

55.03
54.93
54.94
55.11

1.94
0.01
2.04
4.59

5.67
0.03
5.94
13.37

20.66
5.49
20.86
24.32

20.66
5.49
20.86
24.32

72.73
72.73
72.73
72.73

52.07
67.24
51.87
48.41

48.70
48.70
48.70
48.70

53.72
67.30
53.58
51.57

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

3.37
18.54
3.17
-0.29

3.0
0.0
3.0
7.0

49.07
67.24
48.87
41.41

41.20
41.20
41.20
41.20

7.87
26.04
7.67
0.21

ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

500
500
500
500

1
2
3
4

0.10
2.90
5.90
8.70

3
3
3
3

6.90
6.90
1.00
6.90

54.90
54.90
54.90
54.90

1.00
1.00
1.00
1.00

53.90
53.90
53.90
53.90

3.00
3.00
3.00
3.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง

3.07
1.00
3.07
5.79

54.04
54.04
53.94
54.04

55.32
55.05
55.12
54.93

1.79
0.00
1.89
4.90

5.22
0.00
5.50
14.28

20.31
4.80
20.53
24.60

20.31
4.80
20.53
24.60

72.73
72.73
72.73
72.73

52.42
67.93
52.20
48.13

48.70
48.70
48.70
48.70

53.96
67.98
53.80
51.43

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

3.72
19.23
3.50
-0.57

2.0
0.0
3.0
7.0

50.42
67.93
49.20
41.13

41.20
41.20
41.20
41.20

9.22
26.73
8.00
-0.07

ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

A

B

d

2.97
1.00
2.97
5.69

3.77
3.77
3.77
3.77

4.28
4.65
6.38
8.68

เสียงL90
(dBA)
41.20
41.20
41.20
41.20

เสียงรบกวน
(dBA)
32.18
43.82
39.97
37.01

ความถี่เสียง แหล่งกําเนิดเสียง ความสูงแหล่งกําเนิด แหล่งรับเสียง
(Hz)
(ชั้น)
(เมตร)
(ชั้น)
500
1
0.20
1
บ้านอยู่อาศัยชั้นเดียว
500
2
3.00
1
500
3
5.80
1
500
4
8.60
1
ที่มา : คํานวณโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จํากัด, 2564
ทิศตะวันตก

ความสูงผู้รับเสียง ระยะห่างแนวราบ X-1
(เมตร)
(เมตร)
(เมตร)
1.00
10.00
1.00
1.00
10.00
1.00

ความสูงผู้รับเสียง ระยะห่างแนวราบ X-1
(เมตร)
(เมตร)
(เมตร)
1.00
4.20
1.00
1.00
4.20
1.00
1.00
4.20
1.00
1.00
4.20
1.00

X-2 ความสูงกําแพง
(เมตร)
(เมตร)
3.20
3.00
3.20
3.00
3.20
3.00
3.20
3.00

ความสามารถ
ในการคํานวณ
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง
ระวัง

A+B-d Fresnel N IL (dBA)
2.47
0.12
0.37
0.78

7.20
0.35
1.07
2.27

21.68
10.04
13.89
16.85

IL (Adjust) เสียงตั้งต้น
(dBA)
(dBA)
21.68
95.06
10.04
95.06
13.89
95.06
16.85
95.06

เสียงที่เหลือ เสียงLeq24hr
(dBA)
(dBA)
73.38
48.70
85.02
48.70
81.17
48.70
78.21
48.70

เสียงรวม
(dBA)
73.40
85.02
81.17
78.22

มาตรฐาน
ความต่างเสียง ค่าปรับลด ปรับลดแล้ว
(dBA)
ไม่ผ่าน
24.68
0.0
73.38
ไม่ผ่าน
36.32
0.0
85.02
ไม่ผ่าน
32.47
0.0
81.17
ไม่ผ่าน
29.51
0.0
78.21

มาตรฐาน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.1-23 สรุปผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการเก็บงานและงานตกแต่งของโครงการต่อแหล่งรับเสียง (ก่อนมีมาตรการป้องกัน)
ค่ามาตรฐาน
ระดับเสียงรวม
ระดับเสียงรบกวน
ทิศ
แหล่งกำเนิดเสียง
แหล่งรับเสียง
ชั้นที่
ระดับเสียงรวม
(เดซิเบล (เอ))
(เดซิเบล (เอ))
(เดซิเบล (เอ))
1
81.23
ไม่เกิน 70
40.03
2
81.23
ไม่เกิน 70
40.03
เหนือ
อาคารงานระบบ
Kata Bai D Inn สูง 4 ชั้น
3
82.31
ไม่เกิน 70
41.11
4
82.31
ไม่เกิน 70
41.11
ใต้
อาคาร B3
The Height Phuket สูง 1 ชัน้
1
59.76
ไม่เกิน 70
17.70
1
67.30
ไม่เกิน 70
26.04
ตะวันออก
อาคาร B1
บ้านอยู่อาศัย 3 ชั้น
2
67.30
ไม่เกิน 70
26.04
3
67.98
ไม่เกิน 70
26.73
ตะวันตก
อาคาร B5
บ้านอยู่อาศัยชั้นเดียว
1
85.02
ไม่เกิน 70
43.82

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ค่ามาตรฐาน
ระดับเสียงรบกวน
(เดซิเบล (เอ))
ไม่เกิน 10
ไม่เกิน 10
ไม่เกิน 10
ไม่เกิน 10
ไม่เกิน 10
ไม่เกิน 10
ไม่เกิน 10
ไม่เกิน 10
ไม่เกิน 10
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากตารางที่ 4.1-22 และตารางที่ 4.1-23 จะเห็นได้ว่าระดับเสียงก่อนมีกำแพงกั้นเสียงของ
แหล่งรับเสียงทั้ง 4 ด้าน มีค่าอยู่ในช่วง 59.76-85.02 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตาม
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องการกำหนดระดับเสียงโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดไว้
ต้องมีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงรบกวนก่อนมีกำแพงกั้นเสี ยงของแหล่งรับเสียงทั้ง 4 ด้าน มีค่า
อยู่ในช่วง 17.70-43.82 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 17 (พ.ศ. 2543) ที่ กำหนดค่ าระดั บ เสี ย งรบกวนไว้ ที่ 10 เดซิ เบล (เอ) ดั งนั้ น
โครงการจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการดัดแปลงอาคารของโครงการ
ซึ่ ง จ า ก Reducing Traffic Noise, a guide for momeowners, designers’ and builders by State
Pollution control commission, Roads and Traffic Authority and Department of Housing
Australis (August 1991) ระบุว่า ผนังกำแพงปิดทึบที่ก่อสร้างด้วยวัสดุต่างๆ สามารถลดเสียงได้ระหว่าง 20-40
เดซิเบล (เอ) และ Federal Highway Administration (FHWA, 2006) ระบุว่า วัสดุที่ใช้เป็นกำแพงกั้นเสียงแต่
ละประเภทมีความสามารถในการลดระดับเสียงได้ต่างๆ กัน แสดงดังตารางที่ 4.1-24 ซึ่งโครงการจะติดตั้งรั้วทึบ
ทำจากวัสดุคอนกรีต (Light Concrete) ความหนาไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) สูง 3.00 เมตร โดยติดตั้ง
ระหว่ า งแหล่ ง กำเนิ ด เสี ย งและแหล่ ง รั บ เสี ย ง ตลอดแนวโดยรอบโครงการ ซึ่ ง สามารถ ลดทอนเสี ย ง
(Transmission Loss) ได้ไม่น้อยกว่า 36 เดซิเบล (เอ) เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงรบกวนจากกิจกรรมก่อสร้าง
ของโครงการ
รั้วทึบโดยรอบโครงการมีความสูง 3.00 เมตร จะป้องกันเสียงจากกิจกรรมก่อสร้างในระดับชั้นที่
1 ถึงระดับชั้นที่ 2 เท่านั้น เมื่อโครงการดัดแปลงอาคารที่ระดับชั้น 3 ขึ้นไป โครงการจึงได้กำหนดให้ใช้โครงสร้าง
หรือตกแต่งอาคารบางส่วนเป็นชิ้นงานสำเร็จรูปจากโรงงานที่พร้อมติดตั้งในโครงการ ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้าง
ผนังคอนกรีตปิดล้อมชั้นของอาคารไว้แล้ว ผนังคอนกรีตของโครงการจะเป็นเสมือนกำแพงกั้นเสียงในลักษณะห้อง
ปิดทึบ ซึ่งสามารถลดระดับเสียงได้ประมาณ 36 เดซิเบล(เอ) และการใช้วัสดุลดเสียงจากตารางที่ 4.1-24 สามารถ
นำมาคำนวณหาระดับเสียงจากงานก่อสร้างแต่ละกิจกรรมที่กระจายถึงหน่วยรับเสียงข้างเคียง แยกตามระยะห่าง
และทิศของผู้รับเสียง โดยรอบโครงการ แสดงดังตารางที่ 4.1-25 และตารางที่ 4.1-26
(ก) จากผลการคำนวณในตารางที่ 4.1-25 พบว่า ระดับเสียงจากกิจกรรมการเก็บงานและ
งานตกแต่งของโครงการ จะส่ งผลกระทบต่อพื้ นที่ ข้างเคียงทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวัน ออก และทิ ศ
ตะวันตก โดยมีระดับเสียงรวมเท่ากับ 81.31, 59.76, 67.98 และ 85.02 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ ซึ่งมีค่าด้านทิศ
เหนือและทิศใต้มมี ากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้
อย่ างไรก็ต าม เนื่ องจากโครงการจะจัด ทำรั้ว ทึ บ ทำจากวัส ดุค อนกรีต (Light Concrete)
ความหนาไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) สูง 3.00 เมตร ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศ
ตะวันตก โดยติดตั้งระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงและแหล่งรับเสียง ตลอดแนวโดยรอบโครงการ ซึ่งสามารถลดทอน
เสียง (Transmission Loss) ได้ไม่น้อยกว่า 36 เดซิเบล (เอ) ทำให้เสียงถูกลดทอนลงดัง ตารางที่ 4.1-26 โดยมี
ค่าเท่ากับ 50.68, 48.71, 48.79 และ 51.87 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้
(ข) จากผลการคำนวณในตารางที่ 4.1-25 พบว่า ระดับเสียงจากกิจกรรมการเก็บงานและ
งานตกแต่งของโครงการ จะส่ งผลกระทบต่อพื้ นที่ ข้างเคียงทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวัน ออก และทิ ศ
ตะวันตก โดยมี ระดับเสียงรบกวนเท่ากับ 41.11, 17.70, 26.73 และ 43.82 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ ซึ่งมีค่า
มากกว่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการจะจัดทำรั้วทึบ ทำจากวัสดุคอนกรีต (Light Concrete) ความ
หนาไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) สูง 3.00 เมตร ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
โดยติดตั้งระหว่างแหล่ งกำเนิ ดเสี ยงและแหล่ งรับเสี ยง ตลอดแนวโดยรอบโครงการ ซึ่งสามารถลดทอนเสี ยง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(Transmission Loss) ได้ไม่น้อยกว่า 36 เดซิเบล (เอ) ทำให้เสียงถูกลดทอนลงดังตารางที่ 4.1-26 ซึ่งจะทำให้
ระดับเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมการเก็บงานและงานตกแต่งของโครงการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ตารางที่ 4.1-24 ความสามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผ่าน (Transmission Loss) ของวัสดุต่างๆ
Transmission Loss
วัสดุ
ความหนา mm (inches)
(เดซิเบล(เอ))
Concrete Block, 200mm x 200mm x 405
200 mm (8”)
34
(8” x 8” x 16”) light weight
Dense Concrete
100 mm (4”)
40
150 mm (6”)
39
Light Concrete
100 mm (4”)
36
Steel, 18 ga
1.27 mm (0.050”)
25
Steel, 20 ga
0.95 mm (0.0375”)
22
Steel, 22 ga
0.79 mm (0.0312”)
20
Steel, 24 ga
0.64 mm (0.025”)
18
Aluminum, Sheet
1.59 mm (0.0625”)
23
3.18 mm (0.125”)
25
6.35 mm (0.25”)
27
12 mm (0.5”)
18
Wood, Fir
25 mm (1.0”)
21
50 mm (2.0”)
24
12 mm (0.5”)
20
Plywood
25 mm (1.0”)
23
Glass, Safety
3.18 mm (0.125”)
22
Plexiglass
6 mm (0.25”)
22
ที่มา : FHWA (Federal Highway Administration) ของสหรัฐอเมริกา, 2006

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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ตารางที่ 4.1-25 ผลการคํานวณระดับเสียงรวม และเสียงรบกวนที่หน่วยรับเสียงจะได้รับจากกิจกรรมการเก็บงานและงานตกแต่ง (หลังมีกําแพงกั้นเสียง)
ทิศเหนือ
Kata Bai D Inn
สูง 4 ชั้น

ทิศใต้
The Height Phuket
สูง 1 ชั้น

ทิศตะวันออก
บ้านอยู่อาศัย 3 ชั้น

ความถี่เสียง
(Hz)
500
500

แหล่งกําเนิดเสียง ความสูงแหล่งกําเนิด แหล่งรับเสียง
(ชั้น)
(เมตร)
(ชั้น)
1
0.20
1
2
3.00
1

X-1
(เมตร)
1.00
1.00

X-2 ความสูงกําแพง
(เมตร)
(เมตร)
9.00
3.00
9.00
3.00

ความสามารถ
ในการคํานวณ
ใช้ได้
ระวัง

A

B

d

2.97
1.00

9.22
9.22

10.03
10.20

2.16
0.02

6.30
0.06

21.11
6.29

A+B-d Fresnel N

IL (dBA)

IL (Adjust) เสียงตั้งต้น
(dBA)
(dBA)
21.11
51.52
6.29
51.52

เสียงที่เหลือ เสียงLeq24hr
(dBA)
(dBA)
30.41
48.70
45.23
48.70

เสียงรวม
(dBA)
48.76
50.31

มาตรฐาน
ความต่างเสียง ค่าปรับลด ปรับลดแล้ว
(dBA)
ผ่าน
-18.29
7.0
23.41
ผ่าน
-3.47
7.0
38.23

เสียงL90
(dBA)
41.20
41.20

เสียงรบกวน
(dBA)
-17.79
-2.97

มาตรฐาน
ผ่าน
ผ่าน

500
500

1
2

0.20
3.00

2
2

4.00
1.00

10.00
10.00

1.00
1.00

9.00
9.00

3.00
3.00

ใช้ได้
ระวัง

2.97
1.00

9.06
9.22

10.70
10.20

1.33
0.02

3.88
0.06

19.06
6.29

19.06
6.29

51.52
51.52

32.46
45.23

48.70
48.70

48.80
50.31

ผ่าน
ผ่าน

-16.24
-3.47

7.0
7.0

25.46
38.23

41.20
41.20

-15.74
-2.97

ผ่าน
ผ่าน

500
500

1
2

0.20
3.00

3
3

4.00
4.00

10.00
10.00

1.00
1.00

9.00
9.00

3.00
3.00

ใช้ได้
ระวัง

2.97
1.00

9.06
9.06

10.70
10.05

1.33
0.01

3.88
0.02

19.06
5.21

19.06
5.21

51.52
51.52

32.46
46.31

48.70
48.70

48.80
50.68

ผ่าน
ผ่าน

-16.24
-2.39

7.0
7.0

25.46
39.31

41.20
41.20

-15.74
-1.89

ผ่าน
ผ่าน

500
500

1
2

0.20
3.00

4
4

4.00
4.00

10.00
10.00

1.00
1.00

9.00
9.00

3.00
3.00

ใช้ได้
ระวัง

2.97
1.00

9.06
9.06

10.70
10.05

1.33
0.01

3.88
0.02

19.06
5.21

19.06
5.21

51.52
51.52

32.46
46.31

48.70
48.70

48.80
50.68

ผ่าน
ผ่าน

-16.24
-2.39

7.0
7.0

25.46
39.31

41.20
41.20

-15.74
-1.89

ผ่าน
ผ่าน

A

B

d

2.06
1.41
3.93
6.68
9.45

50.64
50.64
50.64
50.64
50.64

51.60
51.69
51.92
52.31
52.84

ความถี่เสียง
(Hz)
500
500
500
500
500

แหล่งกําเนิดเสียง ความสูงแหล่งกําเนิด แหล่งรับเสียง
(ชั้น)
(เมตร)
(ชั้น)
1
1.20
1
2
4.00
1
3
6.80
1
4
9.60
1
5
12.40
1

ความสูงผู้รับเสียง ระยะห่างแนวราบ
(เมตร)
(เมตร)
1.00
51.60
1.00
51.60
1.00
51.60
1.00
51.60
1.00
51.60

X-1
(เมตร)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

X-2 ความสูงกําแพง
(เมตร)
(เมตร)
50.60
3.00
50.60
3.00
50.60
3.00
50.60
3.00
50.60
3.00

ความสามารถ
ในการคํานวณ
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง
ระวัง
ระวัง

ความถี่เสียง
(Hz)
500
500
500
500

แหล่งกําเนิดเสียง ความสูงแหล่งกําเนิด แหล่งรับเสียง
(ชั้น)
(เมตร)
(ชั้น)
1
0.10
1
2
2.90
1
3
5.90
1
4
8.70
1

ความสูงผู้รับเสียง ระยะห่างแนวราบ
(เมตร)
(เมตร)
1.00
54.90
1.00
54.90
1.00
54.90
1.00
54.90

X-1
(เมตร)
1.00
1.00
1.00
1.00

X-2 ความสูงกําแพง
(เมตร)
(เมตร)
53.90
3.00
53.90
3.00
53.90
3.00
53.90
3.00

ความสามารถ
ในการคํานวณ
ใช้ได้
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง

A

B

d

3.07
1.00
3.07
5.79

53.94
53.94
53.94
53.94

54.91
54.93
55.12
55.44

2.10
0.01
1.89
4.29

6.11
0.03
5.50
12.50

20.98
5.49
20.53
24.03

A+B-d Fresnel N
1.10
0.37
2.64
5.00
7.25

3.20
1.07
7.71
14.59
21.13

A+B-d Fresnel N

IL (dBA)
18.26
13.87
21.96
24.69
26.29
IL (dBA)

IL (Adjust) เสียงตั้งต้น
(dBA)
(dBA)
18.26
37.27
13.87
37.27
21.96
37.27
24.69
37.27
25.00
37.27

เสียงที่เหลือ เสียงLeq24hr
(dBA)
(dBA)
19.01
48.70
23.40
48.70
15.31
48.70
12.58
48.70
10.98
48.70

เสียงรวม
(dBA)
48.70
48.71
48.70
48.70
48.70

มาตรฐาน
ความต่างเสียง ค่าปรับลด ปรับลดแล้ว
(dBA)
ผ่าน
-29.69
7.0
12.01
ผ่าน
-25.30
7.0
16.40
ผ่าน
-33.39
7.0
8.31
ผ่าน
-36.12
7.0
5.58
ผ่าน
-37.72
7.0
3.98

เสียงL90
(dBA)
41.20
41.20
41.20
41.20
41.20

เสียงรบกวน
(dBA)
-29.19
-24.80
-32.89
-35.62
-37.22

IL (Adjust) เสียงตั้งต้น
(dBA)
(dBA)
20.98
36.73
5.49
36.73
20.53
36.73
24.03
36.73

เสียงที่เหลือ เสียงLeq24hr
(dBA)
(dBA)
15.75
48.70
31.24
48.70
16.20
48.70
12.70
48.70

เสียงรวม
(dBA)
48.70
48.78
48.70
48.70

มาตรฐาน
ความต่างเสียง ค่าปรับลด ปรับลดแล้ว
(dBA)
ผ่าน
-32.95
7.0
8.75
ผ่าน
-17.46
7.0
24.24
ผ่าน
-32.50
7.0
9.20
ผ่าน
-36.00
7.0
5.70

เสียงL90
(dBA)
41.20
41.20
41.20
41.20

เสียงรบกวน
(dBA)
-32.45
-16.96
-32.00
-35.50

มาตรฐาน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
มาตรฐาน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

500
500
500
500

1
2
3
4

0.10
2.90
5.90
8.70

2
2
2
2

3.90
1.00
3.90
3.90

54.90
54.90
54.90
54.90

1.00
1.00
1.00
1.00

53.90
53.90
53.90
53.90

3.00
3.00
3.00
3.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง

3.07
1.00
3.07
5.79

53.91
53.94
53.91
53.91

55.03
54.93
54.94
55.11

1.94
0.01
2.04
4.59

5.67
0.03
5.94
13.37

20.66
5.49
20.86
24.32

20.66
5.49
20.86
24.32

36.73
36.73
36.73
36.73

16.07
31.24
15.87
12.41

48.70
48.70
48.70
48.70

48.70
48.78
48.70
48.70

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

-32.63
-17.46
-32.83
-36.29

7.0
7.0
7.0
7.0

9.07
24.24
8.87
5.41

41.20
41.20
41.20
41.20

-32.13
-16.96
-32.33
-35.79

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

500
500
500
500

1
2
3
4

0.10
2.90
5.90
8.70

3
3
3
3

6.90
6.90
1.00
6.90

54.90
54.90
54.90
54.90

1.00
1.00
1.00
1.00

53.90
53.90
53.90
53.90

3.00
3.00
3.00
3.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง

3.07
1.00
3.07
5.79

54.04
54.04
53.94
54.04

55.32
55.05
55.12
54.93

1.79
0.00
1.89
4.90

5.22
0.00
5.50
14.28

20.31
4.80
20.53
24.60

20.31
4.80
20.53
24.60

36.73
36.73
36.73
36.73

16.42
31.93
16.20
12.13

48.70
48.70
48.70
48.70

48.70
48.79
48.70
48.70

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

-32.28
-16.77
-32.50
-36.57

7.0
7.0
7.0
7.0

9.42
24.93
9.20
5.13

41.20
41.20
41.20
41.20

-31.78
-16.27
-32.00
-36.07

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

A

B

d

2.97
1.00
2.97
5.69

3.77
3.77
3.77
3.77

4.28
4.65
6.38
8.68

เสียงL90
(dBA)
41.20
41.20
41.20
41.20

เสียงรบกวน
(dBA)
-10.82
0.82
-3.03
-5.99

ความถี่เสียง แหล่งกําเนิดเสียง ความสูงแหล่งกําเนิด แหล่งรับเสียง
(Hz)
(ชั้น)
(เมตร)
(ชั้น)
500
1
0.20
1
บ้านอยู่อาศัยชั้นเดียว
500
2
3.00
1
500
3
5.80
1
500
4
8.60
1
ที่มา : คํานวณโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จํากัด, 2564
ทิศตะวันตก

ความสูงผู้รับเสียง ระยะห่างแนวราบ
(เมตร)
(เมตร)
1.00
10.00
1.00
10.00

ความสูงผู้รับเสียง ระยะห่างแนวราบ
(เมตร)
(เมตร)
1.00
4.20
1.00
4.20
1.00
4.20
1.00
4.20

X-1
(เมตร)
1.00
1.00
1.00
1.00

X-2 ความสูงกําแพง
(เมตร)
(เมตร)
3.20
3.00
3.20
3.00
3.20
3.00
3.20
3.00

ความสามารถ
ในการคํานวณ
ใช้ได้
ระวัง
ระวัง
ระวัง

A+B-d Fresnel N
2.47
0.12
0.37
0.78

7.20
0.35
1.07
2.27

IL (dBA)
21.68
10.04
13.89
16.85

IL (Adjust) เสียงตั้งต้น
(dBA)
(dBA)
21.68
59.06
10.04
59.06
13.89
59.06
16.85
59.06

เสียงที่เหลือ เสียงLeq24hr
(dBA)
(dBA)
37.38
48.70
49.02
48.70
45.17
48.70
42.21
48.70

เสียงรวม
(dBA)
49.01
51.87
50.29
49.58

มาตรฐาน
ความต่างเสียง ค่าปรับลด ปรับลดแล้ว
(dBA)
ผ่าน
-11.32
7.0
30.38
ผ่าน
0.32
7.0
42.02
ผ่าน
-3.53
7.0
38.17
ผ่าน
-6.49
7.0
35.21

มาตรฐาน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.1-26 สรุปผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการเก็บงานและงานตกแต่งของโครงการต่อแหล่งรับเสียง (หลังมีมาตรการป้องกัน)
ค่ามาตรฐาน
ระดับเสียงรวม
ระดับเสียงรบกวน
ทิศ
แหล่งกำเนิดเสียง
แหล่งรับเสียง
ชั้นที่
ระดับเสียงรวม
(เดซิเบล (เอ))
(เดซิเบล (เอ))
(เดซิเบล (เอ))
1
50.31
ไม่เกิน 70
-2.97
2
50.31
ไม่เกิน 70
-2.97
เหนือ
อาคารงานระบบ
Kata Bai D Inn สูง 4 ชั้น
3
50.68
ไม่เกิน 70
-1.89
4
50.68
ไม่เกิน 70
-1.89
ใต้
อาคาร B3
The Height Phuket สูง 1 ชัน้
1
48.71
ไม่เกิน 70
-24.80
1
48.78
ไม่เกิน 70
-16.96
ตะวันออก
อาคาร B1
บ้านอยู่อาศัย 3 ชั้น
2
48.78
ไม่เกิน 70
-16.96
3
48.79
ไม่เกิน 70
-16.27
ตะวันตก
อาคาร B5
บ้านอยู่อาศัยชั้นเดียว
1
51.87
ไม่เกิน 70
0.86

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ค่ามาตรฐาน
ระดับเสียงรบกวน
(เดซิเบล (เอ))
ไม่เกิน 10
ไม่เกิน 10
ไม่เกิน 10
ไม่เกิน 10
ไม่เกิน 10
ไม่เกิน 10
ไม่เกิน 10
ไม่เกิน 10
ไม่เกิน 10
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.1-27 ค่าระดับเสียงตั้งต้นจากการใช้วัสดุลดเสียง แยกตามระยะห่างและทิศของผู้รับเสียง
แหล่งกำเนิดเสียง
ความสูงแหล่งกำเนิด
แหล่งรับเสียง
ทิศเหนือ
(ชั้น)
(เมตร)
(ชั้น)
Kata Bai D Inn
1 (อาคารงานระบบ)
0.20
1
สูง 4 ชั้น
2 (อาคารงานระบบ)
3.00
1

ทิศใต้
The Height Phuket
สูง 1 ชั้น

ความสูงผู้รับเสียง
(เมตร)
1.00
1.00

ระยะห่างแนวราบ
(เมตร)
10.00
10.00

เสียงตั้งต้น
(dBA)
87.52
87.52

ความสามารถ
ลดเสียงของวัสดุ

เสียงตั้งต้นลดลง

ผนัง Light Concrete หนา 100 mm (4 นิ้ว)
ลดเสียง 36 dB(A)

51.52
51.52

1 (อาคารงานระบบ)
2 (อาคารงานระบบ)

0.20
3.00

2
2

1.00
4.00

10.00
10.00

87.52
87.52

ผนัง Light Concrete หนา 100 mm (4 นิ้ว)
ลดเสียง 36 dB(A)

51.52
51.52

1 (อาคารงานระบบ)
2 (อาคารงานระบบ)

0.20
3.00

3
3

4.00
4.00

10.00
10.00

87.52
87.52

ผนัง Light Concrete หนา 100 mm (4 นิ้ว)
ลดเสียง 36 dB(A)

51.52
51.52

1 (อาคารงานระบบ)
2 (อาคารงานระบบ)
แหล่งกำเนิดเสียง
(ชั้น)
1 (อาคาร B3)
2 (อาคาร B3)
3 (อาคาร B3)
4 (อาคาร B3)
5 (อาคาร B3)

0.20
3.00
ความสูงแหล่งกำเนิด
(เมตร)
1.20
4.00
6.80
9.60
12.40

4
4
แหล่งรับเสียง
(ชั้น)
1
1
1
1
1

4.00
4.00
ความสูงผู้รับเสียง
(เมตร)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

10.00
10.00
ระยะห่างแนวราบ
(เมตร)
51.60
51.60
51.60
51.60
51.60

87.52
87.52
เสียงตั้งต้น
(dBA)
73.27
73.27
73.27
73.27
73.27

ผนัง Light Concrete หนา 100 mm (4 นิ้ว)
ลดเสียง 36 dB(A)

51.52
51.52

ความสามารถลดเสียงของวัสดุ

เสียงตั้งต้นลดลง

ผนัง Light Concrete หนา 100 mm (4 นิ้ว)
ลดเสียง 36 dB(A)

37.27
37.27
37.27
37.27
37.27

ที่มา : คำนวณโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด, 2564

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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ตารางที่ 4.1-27 ค่าระดับเสียงตั้งต้นจากการใช้วัสดุลดเสียง แยกตามระยะห่างและทิศของผู้รับเสียง (ต่อ)
แหล่งกำเนิดเสียง
ความสูงแหล่งกำเนิด
แหล่งรับเสียง
ทิศตะวันออก
(ชั้น)
(เมตร)
(ชั้น)
บ้านอยู่อาศัย 3 ชั้น
1 (อาคาร B1)
0.10
1
2 (อาคาร B1)
2.90
1
3 (อาคาร B1)
5.90
1
4 (อาคาร B1)
8.70
1

ทิศตะวันตก
บ้านอยู่อาศัยชั้นเดียว

ความสูงผู้รับเสียง
(เมตร)
1.00
1.00
1.00
1.00

ระยะห่างแนวราบ
(เมตร)
54.90
54.90
54.90
54.90

เสียงตั้งต้น
(dBA)
72.73
72.73
72.73
72.73

1 (อาคาร B1)
2 (อาคาร B1)
3 (อาคาร B1)
4 (อาคาร B1)

0.10
2.90
5.90
8.70

2
2
2
2

3.90
1.00
3.90
3.90

54.90
54.90
54.90
54.90

72.73
72.73
72.73
72.73

1 (อาคาร B1)
2 (อาคาร B1)
3 (อาคาร B1)
4 (อาคาร B1)
แหล่งกำเนิดเสียง
(ชั้น)
1 (อาคาร B5)
2 (อาคาร B5)
3 (อาคาร B5)
4 (อาคาร B5)

0.10
2.90
5.90
8.70
ความสูงแหล่งกำเนิด
(เมตร)
0.20
3.00
5.80
8.60

3
3
3
3
แหล่งรับเสียง
(ชั้น)
1
1
1
1

6.90
6.90
1.00
6.90
ความสูงผู้รับเสียง
(เมตร)
1.00
1.00
1.00
1.00

54.90
54.90
54.90
54.90
ระยะห่างแนวราบ
(เมตร)
4.20
4.20
4.20
4.20

72.73
72.73
72.73
72.73
เสียงตั้งต้น
(dBA)
95.06
95.06
95.06
95.06

ความสามารถลดเสียงของวัสดุ

เสียงตั้งต้นลดลง

ผนัง Light Concrete หนา 100 mm (4 นิ้ว)
ลดเสียง 36 dB(A)

36.73
36.73
36.73
36.73

ผนัง Light Concrete หนา 100 mm (4 นิ้ว)
ลดเสียง 36 dB(A)

36.73
36.73
36.73
36.73

ผนัง Light Concrete หนา 100 mm (4 นิ้ว)
ลดเสียง 36 dB(A)

36.73
36.73
36.73
36.73

ความสามารถลดเสียงของวัสดุ

เสียงตั้งต้นลดลง

ผนัง Light Concrete หนา 100 mm (4 นิ้ว)
ลดเสียง 36 dB(A)

59.06
59.06
59.06
59.06

ที่มา : คำนวณโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด, 2564

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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2) ช่วงดำเนินการ
การดำเนินการของโครงการเป็นกิจการประเภทโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพัก 144 ห้องพัก และโครงการจัด
ให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 23 คัน โดยเป็นที่จอดรถภายในโครงการทั้งหมด จึงอาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนหรื อ
ก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้พักอาศัยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการ ดังนั้น การประเมินจะพิจารณาระดับเสียงที่เกิด
จากรถยนต์ที่ระดับเสียง 60-65 เดซิเบล (เอ) ที่ระยะห่างจากรถระยะทาง 1 เมตร (อ้างอิงจากรายงานเรื่อง มลภาวะทางเสียง,
จรรยา เผือกตู่ วภาริณ ทัก ษิณ และนูรี ดา สก และมหาวิทยาลัย ราชภัฎจันเกษม) สามารถประเมิน ผลกระทบด้านเสียงจาก
รถยนต์ต่อตำแหน่งรับเสียงทั้ง 4 ด้าน จากสมการ
เมื่อ

Lp2
Lp2
r1
r2

=
=
=
=

65-20 log (r2/r1)
ระดับเสียงที่ต้องการทราบที่ระยะทาง r2 (ระยะทางของแต่ละทิศ)
ระยะทาง r1 (15 เมตร)
ระยะทาง r2 (ระยะทางของแต่ละทิศ)

จากสมการ สามารถคำนวณระดั บเสี ยงที่ เกิ ดขึ้น ในช่ว งเปิด ดำเนิ นการ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ
ตำแหน่งรับเสียงแต่ละด้านได้ ซึ่งมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-28
ตารางที่ 4.1-28 ระดับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมในช่วงเปิดดำเนินการที่ตำแหน่งรับเสียงทั้ง 4 ทิศ
ระยะห่างจาก
ระดับเสียงที่พื้นที่ได้รับ
ทิศ
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
พื้นที่โครงการ
ผลกระทบได้รับ
(เมตร)
(เดซิเบล (เอ))
เหนือ
Kata Bai D Inn สูง 4 ชั้น
10.00
68.52
ใต้
The Height Phuket สูงชั้นเดียว
51.60
54.27
ตะวันออก
บ้านอยู่อาศัย 3 ชั้น
54.90
53.73
ตะวันตก
บ้านอยู่อาศัยชั้นเดียว
4.20
76.06
จากผลการคำนวณระดับเสียงจากรถยนต์ของโครงการ พบว่าทำให้เกิดระดับเสียงต่อตำแหน่งรับเสียง
ทั้ ง 4 ทิ ศ (ทิ ศ เหนื อ ทิ ศ ใต้ ทิ ศ ตะวั น ออก และทิ ศ ตะวั น ตก) เท่ า กั บ 68.52, 54.27, 53.73 และ 76.06
เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ แต่ในความเป็นจริงโดยรอบโครงการจะมีพื้นที่อาคารและแนวรั้วคอนกรีตคั่นอยู่ระหว่าง
แหล่งกำเนิดเสียงกับชุมชน (John Hancock Callender, 1982) ระบุว่าผนังคอนกรีตที่ไม่ทาสีมีค่าสัมประสิทธิ์
ในการดูดกลืนเสียงอยู่ในช่วง 0.03-0.07 ตามแต่ละช่วงความถี่ หมายถึงร้อยละ 3-7 ของพลังงานเสียงที่กระทบ
จะถูกดูดกลืนไป พลังงานเสียงที่เหลือจากการกระทบนั้นจะถูกสะท้อนออกมา จึงทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นลดลง
และต่ำกว่าที่คำนวณได้ ในขณะเดียวกัน (Gregg G.Fleming and Others) กล่าวว่าผนังคอนกรีตมีความสามารถ
ในการดูดซับเสียงไว้ได้ 34-40 เดซิเบล (เอ) ดังนั้น จึงทำให้ค่าระดับเสียงที่กระจายถึงตำแหน่งรับเสียงแต่ละด้าน
ลดลงเหลือ 34.52, 20.27, 19.73 และ 42.06 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่
กำหนดแต่อย่างใด เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
เรื่องการกำหนดระดับเสียงโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดไว้ต้องมีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

4-41
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(2) แรงสั่นสะเทือน
การประเมินผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนโดยรอบพื้นที่โครงการจากกิจกรรมการก่อสร้าง
ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนจะมาจากการเจาะเสาเข็ม เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้
เนื่องจากโครงการได้มีการวางฐานรากของอาคารแล้ว ดังนั้ น กิจกรรมภายในโครงการในช่วงดัดแปลงอาคารมี
ความสั่นสะเทือนจากงานขนส่งวัสดุ กระบวนการดังกล่าวจะก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนจากแรงกระแทกของล้อ
ยางรถขนาดใหญ่ ที่ ก ระทำต่ อ พื้ น ดิ น ในลั ก ษณะคลื่ น ตามยาว (Longitudinal Wave) และคลื่ น ตามขวาง
(Transverse Wave) โดยที่ขนาดของแอมปลิจูด (Amplitude) ของคลื่นตามยาวต่ำกว่าคลื่นตามขวาง ดังนั้น
คลื่นตามขวางจึงทำให้เกิดความสั่นสะเทือนได้มากกว่าคลื่นตามยาว
นอกจากนี้ คลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางที่เคลื่อนที่สู่ผิวดินสามารถทำให้เกิดคลื่นตามขวางที่เคลื่อนที่
ไปตามผิวดินอีก 2 ชนิด ได้แก่ คลื่น โกยผิวดิน หรือคลื่นเลิฟ (Love Wave) และเคลื่อนกระเพื่อมผิวดิน หรือ
คลื่นเรย์ลี (Raleigh Wave) ซึ่งคลื่นผิ วพื้น ทั้ง 2 ชนิดนี้ สามารถสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารที่อยู่
ใกล้เคียงพื้น ที่โครงการ หากความสั่น สะเทือนที่ เกิดขึ้นมีระดับความเร่งของความสั่นสะเทือนเกินกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด
ปัจจัยที่ทำให้ความเร่งของความสั่นสะเทือนมีระดับแตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สำคัญหลาย
ประการ เช่น ชนิดของอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน ระยะทางระหว่างแหล่งกำเนิดถึงจุดรับคลื่น
และคุณสมบัติในการดูดกลืนคลื่นสั่นสะเทือนของดินแต่ละชนิด
รายการคำนวณความสั่นสะเทือน
การประเมิ น ผลกระทบด้ านความสั่ น สะเทื อ น จะศึ ก ษาถึ งความเร็ว อนุ ภ าคสู งสุ ด (Peak Particle
Velocity, PPV) ของความสั่นสะเทือนจากเครื่องจักรกลแต่ละประเภท ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการได้มีการวางฐาน
รากของอาคารแล้ว ดังนั้น กิจกรรมภายในโครงการในช่วงดัดแปลงอาคารมีความสั่นสะเทือนจากงานขนส่งวัสดุที่
ระยะห่างจากแหล่งกำเนิด (เมตร) คำนวณจากสมการ
PPVEQUIP
โดยที่ PPVEQUIP
PPVREF
D

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

= PPVREF x (7.62/D)1.5
= ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) ที่เกิดจากเครื่องจักร
ในระยะต่างๆ (มิลลิเมตร/วินาที)
= ระดับความสั่นสะเทือนอ้างอิงที่ระยะ 7.62 เมตร (มิลลิเมตร/วินาที)
แสดงดังตารางที่ 4.1-29
= ระยะห่างจากเครื่องจักรอุปกรณ์ถึงบริเวณชุมชนใกล้เคียง (เมตร)
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ตารางที่ 4.1-29 ระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร
กิจกรรมการก่อสร้าง
เสาเข็ม (แบบตอก) ค่าสูงสุด
(Impact pile driving)
เสาเข็ม (แบบตอก) ค่าปกติ
(Impact pile driving)
เสาเข็ม (แบบเจาะ) ค่าสูงสุด
(Sonic pile driving)
เสาเข็ม (แบบเจาะ) ค่าปกติ
(Sonic pile driving)
เครื่องขุดดินทำผนังกันดินพัง
(Clam Shovel driving)
เครื่องขุดดินทำผนังกันดินพัง (Hydromill)
เครื่องขุดหินทำผนังกันดินพัง (Hydromill)
ลูกกลิ้งสั่นแบบบดพื้น (Vibratory Roller)
รถเจาะพร้อมจอบ (Hoe Ram)
รถเกรดดินขนาดใหญ่ (Large Bulldozer)
รถเจาะสร้างสะพาน (Caisson Drilling)
รถบรรทุกของเต็มคัน (Loaded Track)
Jackhammer
รถเกรดดินขนาดเล็ก (Small Bulldozer)

ความเร็วสูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต
(นิ้ว/วินาที)

ความเร็วสูงสุดที่ระยะ 7.62 เมตร
(มิลลิเมตร/วินาที)

1.518

38.56

0.644

16.36

0.734

18.64

0.170

4.32

0.202

5.13

0.008
0.017
0.210
0.089
0.089
0.089
0.076
0.035
0.003

0.20
0.43
5.33
2.26
2.26
2.26
1.93
0.89
0.08

ที่มา : Office of planning and Environment Federal Transit Administration, Department of Transportation, U.S.A.
Transit Noise and Vibration Impact Assessment. 2006

จากสมการข้างต้น ความสั่ น สะเทื อนที่พื้ น ที่ ใกล้ เคียงโครงการทั้ ง 4 ทิ ศ ได้รับ ผลกระทบ สามารถ
ประเมินผลกระทบความสั่นสะเทือนได้ดงั ตารางที่ 4.1-30
ตารางที่ 4.1-30 ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่จุดรับคลื่นสั่นสะเทือนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
ทิศ

เหนือ
ใต้
ตะวันออก
ตะวันตก

ความเร็วอนุภาคสูงสุด (มิลลิเมตร/วินาที)
ระยะห่างจาก
แหล่งกำเนิด
Loaded Truck
Jackhammer
(เมตร)
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
(งานขนส่งวัสดุ)
ระดับความสั่นสะเทือน
1.93
0.89
อ้างอิงที่ระยะ 7.62 ม.
Kata Bai D Inn สูง 4 ชั้น
10.00
1.28
0.59

The Height Phuket
สูงชั้นเดียว
บ้านอยู่อาศัย 3 ชั้น
บ้านอยู่อาศัยชั้นเดียว

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

51.60

0.11

0.05

54.90
4.20

0.10
4.72

0.05
2.17
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ตารางที่ 4.1-31 ผลกระทบเนื่องจากความสั่นสะเทือนที่มีต่อคนและอาคารสิ่งปลูกสร้าง
ความเร็วอนุภาค
สูงสุด
ผลกระทบต่อมนุษย์
ผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร
(มม./วินาที)
0-0.15
ไม่สามารถรับความรู้สึกได้
ไม่ ส่ งผลกระทบ/ความเสี ย หายต่ อ โครงการทุ ก
ประเภท
0.15-0.3
ระดับที่เป็นไปได้ที่จะรับรู้
ไม่ ส่ งผลกระทบ/ความเสี ย หายต่ อ โครงการทุ ก
ประเภท
2.0
รู้สึกได้ถึงความสั่นสะเทือน
ระดับที่สูงขึ้นของความสั่นสะเทือนจะส่งผลต่อการ
ทำลาย หรือสร้างความเสียหายต่อโบราณสถาน
5.0
ความสั่นสะเทือนรบกวนต่อคนที่ ระดั บ ที่ ส่ ง ผลทำให้ เกิ ด ความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด
อยู่อาศัยในอาคาร (สอดคล้องกับ ขึ้ น กั บ อ า ค า ร ทั่ ว ไป ห รื อ โค ร งส ร้ า งท า ง
ระดับ ที่ส่ งผลกระทบต่อคนที่ อยู่ สถาปัตยกรรมบ้านเรือนทั่วไปที่มีผนังและเพดาน
บนสะพานและรั บ ในช่ ว งเวลา เป็นแบบ Plaster (ส่วนผสมที่มีปูนทราย น้ำ และ
สั้นๆ)
ใยต่ า งๆ) ในกรณี ที่ เ ป็ น ผนั ง /ฝ้ า เพดานแบบ
ยืดหยุ่นจะได้รับความเสียหายเล็กน้อย
10-15
ค น จ ะ รู้ สึ ก ไม่ พ อ ใจ ถ้ า เกิ ด ระดับความสั่ นสะเทื อนที่สู งกว่าการจราจรปกติ
แรงสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องและ ซึ่ ง จะทำให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ โครงสร้ า ง
คนที่เกิดบนสะพานจะไม่สามารถ สถาปั ต ยกรรม และสร้ า งความเสี ย หายต่ อ
ยอมรับได้
โครงสร้างบ้านเรือนเล็กน้อย
ที่มา : Wiffin, A.C., and Leonard, D.R., A Surway of Traffic Induced Vibration, Eng., 1971

จากผลการคำนวณที่ได้ในตารางที่ 4.1-30 เมื่อนำมาเปรียบเทียบระดับผลกระทบต่อคน อาคาร สิ่ง
ปลูกสร้างตามเกณฑ์ที่ได้นำเสนอไว้โดย Whiff in และ Leonard (1971) ดังตารางที่ 4.1-31 พบว่า ระดับความ
สั่น สะเทือนจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุซึ่งเป็นกิจกรรมในช่ว งดัดแปลงอาคาร ต่อพื้นที่ข้างเคียงทั้ง 4 ด้าน มี
รายละเอียดดังนี้
(1) ทิ ศ เหนื อ : Kata Bai D Inn ระยะห่ า งจากโครงการประมาณ 10.00 เมตร จะได้ รั บ
แรงสั่นสะเทือน 1.28 มิลลิเมตร/วินาที
(2) ทิ ศ ใต้ : The Height Phuket ระยะห่ า งจากโครงการประมาณ 51.60 เมตร จะได้ รั บ
แรงสั่นสะเทือน 0.11 มิลลิเมตร/วินาที
(3) ทิศตะวันออก : บ้านอยู่อาศัย 3 ชั้น ระยะห่างจากโครงการประมาณ 54.90 เมตร จะได้รับ
แรงสั่นสะเทือน 0.10 มิลลิเมตร/วินาที
(4) ทิศตะวันตก : บ้านอยู่อาศัยชั้นเดียว ระยะห่างจากโครงการประมาณ 4.20 เมตร จะได้รับ
แรงสั่นสะเทือน 4.72 มิลลิเมตร/วินาที
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบระดับผลกระทบต่อคน อาคารสิ่งปลูกสร้าง ตามเกณฑ์ที่ได้เสนอโดย Whiff in
และ Leonard (1971) พบว่ า ค่ าความสั่ น สะเทื อ นที่ พื้ น ที่ ข้ างเคี ยงทั้ ง 4 ด้ านได้ รั บ อยู่ ในช่ ว ง 0.10-4.72
มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งค่าความสั่นสะเทือ นดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อคน และอาคารสิ่ง ปลูกสร้างแตกต่างกันไป
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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ตามช่วงแรงสั่นสะเทือนที่ได้รับ (ดูตารางที่ 4.1-31 ประกอบ) โดยจากการคำนวณพบว่าอาคารทางด้านทิศ
ตะวันตกจะได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากมีค่าความสั่นสะเทือนสู งสุด คือ 4.72 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบ คือ ความสั่นสะเทือนรบกวนต่อคนที่อยู่อาศัยในอาคาร (สอดคล้องกับระดับที่ส่งผลกระทบ
ต่อคนที่อยู่บ นสะพานและรับ ในช่วงเวลาสั้นๆ) ผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร ระดับที่ส่งผลทำให้ เกิดความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอาคารทั่วไป หรือโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมบ้านเรือนทั่วไปที่มีผนังและเพดานเป็นแบบ
Plaster (ส่วนผสมที่มีปูนทราย น้ำ และใยต่างๆ) ในกรณีที่เป็นผนัง/ฝ้าเพดานแบบยืดหยุ่นจะได้รับความเสียหาย
เล็กน้อย (ดูตารางที่ 4.1-31 ประกอบ) แต่เมื่อเปรียบเทียบระดับผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้า งตามมาตรฐาน DIN
4150 (ดังตารางที่ 4.1-32) พบว่า แรงสั่นสะเทือนในระดับ 4.72 มิลลิเมตร/วินาที พบว่า เป็นจุดเริ่มต้นของการ
เกิดความเสียหายทางโครงสร้างสถาปัตยกรรม และตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37
(พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ดังตารางที่ 4.1-33)
พบว่า อาคารโครงการเข้าข่ายเป็นอาคารประเภทที่ 2 กำหนดให้มีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดจากการทำฐานราก
หรือชั้นล่างไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที
ดังนั้น งานขนส่งวัสดุจากการดัดแปลงอาคารจะส่งผลกระทบต่อบ้านอยู่อาศัยชั้นเดียว ทางทิศตะวันตก
ทั้ งนี้ โครงการกำหนดให้ ใช้ ร ถที่ ใช้ ในการขนส่ งวัส ดุ ที่ ได้ จากการดั ด แปลงอาคารเป็ น รถบรรทุ ก 6 ล้ อ และ
รถบรรทุกขนาด 4 ล้อ ประกอบกับโครงการจะมีการดัดแปลงอาคารแต่ละชั้นไม่พร้อมกัน แต่อย่างไรก็ตาม การ
ดัดแปลงอาคารต้องใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผลกระทบเกิดขึ้นต่ออาคาร
และสิ่งก่อสร้างดังกล่าวให้น้อยที่สุด
ตารางที่ 4.1-32 ข้อกำหนดด้านความสั่นสะเทือนต่อสิ่งปลูกสร้างตามมาตรฐาน DIN 4150
ความเร็วอนุภาคสูงสุด
ผลกระทบต่ออาคาร
(มม./วินาที)
2.0
ไม่เป็นอันตราย แม้แต่สิ่งปลูกสร้างเก่าแก่
5.0
เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดความเสียหายทางโครงสร้างสถาปัตยกรรม
10.0
ยอมให้ได้สำหรับบ้านพักอาศัยที่อยู่ในสภาพดี
20.0 - 40.0
ยอมให้เกิดขึ้นได้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มา : Nelson (1987)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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ตารางที่ 4.1-33 กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
อาคาร
ประเภท
ที่

จุดตรวจวัด

1

1.1 ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร

2

1.2 ชั้นบนของอาคาร
1.3 พื้นอาคารในแต่ละชั้น
2.1 ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร

3

2.2 ชั้นบนของอาคาร
2.3 พื้นอาคารในแต่ละชั้น
3.1 ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร

3.2 ชั้นบนของอาคาร
3.3 พื้นอาคารในแต่ละชั้น

ความถี่ (เฮิรตซ์)
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

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

หมายเหตุ 1) f = ความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดมีหน่วยเป็นเฮิรตซ์
2) * = กำหนดมาตรฐานไว้เฉพาะค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนนอน
3) **= กำหนดมาตรฐานไว้เฉพาะค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนตั้ง
4) การวัดความสั่นสะเทือนสูงสุดสำหรับความสั่นสะเทือนกรณีที่ 2 ตาม 1.2, 2.2 และ 3.2 ให้วัดที่ชั้ นบนสุดของอาคารหรือ
ชั้นอื่นซึ่งมีค่าความสัน่ สะเทือนสูงสุด
5) การวัดความสั่นสะเทือนที่พื้นอาคารในแต่ละชั้นตามข้อ 1.3, 2.3 และ 3.3 ให้ยกเว้นการวัดที่ฐานราก หรือชั้นล่างของอาคาร
ที่มา: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อ
อาคาร

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ โครงการมีมาตรการควบคุม งานขนส่งวัสดุก่อสร้างช่วงเวลาการดัดแปลงเฉพาะในช่วงกลางวัน
เท่านั้น จึงคาดว่าพื้นที่ใกล้เคียงโครงการจะได้รับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนในระยะสั้นๆ ระดับผลกระทบ
จึ งอยู่ ในระดั บ น้ อย อย่ างไรก็ ตาม เพื่ อ ลดความห่ ว งกั งวลของชุม ชน โครงการจะได้จัด ให้ มีม าตรการชดใช้
ค่าเสียหายในกรณีที่อาคารข้างเคียงเกิดความเสียหาย เนื่องจากดัดแปลงอาคารของโครงการดังต่อไปนี้
1) ก่อนที่จะดัดแปลงอาคารให้ผู้รับเหมาจัดเจ้าหน้าที่ เข้าไปแจ้งแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ติดกับพื้นที่ โครงการ
โดยรอบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถ
ติดต่อกับโครงการได้โดยตรง และเมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการต้องเร่งแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นทันที
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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2) ถ่ า ยรู ป สภาพปั จ จุ บั น โดยรอบพื้ น ที่ โ ครงการไว้เป็ น หลั ก ฐานเพื่ อ ใช้ ในกรณี ที่ มี ก ารร้อ งเรีย นว่ า
โครงสร้างสิ่งก่อสร้างเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ
3) วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจาก
บ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
4) ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนต้องทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร
5) กำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยดังนี้
- ระยะเวลาในการทำงาน <7 ชัว่ โมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 91 เดซิเบล (เอ)
- ระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล (เอ)
- ระยะเวลาในการทำงาน >8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 เดซิเบล (เอ)
6) กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในวันจันทร์ -วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้ าง
เกินเวลาดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้ ต้องเป็นกิจกรรม
ต่อเนื่องที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การเทปูน และดำเนินการในช่วงเวลา 17.00-21.00 น.โดยทำงานได้ไม่เกินเวลา
21.00 น. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง
7) แบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 08.00-12.00 น.และ 13.00-17.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุด
พัก 12.00-13.00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบจากการได้ยินเสียงดังหรือได้รับแรงสั่นสะเทือนติดต่ อกันเป็น
ระยะเวลานาน
8) ติดตั้งป้ายประกาศชื่อโครงการ เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบในการประสานงานเกี่ยวกับโครงการไว้
หน้าโครงการ และจัดให้มีหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้างโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำไว้สำหรับรับ
เรื่องราวร้องเรียนไว้ 1 คน พร้อมจัดให้มีตู้รับเรื่องราวร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ และให้เจ้าหน้าที่เปิด
ตู้รับเรื่องราวร้องเรียนทุกวัน หากพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะจัดเจ้าหน้าที่เข้า
ไปพบผู้ได้รับความเสียหายที่บ้านเพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการ พร้อมกับเจรจาทำข้อตกลง
ในการชดใช้ค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันทีที่ได้รับเรื่อง และทำบันทึกเอกสารไว้
อย่างเป็นระบบเพื่อเรียกตรวจสอบได้
9) หากมี เหตุ ให้ เกิ ดความเสี ยหายทั้ งร่างกายและทรัพ ย์ สิ นของประชาชนโดยรอบเกิ ดขึ้ นผู้ รั บเหมา
ก่อสร้างต้องติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุง ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรม โดย
โครงการต้องทำความตกลงกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้าง เกี่ยวกับความเสียหายที่โครงการจะต้องใช้ชดเชย
4.1.6 คุณภาพน้ำ
(1) ช่วงดัดแปลงอาคาร
ในช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการนั้น โครงการจะต้องจัดเตรียมห้องน้ำไม่น้อยกว่า 1 ห้อง และห้อง
ส้วมไม่น้อยกว่า 2 ห้อง ไว้ภายในโครงการ สำหรับปริมาณน้ำทิ้งจากคนงานก่อสร้างมีปริมาณ 1.00 ลูกบาศก์
เมตร/วัน แบ่งเป็ นน้ ำเสียจากส้วม การล้างหน้า มื อ และเท้า ซึ่งจะถูกรวบรวมไปยังระบบบำบัดน้ ำเสียของ
อาคารต่างๆ ต่อไป ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการสามารถบำบัดให้ค่าบีโอดีออกที่ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร
อนึ่ง น้ำเสียจากการดัดแปลงอาคารโดยทั่วไปจะเกิดจากการล้างเครื่องมือ อุปกรณ์ก่อสร้าง การผสม
คอนกรีต และการบ่มคอนกรีต ซึ่งน้ำทิ้งที่เกิดจากกิจกรรมการดัดแปลงอาคารมีประมาณ 2.00 ลูกบาศก์เมตร/
วัน (คิดจากร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง) โดยน้ำที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างส่วนน้อยที่
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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กลายเป็นน้ำเสีย ได้แก่ น้ำที่ใช้ในการล้างเครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้างในแต่ละวัน ซึ่งได้จัดให้มีบริเวณ
สำหรับล้างเครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้างโดยเฉพาะ น้ ำเสียส่วนนี้จะปล่อยให้ซึมลงดินและแห้งไปเองตาม
ธรรมชาติ ดังนั้น ผลกระทบจากน้ำเสียที่เกิดขึ้นในช่วงดัดแปลงอาคารจะส่งผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง
ในระดับต่ำ
จากการสำรวจเอกสาร (Bouma J.,Ziebell, W.G.wather, P.G. Olcott, E Mc Coyand F.D.Hole,
1972) พบว่าแรงดึงดูดของโลกทำให้ตะกอนต่างๆ ในน้ำเสียตกสู่ก้นบ่อซึมแล้ว ก่อให้เกิด Soil Pore Clogging
ซึ่งหนาประมาณ 2 เซนติเมตร นับจากผิวดินที่สัมผัสกับน้ำเสียลงไป จึงเป็นผลให้ความสามารถในการซึมผ่านดิน
ในแนวนอน (Horizontal Permeability) มีมากกว่าแนวดิ่งประมาณ 60 เท่า จากข้อมูลข้างต้นพอจะคาดได้ว่า
หากน้ำใต้ดินมีระดับต่ำกว่าก้นบ่อแล้ว จะมีปริมาณน้ำเสียที่ซึมผ่านดินลงไปเจือปนกับน้ำใต้ดินน้อยมาก อีกทั้ง
ดินจะบำบัดมลพิษในน้ำเสีย ให้มีปริมาณลดลงก่อนเจือปนกับน้ำใต้ดินด้วย ดังนั้น ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดิน
จึงอยูใ่ นระดับต่ำ
Soil Pore Clogging ที่เกิดขึ้นจะทำให้ประสิทธิภ าพการบำบัดน้ำเสียที่ซึมออกจากบ่อซึมสูงขึ้น โดย
Soil Pore Clogging ที่เกิดขึ้นในดินที่ระยะ 50 เซนติเมตร ใช้ในการทดสอบมีผลให้ดินมีประสิทธิภาพในการ
บำบัดมลสารต่างๆ ได้สูงขึ้น ไม่ว่าจะปล่อยให้น้ำเสียซึมผ่านในแนวดิ่งหรือแนวนอน ดังนั้น จะเห็นได้ว่ามลสาร
จากบ่อดังกล่าวปริมาณน้ อยมากที่จะปนเปื้อนกับน้ำใต้ดินที่ระดับน้ำห่างจากก้นบ่อมากกว่า 50 เซนติเมตร
ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดินจึงอยู่ในระดับต่ำ (Mc Gauhey, P.H., and J.H.Winnerbrger, 1964)
ในกรณีที่ระดับน้ำใต้ดินอยู่ห่างจากก้นบ่อซึมน้อยกว่า 50 เซนติเมตร หรืออยู่เหนือก้นบ่อดินจะยังคงมี
ประสิทธิภาพในการบำบัดมลสารทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำเสียที่ซึมออกมาจาก
บ่อได้เช่นกัน ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้สนับสนุนการคาดคะเนข้างต้น พบว่า ปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ขึ้น กับระยะทางที่น้ำใต้ดินซึมผ่านเข้าไปในดิน ที่ระยะทางประมาณ 10 เมตร ดินสามารถลดฟีคัลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียได้ประมาณร้อยละ 90 ของที่พบบริเวณ trench ถึงแม้ว่าระดับน้ำใต้ดินจะอยู่สูงกว่า Trench ก็ตาม
นอกจากนี้ ยังพบว่าระดับน้ำใต้ดินที่ลดลงตามฤดูกาลมีผลให้ประสิทธิภาพการลดปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์มโดยดินดี
ยิ่งขึ้น (Mc Gauhey, P.H., and J.H. Winnerbrger, 1964)
โดยทั่ว ไปแล้ว ถือว่าแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคที่ ห่ างจากส้ วมหรือแหล่งโสโครก ต่างๆ ที่ระยะทาง
ประมาณ 30 เมตรเป็นระยะที่ปลอดภัย (พิชิต สกุลพราหมณ์, 2531)
ดังนั้น การบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วมคนงานก่อสร้างโดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และการ
นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจากกิจกรรมของคนงาน จะมีค่าบีโอดีออกที่ไม่เกิน 40
มิลลิกรัม/ลิตร ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินที่จะเกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างจึงอยู่ในระดับต่ำ
(2) ช่วงเปิดดำเนินการ
1) ประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ คาดว่าจะมีน้ำเสียเกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโครงการ ประมาณ
100.89 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่อัตราร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ ยกเว้นน้ำใช้จากห้องพักมูลฝอยคิดที่อัตรา
ร้อยละ 100 และไม่คิดน้ำใช้จากสระว่ายน้ำ) โดยโครงการจัดให้มีถังดักไขมันจำนวน 1 ชุด ถังบำบัดน้ำเสียแบบ
เติมอากาศชนิดที่มีตัวกลางยึดเกาะ จำนวน 1 ชุด และถังบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ
จำนวน 1 ชุด เพือ่ รองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคารต่างๆ ในโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1.1) ถังดักไขมัน GT-2600
โครงการติดตั้งถังดักไขมัน GT-2600 จำนวน 1 ชุด เพื่อรองรับน้ำเสียจากห้องอาหาร โดย
มีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 6.91 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถรองรับน้ำเสียได้ 10.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า
บีโอดีเข้า 1,200.00 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่าบีโอดีออก 840.00 มิลลิกรัม/ลิตร
จากนั้นน้ำส่วนใสจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมต่อไป
1.2) ถังบำบัดน้ำเสีย SS-1
ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดที่มีตัว กลางยึดเกาะ จำนวน 1 ชุด รองรับน้ำเสียรวม
จากห้องพักมูลฝอยรวม มีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 0.02 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถรองรับน้ำเสียได้ 1.00
ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอดีเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่าบีโอดีออก 20.00
มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้นจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมต่อไป
1.3) ถังบำบัดน้ำเสีย AMC-150
ถั งบำบั ด น้ ำเสี ย ชนิ ด เติ ม อากาศเลี้ ย งตะกอนเวีย นกลั บ (Aeration activated sludge
process,A/S) จำนวน 1 ชุด รองรับ น้ ำเสี ย ที่เกิดจากกิจกรรมภายในโครงการทั้งหมด มีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่
ระบบ 100.89 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถรองรับน้ำเสียได้ 150.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอดีเข้า 250
มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่าบีโอดีออก 20.00 มิลลิกรัม/ลิตร
โดยโครงการจะบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด ให้มี คุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เล่ ม ที่ 122 ตอนที่ 125 ง วัน ที่ 29 ธั น วาคม 2548
โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม จำนวน 144 ห้องพัก จัดอยู่ในอาคาร ประเภท ข (โรงแรมที่มีจำนวน
ห้องพักสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง)
ซึ่งกำหนดให้มีค่าบีโอดีในน้ำทิ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยต้องไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร
2) การกำจัดละอองน้ำ (Aerosol)
โครงการได้ออกแบบให้มีการกำจัดละอองน้ำเสียด้วยระบบบำบัดชนิด Filter scrubber ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
(1) Aerosol รุ่น PP-FILTER SCRUBBER-2000 จำนวน 1 ชุด
ปริมาณน้ำเสียออกแบบ
=
150 ลบ.ม./วัน
BOD ที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
=
250.00 มก./ลิตร
BOD ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
=
20.00 มก./ลิตร
ปริมาณอากาศจากเครื่องเติมอากาศ
=
118.00 ลบ.ม./ชม
จำนวนครั้งของการหมุนเวียนจริง
=
6
ครั้ง
ดังนั้นปริมาณ Aerosol ที่ถูกดึงออกจากระบบ =
19.67 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณ Aerosol รวมจากทั้งระบบ
=
19.67 ลบ.ม./ชม.
จำนวน Aerosol model 1000
=
2
ถัง
ปริมาตรรวมของถัง
=
0.59 ลบ.ม.
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3) การกำจัดก๊าซมีเทน
ระบบกำจัดมีเทนของโครงการเป็นระบบบำบัด Biological Oxidation ในปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
ของมีเทนจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และ (H2O) ซึ่งในการทำให้เกิดปฏิกิริยาดังกล่าว จะต้องใช้
ออกซิเจน 2 โมล ต่อมีเทน 1 โมล ดังสมการที่ (1)
CH4 + 2O2

CO2 + 2H2O

(1)

อนึ่ง แต่ละ 16 กรัมของมีเทน (CH4) ที่ผลิตขึ้นและหายไปในบรรยากาศจะทำให้ COD ในน้ำ
ลดลง 65 กรัมที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน ซึ่งเท่ากับ 0.34 ลบ.ม. ของมีเทน (CH4) ต่อ 1 กิโลกรัมของ
COD ที่ถูกทำให้คงตัว (อ้างอิงจาก : ธีระ เกรอต, 2539. วิศวกรรมน้ำเสีย การบำบัดทางชีวภาพ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) ดังนั้น จะสามารถคำนวณหาปริมาณมีเทนที่เกิดขึ้นได้ดังนี้
3.1 Bio gas รุ่น PP-BIOGAS-6000 จำนวน 1 ชุด
ปริมาณน้ำเสียที่ออกแบบ
BOD ที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
BOD ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ให้ระบบสามารถย่อย COD ได้มีส่วนแยกกาก
ในระบบบำบัดฯ จะเกิดก๊าซมีเทน (ในส่วน COD ที่ถูกกำจัด)
เลือกถังเก็บก๊าซชีวภาพขนาด

=
=
=
=
=
=
=

150 ลบ.ม./วัน
250.00 มก./ลิตร
20.00 มก./ลิตร
20%
5,850.00 ลิตร/วัน
5.85 ลบ.ม./วัน
6.00 ลบ.ม.

ดังนั้นโครงการเลือกใช้ถังเก็บก๊าซชีวภาพขนาด 6.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ โดยก๊าซที่
เกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกดูดนำไปเก็บในถังเก็บและนำไปเผาต่อไป
4) การบริหารจัดการของสระว่ายน้ำในโครงการมีดังนี้
(ก) ข้อปฏิบัติสำหรับเจ้าของโครงการเกี่ยวกับการดูแลสระว่ายน้ำ
1) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษาสระว่ายน้ ำ รวมทั้งเป็นผู้ที่ชำนาญ
ในการว่ายน้ำ และผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ สามารถให้ก ารปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระ
ว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ
2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life guard) อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่
เกิน 100 คน และต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ สามารถให้
การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ
3) ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังนี้
3.1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
7.2-8.4
3.2) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 0.6-1.0 ppm
3.3) คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) 0.5-1.0 ppm
3.4) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 80-100 ppm
3.5) ความกระด้าง (Calcium Hardness)
250-600 ppm
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3.6) กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) 30-60 ppm
3.7) คลอไรด์ (Chloride)
ไม่เกิน 600 ppm
3.8) แอมโมเนีย (Ammonia)
ไม่เกิน 20 ppm
3.9) ไนเตรท (Nitrate)
ไม่เกิน 50 ppm
3.10)โคลิ ฟอร์มทั้ งหมด (Total Coliform Bacteria) น้ อยกว่า 10 ต่อน้ ำ 100 มิล ลิ ลิ ต ร
โดยวิธี MPN (Most Probale Numbers) ในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร
3.11)ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)
3.12)ตรวจไม่พบจุลิ นทรียหรือตัวบ่ งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia coli,
Staphylococcus auresu, Pseudomonas aeruginosa
(การจั ดการและควบคุ มคุณ ภาพน้ ำให้ อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน (เพื่ อประกอบการขอหรือต่ อ
ใบอนุญาต) ความถี่ในการตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง แสดงดังตารางที่ 4.1-34)
4) จัดให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
4.1) การเก็บตัวอย่างน้ำ ทำอย่างน้อย 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึก และส่วนตื้น ขณะมีผู้ใช้
สระว่ายน้ำมากที่สุด
4.2) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความเป็นกรดด่างอย่างน้อยวันละ
2 ครั้ง หากมีผู้ ใช้บริการเป็นจำนวนมาก หรือเป็นวันที่มีแสงแดดจัดควรตรวจสอบ
ปริมาณคลอรีน และค่าความเป็นกรดด่างในระหว่างวันด้วย กรณีใช้คลอรีนชนิดกรด
ไตรคลอโรโอโซยานูริค ต้องตรวจหาค่ากรดไซยานูริคด้วย
4.3) ตรวจวิเคราะห์ ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคอลโคลิ
ฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
4.4) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี และชีวภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดใน
ข้อ 3) ครบทุ ก ข้ อ มู ล อย่างน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ง เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาขอหรือ ต่ อ
ใบอนุญาต
(การเก็บตัวอย่างน้ำอย่า งน้อย 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึกและส่วนตื้นขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำ
มากที่สุดเพื่อนำไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามเกณฑ์มาตรฐาน แสดงดังตารางที่ 4.1-35)
5) จั ดหาเครื่องมือสำหรับ ตรวจวิเคราะห์ คุณ ภาพน้ ำไว้เป็น ประจำ รวมทั้งบั นทึ กผลการตรวจ
วิเคราะห์และข้อมูลอื่นที่จำเป็น ดังนี้
- เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ ปริมาณคลอรีน ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ ได้ในช่วง
0.2-2 ส่วนในล้านส่วน
- เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้
อย่างน้อยช่วง 3-9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1
- มีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำในแต่ละวัน แยกเพศและอายุระยะเวลาที่
ใช้สระว่ายน้ำ
6) จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน และ
ควรมีข้อความอย่างน้อย ดังนี้
- ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด
- ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง
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- ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด หูน้ำหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่น
ในสระว่ายน้ำ
- ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ
- ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสั่งน้ำมูกลงในน้ำ
- ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก
- จำนวนผู้ใช้บริการมากที่สุด ที่สระว่ายน้ำสามารถรองรับได้
- วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำ
7) ดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลาที่สมควรเพื่อให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
ตารางที่ 4.1-34 เกณฑ์มาตรฐานในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ
พารามิเตอร์
หน่วย
1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง
2. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)
ส่วนในล้านส่วน
3. คลอรีนที่รวมกับสารอื่น
ส่วนในล้านส่วน
4. ค่าความเป็นด่าง
ส่วนในล้านส่วน
5. ความกระด้าง ส่วนในล้านส่วน
ส่วนในล้านส่วน
6. กรดไซยานูริก
ส่วนในล้านส่วน
7. คลอไรด์
ส่วนในล้านส่วน
8. แอมโมเนีย
ส่วนในล้านส่วน
9. ไนเตรท
ส่วนในล้านส่วน
10. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด
MPN/100 ml
11. ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
MPN/100 ml
12. จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
ไ ด้ แ ก่ Escherichia coli, Staphylococcus
aureus, Pseudomonas coliform

เกณฑ์มาตรฐาน
7.2-8.4
0.6-1.0
0.5-1.0
80-100
250-600
30-60
ไม่เกิน 600
ไม่เกิน 20
ไม่เกิน 50
น้อยกว่า 10
ตรวจไม่พบ
ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ความถี่ในการตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง
ที่มา : อ้างอิงจากคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุม การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการ
อื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.1-35 มาตรการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ
พารามิเตอร์
หน่วย
ความถี่
1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง
วันละ 2 ครั้ง (ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ)
2. คลอรีนคงเหลือ
ส่วนในล้านส่วน
วันละ 2 ครัง้ (ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ)
3. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด
MPN/100 ml
เดือนละ 1 ครั้ง
4. ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
MPN/100 ml
เดือนละ 1 ครั้ง
ที่มา : อ้างอิงจากคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการ
อื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
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(ข) ข้อปฏิบัติสำหรับเจ้าของโครงการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
1. กำหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและ
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ
2. จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้
- โฟมช่วยชีวิต จำนวน 2 อัน
- ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือกยาวไม่
น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ จำนวน 2 อัน
- ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย
1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ
- เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด
- ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระ
ว่ายน้ำ และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด
3. อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานี
ตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำและปิดประกาศหมายเลข
โทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ
ที่มา: อ้างอิงจากคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ
กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

4.2 ผลกระทบต่อทรัพยากรทางชีวภาพ
4.2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก
(1) ระยะดัดแปลงอาคาร
บริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่ เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต พื้นที่โดยรอบโครงการ มีลักษณะการใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่โครงการส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่พักอาศัย
โรงแรม บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า และร้านอาหาร เป็นต้น ซึ่งระบบนิเวศวิทยาโดยรอบที่ตั้งโครงการจั ดได้ว่าเป็น
ระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban Ecology) สำหรับพื้นที่ตั้งโครงการ เป็นที่อยู่อาศัยจึงไม่มีทรัพยากรป่าไม้
หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายากหรือควรค่าต่อการอนุรักษ์ เช่น ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าสงวนแต่อย่างใด
โดยพืชพรรณที่พบในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ได้แก่ ต้นกล้วย ต้นหมากเขียว ต้นลีลาวดี
ต้นเฟื่องฟ้า ต้นมะพร้าว ต้นกระถิน ต้นตาล ต้นตีนเป็ด ต้นหูกระจง ต้นสนทะเล ต้นหูกวาง ต้นเตยทะเล และต้น
ผักบุ้งทะเล เป็นต้น และส่วนสัตว์ที่พบในบริเวณโดยรอบโครงการ ได้แก่ มดแดง นกพิราบ นกเอี้ยง จิ้งเหลนบ้าน
จิ้งจกบ้าน คางคกบ้าน และอึ่งอ่างบ้าน เป็นต้น ดังนั้น ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ
การดำเนินการดัดแปลงอาคารของโครงการ จะกระทำภายในขอบเขตของพื้นที่โครงการเท่านั้น มิได้
รุกล้ำพื้น ที่บริเวณใกล้ เคีย งแต่อย่ างใด โดยในการดัดแปลงอาคารทางเจ้าของโครงการและผู้ รับเหมาจะวาง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบไว้เพื่อปฏิบัติ ดังนี้
1. โครงการจะทำการกั้นแนวรั้วทึบ ทำจากวัสดุคอนกรีต (Light Concrete) ความหนาไม่น้อยกว่า
100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) สูง 3.00 เมตร ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก โดยรอบพื้นที่

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

4-53

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เพื่อจำกัดพื้น ที่ ในการก่อสร้างให้ อยู่ภ ายในขอบเขตที่ดินของโครงการ และป้องกันการรุกล้ ำพื้นที่
ข้างเคียงที่อาจจะเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง และคนงานของโครงการ
2. กำชับ และควบคุมดูแลคนงานไม่ให้ไปทำลายต้นไม้ หรือพืชพรรณในพื้นที่ข้างเคียง
3. ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่
โครงการเท่านั้น
4. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านกายภาพ และคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพ
(2) ระยะดำเนินการ
การดำเนินโครงการมีการฟื้นฟูพื้นที่ว่างบางส่วนให้เป็นพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ
เพื่อตกแต่งและสร้างความร่มรื่นให้โครงการ และเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับสภาพพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งไม้ดอกไม้
ประดับ ที่ ป ลู กไว้ ดั งกล่ า ว จะสามารถเป็ น แหล่ งที่ อยู่ อาศัย ของสั ตว์ข นาดเล็ กได้ เช่น นกเอี้ย ง นกกระจอก
นกกระจิบ และผีเสื้อ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตได้ในระดับหนึ่ง โดย
พันธุ์ไม้ที่ปลูกภายในโครงการจะเป็นชนิดที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่ วไป ซึ่งเป็นพืชเขตร้อนและพันธุ์ไม้พื้นเมื อง
ตกแต่งอาคาร ที่มีลักษณะเป็นทั้งไม้พุ่ม และพืชคลุมดินทั่วไป ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความร่มรื่นแล้ว ยังช่วยเพิ่ม
ความสวยงามอีกด้วย
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการดำเนินการของโครงการซึ่งจะมีการจัดพื้นที่สีเขียวอย่างเป็นสัดส่วน และเป็น
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ประกอบกับกิจกรรมของโครงการเป็นการดำเนินกิจการเพื่อการพักอาศัย
เป็นหลัก ที่มีการวางระบบสาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่มีกิจกรรมใด
ที่จะเป็นการทำลายธรรมชาติ หรือต้นไม้ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงแต่อย่างใด ดังนั้นจึงคาดว่าจะเกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกในระดับต่ำ
นอกจากนี้ ในการดำเนินโครงการจะมีการวางมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ไว้เพื่อปฏิบัติ ดังนี้
1. ดำเนิ น การตามมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านกายภาพ และคุณ ค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพ
2. บำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
3. รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ผู้พักอาศัยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการ
4. ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อป้องกันการส่งผลกระทบต่อ
พืชพรรณที่ปลูกไว้ในโครงการ
5. ในบริเวณที่เป็นสนามหญ้า ต้องมีการปักป้ายห้ามเดินลัดสนามหรือห้ามจอดรถ
4.2.2

ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ

(1) ระยะดัดแปลงอาคารและระยะดำเนินการ
จากการสำรวจบริเวณข้างเคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ พบว่า พื้นที่โครงการอยู่ใกล้
แหล่งน้ำจืด ได้แก่ คลองสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นคลองที่มีแนวกำแพงกั้นตลอดแนวทั้งสองข้าง ตั้งอยู่
ด้านทิศเหนือของพื้นที่ตั้งโครงการ มีระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 998.70 เมตร สำหรับการสำรวจ
ระบบนิเวศของคลองสาธารณประโยชน์ โดยใช้วิธีการกำหนดสถานีสำรวจทั้งหมด 1 สถานี และบันทึกชนิดพันธุ์
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

4-54

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของสิ่งมีชีวิตที่พบ โดยการสำรวจด้วยตนเองและการสอบถามชาวบ้านที่อยู่บริเวณแนวแหล่งน้ำดังกล่าว สัตว์น้ำ
ที่พบ ได้แก่ ปลานิล ปลาช่อน และปลาตะเพียน
ทั้งนี้ในระยะดัดแปลงอาคารของโครงการจะมีปริมาณน้ำโสโครกจากห้องน้ำ -ห้ องส้วมของคนงาน
ก่อสร้างมีปริมาณ 1.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้) โดยจะไม่นำน้ำใช้ในส่วนของ
กิจกรรมการก่อสร้างมาคิดรวม เนื่องจากส่วนใหญ่จะหายไปกับขั้นตอนการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือจะมีปริมาณ
เล็กน้อย จะปล่อยให้ซึมลงดิน และแห้งไปตามธรรมชาติ ซึ่ งน้ำทิ้งที่เกิดจากคนงานจะถูกรวบรวมไปยังระบบ
บำบัดน้ำเสียของอาคารต่างๆ ต่อไป ส่วนในระยะดำเนินการ น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกรวบรวมไว้ในบ่อ
เก็บน้ำทิ้ง คสล. จำนวน 1 บ่อ ปริ มาตร 15.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วของโครงการจะ
นำไปรดน้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในโครงการ ส่วนที่เหลือจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะริมถนนโคก
โตนดต่อไป
ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำทั้งระยะดัดแปลงอาคารและระยะดำเนินการ ทั้ งนี้
เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น ผลกระทบในระยะดำเนิ น การ โครงการจะต้ องปฏิ บั ติ ตามมาตรการป้ องกัน และแก้ ไข
ผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด
1. ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียที่โครงการเลือกใช้ต้องมีค่าและเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนด
2. ห้ามไม่ให้มีการปล่อยน้ำทิ้งที่ไม่ผ่านการบำบัดปล่อยออกสู่ภายนอกโครงการ
3. ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปบำบัดน้ำเสียจากโครงการ
4. โครงการต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง
5. โครงการจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบด้ านการจั ด การน้ ำเสี ย อย่ า ง
เคร่งครัด

4.3 ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
4.3.1 สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
(1) ไฟฟ้า
1) ช่วงดัดแปลงอาคาร
สำหรับช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการได้ขอใช้บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
ภูเก็ต สถานีไฟฟ้าป่าตอง ซึ่งปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโครงการช่วงดัดแปลงอาคารจะมีปริมาณน้อยและมีช่วง
จำกัดระยะเวลาในการใช้ไฟฟ้า ดังนั้น คาดว่าผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจะอยู่ในระดับต่ำ
2) ช่วงดำเนินการ
เมื่อโครงการเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 564.146 kVA โดยจะ
เชื่อมต่อสายส่งแรงสูง จากการไฟฟ้ าฯ ขนาด 33 kV เป็นการติดตั้งแบบพาดเสาไฟเข้าสู่หม้อแปลงในโครงการ
ชนิด Oil Type ขนาด 800 KVA จำนวน 1 ชุด และ เพื่อแปลงไฟฟ้า 33 kV / 400-230 V จากนั้นหม้อแปลงจะ
จ่ายไฟฟ้าให้ กับ อาคาร โดยเปลี่ ยนการติดตั้งสายไฟฟ้าไปยังแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board,
MDB) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณภายในอาคารงานระบบ เพื่ อกระจายไฟฟ้าไปยังอาคารต่างๆ ต่อไป ส่วนกรณีไฟฟ้าปกติ
ขัดข้องทางโครงการจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 300 kVA จำนวน 1 ชุด สามารถจ่าย
ไฟฟ้าสำรองได้นานไม่เกิน 8 ชั่วโมง เพื่อจ่ายไฟฟ้าในส่วนที่จำเป็นต้องการใช้ไฟฟ้าสำรอง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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โดยพื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต สถานีไฟฟ้า
ป่าตอง ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานคุณภาพที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (สพช.) กำหนด ซึ่งมีความเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า และได้มีการพัฒนาในด้าน
มาตรฐานทางด้านเทคนิคและมาตรฐานการให้บริการทั่วไป เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วรองรับ
ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงและเพียงพอ รวมทั้งการจัดทำระบบแผนที่และข้อสนเทศระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าเพื่อนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒ นาในด้านต่างๆ ตลอดจนการปรับปรุงการ
ให้บริการติดตั้งไฟฟ้าใหม่/ไฟฟ้าเพิ่ม การปรับปรุงการให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้าและการปรับปรุงประสิทธิภาพ
งานบริหารด้านไฟฟ้าตามมาตรฐาน ISO 9002 เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและเพียงพอในการจ่ายไฟฟ้า
ให้มากขึ้น ดังนั้น คาดว่าผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจะอยู่ในระดับต่ำ
นอกจากนี้ โครงการจะพิจารณาจัดทำคู่มือการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานแจกจ่ายให้กับผู้
พักอาศัย ทุกห้ องพัก รวมทั้งรณรงค์ จัดทำป้ายที่บริเวณประชาสัมพันธ์ภ ายในอาคารเกี่ยวกับการมาตรการ
ประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน คู่มือมาตรการอนุรักษ์พลังงานแสดงดังตารางที่ 4.3-1
ตารางที่ 4.3-1 คู่มือมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ
ส่วนที่ผู้พักอาศัยในโครงการเป็นผู้ปฏิบัติ
1. มาตรการด้านการออกแบบ
มาตรด้านประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน
- ออกแบบอาคารให้ เป็ น ไปตามกฎกระทรวงกำหนด 1) ใช้น้ำอย่างประหยัด
ประเภ ท หรื อ ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน - ปิ ดก๊ อกน้ ำในระหว่ างแปรงฟั น สระผม หรื อโกน
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารในการออกแบบอาคาร เพื่ อ การ หนวด
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
2) การใช้หลอดไฟแสงสว่าง
- เลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานภายในอาคาร เช่น - ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน เปิดไฟให้แสงสว่างเท่าที่จำเป็น
หลอดไฟฟ้า ก๊อกน้ำ ฝักบัว เป็นต้น
- เลือกใช้หลอด LED ทั้งหมด
- การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคารโดย 3) การใช้ตู้เย็น
ติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่หลังคา หรือผนังที่กระทบกับ - ไม่ เปิ ดตู้เย็ นบ่ อยหรือเปิดไว้นานๆ ไม่น ำของที่มี
แสงอาทิตย์
ความร้อนเข้าไปแช่
2. มาตรการด้านประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน
4) การใช้กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าหรือกาต้มน้ำไฟฟ้า
กำหนดให้เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการ - ใส่น้ำให้พอเหมาะปริมาณน้ำที่ต้องการใช้
ตามมาตรการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้
5) กรณีใช้เตาไฟฟ้าและเตาอบ
1) ดู สั ญ ลั ก ษณ์ Energy Star ก่ อ นเลื อ กซื้ อ อุ ป กรณ์ - ไม่เปิดเตาไฟฟ้ารอไว้นานเกินไป ไม่เปิดเตาอบ
สำนักงาน (เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่อง บ่อยๆ เพื่อลดการสูญ เสี ยพลั งงาน และจะต้องปิ ด
พิ ม พ์ ดี ด ไฟฟ้ า เครื่ อ งถ่ า ยเอกสาร ฯลฯ) ซึ่ งจะช่ ว ย สวิตช์เตาไฟฟ้าก่อนเสร็จสิ้นการทำอาหาร ดึงปลั๊ก
ประหยั ดพลั งงาน ลดการใช้ กำลั งไฟฟ้ า เพราะมี ระบบ ออกทันทีเมื่อเลิกใช้
ประหยัดไฟฟ้าอัตโนมัติ
- ใช้ ภ าชนะประกอบอาหารให้ เ หมาะสม เช่ น
2) ภายในสำนักงานอย่าเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ถ้าไม่ใช้งาน ภาชนะ ควรมี ก้ น แบนราบ ให้ สั ม ผั ส ความร้อ นได้
ติดตั้งระบบลดกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่อง เมื่อพักการทำงาน ทั่วถึง ไม่ควร
จะประหยั ดไฟได้ ร้ อยละ 35-40 และถ้าหากปิ ดหน้ าจอ - ปิดเมื่อไม่มีคนดู และไม่ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้ เพราะ
ทันที เมื่อไม่ใช้งานจะประหยัดไฟ ร้อยละ 60
จะทำให้เกิดการใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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ตารางที่ 4.3-1 คู่มือมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ
ส่วนที่ผู้พักอาศัยในโครงการเป็นผู้ปฏิบัติ
3) เครื่องปรับอากาศ (กรณีติดตั้งเครื่องปรับอากาศ)
- ปิดวาล์วน้ำและสวิตซ์ทันทีเมื่อเลิกใช้งาน
(1) เลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้มีขนาดที่เหมาะสมกับ - ไม่ควรปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป เพราะจะทำ
ขนาดพื้ นที่ ห้ องและเลื อกเครื่ อ งปรั บ อากาศที่ มี ให้หลอดภาพมีอายุสั้น และสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
ประสิ ท ธิ ภ าพในการประหยั ด พลั งงานสู งที่ สุ ด (High โดยไม่จำเป็น
Economic Efficiency Ratio (EER))
7) การใช้พัดลม
(2) บำรุ งรั กษาอุปกรณ์ ระบบปรั บอากาศเพื่ อรักษา - อย่ า เสี ย บปลั๊ ก ทิ้ งไว้ โดยเฉพาะพั ด ลมที่ มี ระบบ
ระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่ำ โดยข้อแนะนำทั่วไป มีดังนี้
รีโมทคอนโทรล เพราะจะมีไฟฟ้าไหลเข้าตลอดเวลา
- ทดสอบและปรับแต่งระบบอย่างสมบู รณ์ เป็นครั้งคราว เพื่อหล่อเลี้ยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ตามกำหนดที่ ตั้ งไว้ ตลอดอายุ การใช้ งานของระบบโดย - เมื่อไม่ต้องการใช้พัดลมควรรีบปิด เพื่อให้มอเตอร์
ส่ วนใหญ่ การปรั บแต่ งระบบในครั้ งแรกมั กจะเป็ นการ ได้มีการพักและไม่เสื่อมสภาพ เร็วเกินไป
ปรับแต่งครั้งเดียวที่ได้กระทำกับระบบทำให้ประสิทธิภาพ 8) การใช้เครื่องปรับอากาศ
ของระบบลดลงเรื่ อ ยๆ- ตั้ ง Thermostat ให้ ค วบคุ ม - ตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศก่อนตื่นประมาณ 30
อุ ณ หภู มิ ที่ พ อเหมาะ ไม่ ควรตั้ ง Thermostat ไว้ ให้ ต่ ำ นาที- ปรับตั้งอุณหภูมิของห้องให้เหมาะสม
เกิ น ไปและหมั่ น ตรวจสอบว่าสามารถทำ งานได้เป็ น 9) การใช้เครื่องทำน้ำอุ่น
ปกติหรือไม่ อุณหภูมิที่พอเหมาะคือ 24-26 QC เพราะ
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 องศา ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 5-10
- เครื่องส่งลมเย็น ควรมีการทำความสะอาดแผงกรอง
อากาศ ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวสกปรก พื้นผิวรับความร้อน
จะถ่ ายเทความร้ อ นได้ ไม่ ดี ทำให้ น้ ำ เย็ น ที่ ก ลั บ ไปยั ง
เครื่องทำน้ำเย็นยังมีอุณหภูมิต่ำอยู่ ทำให้ประสิทธิภาพ
ทีเ่ ครื่องทำน้ำเย็นต่ำลงด้วย
- ทำความสะอาดคอนเดนเซอร์ที่ระบายความร้อนด้ว ย
อากาศเป็นประจำ
- ตรวจสอบอย่าให้มีวัสดุปิ ดขวางลมที่ใช้ในการระบาย
ความร้อน
- พัดลมทุกตัว จะต้องหล่ อลื่ น โดยอัดจารบีห รือหยอด
น้ำมันอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลา
- ตรวจสอบการรั่วของท่อลมที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงการ
ซ่อมแซมฉนวนท่อลมที่ฉีกขาด
- ตรวจสอบหน้าต่างและประตูเข้า ออกอาคาร ว่ามีรูรั่ว
ทำให้อากาศร้อนภายนอกเข้าสู่อาคารหรือไม่
(3) ในสำนักงานให้ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็ นในช่วงเวลา 12.00-13.00 น.
จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ และควรปิด
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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ตารางที่ 4.3-1 คู่มือมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส่วนทีเ่ จ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ
ส่วนที่ผู้พักอาศัยในโครงการเป็นผู้ปฏิบัติ
เครื่ อ งปรั บ อากาศก่ อ นเวลาเลิ ก ใช้ ง านเล็ ก น้ อ ย เพื่ อ
ประหยัดไฟ
4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีป ระสิ ทธิภ าพโดย
เลื อ กใช้ อุ ป กรณ์ ช นิ ด ประหยั ด พลั ง งาน อาทิ หลอด
คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ โคมไฟฟ้า ติด ตั้งแผ่นสะท้อน
แสง การใช้บัลลาสต์ชนิด Low Watt Loss หรือชนิด
Electronics Ballast
5) บุคลากร
- อบรมเจ้าหน้ าที่ทุกคนให้ตระหนักเรื่องการประหยัด
พลังงานเป็นประจำสม่ำเสมอ
- จั ด เจ้ าหน้ าที่ ต รวจสอบการเปิ ด -ปิ ด ไฟในจุ ด ที่ ห มด
ความจำเป็นในการใช้งาน เป็นประจำทุกวัน
- จัดเจ้าหน้าที่ให้หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟและโคม
ไฟอยู่เสมอ เพราะฝุ่น ละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้
แสงสว่างลดน้อยลง
3. การประชาสัมพันธ์
ต้ อ งมี ก ารรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู้ พั ก อาศั ย
ประหยัดและอนุรักษ์พลังงานไว้ตามป้ายประกาศ ทีป่ ้าย
ประชาสั ม พั น ธ์ ห รื อ จั ด ทำแผ่ น พั บ ประชาสั ม พั น ธ์ ไว้
บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้นเช่น การใช้น้ำอย่าง
คุ้มค่าและการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เป็นต้น
ที่มา : บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด, 2564

(2) น้ำใช้
1) ช่วงดัดแปลงอาคาร
ในช่วงดัดแปลงอาคาร โครงการจะใช้น้ำบ่อบาดาลเพื่อนำมาใช้ในช่วงดัดแปลงอาคาร โดยน้ำ
ใช้ในช่วงดัดแปลงอาคารสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ น้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคของคนงาน
ก่อสร้าง ประมาณ 1.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจากจำนวนคนงาน 20 คน ซึ่งคิดอัตราการใช้น้ำ 50 ลิตร/คน/
วัน ) และน้ ำใช้เพื่อกิจ กรรมการก่อสร้าง เช่น การผสมปูนซีเมนต์และบ่อคอนกรีต ทำความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น โดยคาดว่าน้ำในส่วนนี้จะมีประมาณ 2.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ดังนั้น รวมปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งหมดของโครงการในช่วงก่อสร้างจะมีปริมาณ 3.00
ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองไม่น้อยกว่า 3.00 ลูกบาศก์เมตร ภายในพื้นที่โครงการ ส่วนน้ำดื่ม
บริษัทรับเหมาจะจัดให้มีถังน้ำดื่มตามจุดต่างๆ ที่กำหนดให้เป็นเขตพักผ่อนของคนงานก่อสร้าง

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

4-58
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแหล่งน้ำใช้ของชุมชนใกล้เคียงพบว่า ส่วนใหญ่ใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้น รองลงมา
ใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค และแหล่งน้ำบริโภคส่วนใหญ่ได้มาจากการซื้อน้ำเป็นขวดหรือถัง ดังนั้น คาดว่า
การใช้น้ำในช่วงก่อสร้างจะมีผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนในระดับต่ำ
2) ช่วงดำเนินการ
(ก) แหล่งน้ำใช้และปริมาณน้ำใช้
โครงการจะใช้น้ำซื้อจากเอกชนเป็นแหล่งน้ำใช้หลัก โครงการมีปริมาณน้ำใช้รวมทั้งสิ้น 127.73
ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำซื้อจากเอกชนจะเข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดินซึ่งอยู่บริเวณอาคารงานระบบ เพื่อนำไปเก็บไว้ใน
บ่อเก็บน้ ำดิบ ปริมาตร 90.00 ลู กบาศก์เมตร จากนั้นเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณ ภาพน้ำ และเข้าสู่ บ่อเก็บน้ำดี
ปริม าตร 130.00 ลูกบาศก์เมตร จากนั้ น สูบ ด้วยเครื่องสูบ น้ำแรงดัน (Booster Pump) จำนวน 3 ชุด ไปยัง
ถังเก็บน้ำ ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังอาคาร B3 มีปริมาตร 130.00 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสูบจ่ายน้ำไปยังส่วนต่างๆ ของ
แต่ละอาคารต่อไป ดังนั้นรวมความจุถังเก็บน้ำของโครงการทั้งหมด 350.00 ลูกบาศก์เมตร
ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนใกล้เคียง มีการใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้นเป็นแหล่งน้ำใช้
หลั ก รองลงมาใช้ น้ ำจากการประปาส่ ว นถู มิ ภ าคจั งหวัด ภู เก็ ต ดั งนั้ น คาดว่ าการใช้ น้ ำของโครงการจึ งส่ ง
ผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนในระดับต่ำ
(ข) ระบบการจ่ายน้ำและการสำรองน้ำใช้
น้ำซื้อเอกชนจะเข้าสู่บ่อเก็บน้ำดิบ ขนาดความจุ 90.00 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นสูบโดยเครื่องสูบ
น้ำอัตโนมัติผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ก่อนเข้าสู่บ่อเก็บน้ำดี ขนาดความจุ 130.00 ลูกบาศก์เมตร แล้วจึงสูบ
ด้วยเครื่องสูบน้ำแรงดัน (Booster Pump) จำนวน 3 ชุด ขึ้นไปยังถังเก็บน้ำซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังอาคาร B3 มี
ปริมาตร 130.00 ลูกบาศก์เมตร
ดังนั้น ความจุรวมทั้งหมดของถังสำรองน้ำใช้ ของโครงการเท่ากับ 350.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง
สามารถสำรองน้ำใช้ภายในโครงการได้มากกว่า 2 วัน
นอกจากนี้ โครงการได้มีมาตรการในการทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ในโครงการเพื่ อสุขภาพ
อนามัยของผู้พักอาศัยดังนี้
1) ล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ทุก 6 เดือน
2) ตรวจวัดคุณภาพน้ำในถังสำรองน้ำใช้ทุก 6 เดือน โดยพารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวัด อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอสเชอริเชียโคไล สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียสคลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ.2549)
ออกความตามในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3) สำหรับบ่อเก็บน้ำสำรองของโครงการมีลักษณะเป็นบ่อคอนกรีต เสริมเหล็ก ประกอบด้วย
ฝาถังเก็บน้ำ (ฝาช่อง Service) จำนวน 2 ฝา ขนาด 1.0 x 1.0 เมตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงไปล้าง ทำความสะอาด
ถังน้ำทุก 6 เดือน
นอกจากนี้ โครงการได้เสนอมาตรการใช้น้ำ มาตรการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานในช่วง
ดำเนิ น การของโครงการซึ่งเป็ น มาตรการที่ โครงการกำหนดขึ้นเพื่อให้ อาคารของโครงการมี การใช้น้ำ ให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตาม การที่จะสามารถบรรลุถึงการประหยัดน้ำได้นั้น ผู้พักอาศัยมีส่วนสำคัญยิ่งที่จะทำ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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ให้การประหยัดดังกล่าวเกิดประสิทธิผลหรือล้มเหลว ซึ่งทัศนคติในการอนุรักษ์พลังงานและจิตสำนึกในการมีส่วน
ร่วมเป็นส่วนสำคัญยิ่ง ซึ่งถ้าหากผู้พักอาศัยปรับพฤติกรรมที่เคยใช้พลังงานสิ้นเปลือง ลด ละ เลิก การใช้อุปกรณ์
ไม่ถูกวิธี หมั่นบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และมีสำนึกในการมีส่วนร่วมก็จะทำให้เกิด
การใช้พลังงานอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดได้ ซึง่ โครงการได้มีมาตรการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดดังนี้
1) ติดป้ายรณรงค์การใช้น้ำ หรือไฟฟ้าอย่างประหยัด บริเวณจุดที่สังเกตได้ง่าย เช่น ป้ายอักษร
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ หรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์
2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำบริเวณพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางอย่าง
สม่ำเสมอ
3) ให้คำแนะนำวิธีการประหยัดพลังงานแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ
รายละเอียดมาตรการประหยัดน้ำในโครงการ มีดังนี้
1) ใช้น้ำอย่างประหยัด หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำภายในห้องพักเพื่อลดการสูญเสียน้ำ
2) ปิดน้ำในช่วงเวลาล้างหน้า แปรงฟัน โกนหนวด และถูสบู่ตอนอาบน้ำ
3) ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้
สบู่เหลว และการใช้สบู่เหลวที่ไม่เข้มข้นจะใช้น้ำน้อยกว่าการล้างมือด้วยสบู่เหลวเข้มข้น
4) ใช้ Sprinkler หรือฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการฉีดน้ำด้วยสายยาง
5) ไม่ใช้สายยางและเปิดน้ำไหลตลอดเวลาในขณะที่ล้างรถ
6) ไม่ล้างรถบ่อยครั้งจนเกินไป เพราะนอกจากจะมีความสิ้นเปลืองน้ำแล้ว ยังทำให้เกิดสนิมที่
ตัวถังได้ด้วย
7) ตรวจสอบท่อน้ำรั่วภายในห้องน้ำและส่วนซักล้างด้วยการปิดก๊อกน้ำทุกตัวภายในห้องน้ ำ
และส่วนซักล้างหลังจากที่ทุกคนเข้านอน
8) ล้างพืชผักและผลไม้ในอ่างหรือภาชนะที่มีการกักเก็บน้ำไว้เพียงพอ เพราะการล้างด้วยน้ำที่
ไหลจากก๊อกน้ำโดยตรง จะใช้น้ำมากกว่าการล้างด้วยน้ำที่บรรจุไว้
9) ตรวจสอบชักโครกว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ ให้ลองหยดสีผสมอาหารลงในถังพักน้ำ แล้วสังเกตดู
ที่คอห่าน หากมีน้ำสีลงมาโดยที่ไม่ได้กดชักโครกแสดงว่ามีการรั่วซึมของชักโครก
นอกจากนี้ โครงการจะพิจารณาจัดให้มีคู่มือการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานแจกจ่ายให้กับผู้
พักอาศัยทุกห้องพัก รวมทั้งรณรงค์และจัดทำป้ายที่บริเวณประชาสัมพันธ์ภายในอาคารเกี่ยวกับการมาตรการ
ประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน (ดูตารางที่ 4.3-1 คู่มือมาตรการอนุรักษ์พลังงานประกอบ)
(3) การระบายน้ำ
1) ช่วงดัดแปลงอาคาร
ในช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการ จะมีกิจกรรมการใช้น้ำเพื่อการดัดแปลงอาคาร และเพื่อ
การอุป โภคบริ โภคของคนงานก่อสร้ าง ดังนั้น จึงมีป ริม าณน้ ำภายในโครงการเพิ่ มขึ้น จากสภาพเดิ มก่อนมี
โครงการ โดยเกิดจากน้ำเสียเป็นส่ว นใหญ่ อันเกิดจากการใช้น้ำเพื่อกิจกรรมก่อสร้างและกิจกรรมของคนงาน
สำหรับน้ำเสียจากกิ จกรรมก่อสร้างไม่มีการระบายออก เนื่องจากจะใช้เป็นส่วนประกอบในการก่อสร้าง เช่น
ผสมปูน เป็นต้น ส่วนน้ำเสียจากกิจกรรมของคนงานจะถูกบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
โดยการระบายน้ำในช่วงดัดแปลงอาคารนั้น จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากชั้นดาดฟ้าของอาคาร
และจากพื้นดินนอกอาคาร โดยการระบายน้ำฝนบนพื้นดินนอกอาคารจะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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คื อ การไหลซึ ม ลงใต้ ดิ น ตามบริ เวณสนามหญ้ า และพื้ น ที่ สี เขี ย ว อี ก รู ป แบบคื อ การให้ น้ ำ ฝนไหลไปตาม
ความลาดชั น ของภู มิ ป ระเทศ ซึ่ งน้ ำฝนส่ ว นนี้ จะไหลลงสู่ ท่ อระบายน้ ำที่ เตรียมไว้ เพื่ อรวบรวมน้ ำฝนเข้าสู่
บ่อหน่วงน้ำฝน คสล. จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 210.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นบ่อหน่วงน้ำแบบปิด มีลักษณะเป็น
บ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และเข้าสู่บ่อพักน้ำ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสาธารณะ (ถนนโคก
โตนด) ด้านหน้าโครงการต่อไป
ทั้งนี้ ในช่วงดัดแปลงอาคารผู้รับเหมาจะให้คนงานขุดลอกตะกอนในบ่อดักตะกอนออกอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้น้ำสามารถไหลได้อย่างสะดวกตลอดเวลา ดั งนั้น ผลกระทบที่จะทำให้ เกิดการกีดขวางทาง
ระบายน้ำดังกล่าวของชุมชนที่จะเกิดขึ้นจากการดัดแปลงอาคารโครงการจะมีผลกระทบต่อการระบายน้ำที่มีอยู่
เดิมของชุมชนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2) ช่วงดำเนินการ
เมื่อโครงการเปิดดำเนิ นการบริเวณนี้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอย่างถาวรจาก
เดิมพื้ น ที่ว่างเปล่ ามิ ได้ มีการใช้ป ระโยชน์ แต่ อย่างใด โดยในการพั ฒ นาโครงการได้ มีการปรับ สภาพพื้ น ที่ให้
เหมาะสมต่อการก่อสร้างอาคาร พร้อมกันนี้โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวไว้พักผ่อน แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะ
มีพื้นที่ที่ให้มีการจัดภูมิสถาปัตย์ ปริมาณน้ำฝนที่ซึมลงใต้ดินก็จะลดลงเนื่องมาจากในบริเวณพื้นที่โครงการมีส่วน
ที่เป็น อาคาร และถนน ทำให้ ปริมาณน้ำฝนที่คงเหลืออยู่บนพื้นผิวเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนมีการพัฒ นาโครงการ
ดังนั้ น โครงการจึ งต้องมี การควบคุม อัตราการระบายน้ ำออกจากโครงการ เพื่ อป้ องกัน ปัญ หาน้ ำท่ วม ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
- การระบายน้ำฝน เมื่อเปิดดำเนินการ สภาพพื้นที่โครงการจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นพื้นที่ตั้งของ
อาคาร จำนวน 9 อาคาร ได้แก่ อาคารห้องพัก อาคารออกกำลังกาย อาคารห้องงานระบบ อาคารสระว่ายน้ำ
ถนน ที่จอดรถและพื้นที่สีเขียว จึงทำให้อัตราการระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไปในปริมาณที่
เพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อป้องกันผลกระทบจากอัตราการระบายน้ำออกต่อชุมชน โครงการจึงต้องมีการรักษาสภาพ
การระบายน้ำให้มีสภาพเดิมเหมือนช่วงก่อนพัฒนาโครงการ โดยการควบคุมอัตราการระบายน้ำออก ไม่ไห้เกิน
อัตราการระบายน้ำเดิมก่อนพัฒนาโครงการ ซึ่งโครงการได้มีการประเมินอัตราการระบายน้ำออกจากโครงการ
ทั้งในช่วงก่อนและหลังพัฒนาโครงการ ตามแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้าน
โครงการที่ พั ก อาศั ย บริ ก ารชุ ม ชน และสถานที่ ต ากอากาศ ซึ่ ง จั ด ทำโดยสำนั ก นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556 โดยผู้ออกแบบได้คำนวณปริมาณน้ำฝนจากค่าอัตราฝนตกสูงสุดใน
30 นาทีแรกและสิ้นสุดใน 3 ชั่วโมง สามารถสรุปอัตราการระบายน้ำและแสดงรายละเอียดการควบคุมอัตราการ
ระบายน้ำออก ได้ดังนี้
- ก่อนพัฒนาโครงการ สภาพพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ดินแน่น จากการคำนวณหาอัตราการไหลนอง
ของน้ำฝนก่อนพัฒนา (Qก่อน) พบว่า มีอัตราการไหลที่ 0.0597 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
- หลังพัฒนาโครงการ สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่มีหลังคาปกคลุม และบางส่วนเป็น พื้นที่คอนกรีต
รวมทั้งพื้นที่สีเขียว จากการคำนวณหาอัตราการไหลนองของน้ำฝนหลังพัฒนา (Qหลัง) พบว่า มีอัตราการไหลที่
0.1166 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
- ปริมาณน้ำส่วนที่เหลือ ในปริมาณสูงสุดในช่วงเวลา 3 ชั่วโมง เนื่องจากโครงการมีการระบาย
น้ำฝนจากบ่อหน่วงน้ำออกอยู่เสมอ โดยมีอัตราการระบายน้ำ เท่ากับ 0.0597 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งเป็นอัตรา
การไหลที่ไม่เกินอัตราการการระบายน้ำก่อนพัฒนา โดยจากการคำนวณ พบว่า ในช่วงเวลา 3 ชั่วโมง มีปริมาณ
น้ำสะสมสูงสุด ที่ช่วงเวลานาทีที่ 75 โดยมีปริมาณน้ำสะสมอยู่ในบ่อหน่วงน้ำ 168.91 ลูกบาศก์เมตร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

4-61

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น โครงการจึงได้ออกแบบให้มี บ่อหน่วงน้ำฝน จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 210.00 ลูกบาศก์
เมตร อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งเป็นบ่อหน่วงน้ำแบบปิด โดยบ่อหน่วงน้ำดังกล่าว มีความเพียงพอที่จะเก็บ
กักน้ำฝนส่วนเกินก่อนที่จะระบายออกนอกพื้นที่โครงการ และควบคุมอัตราการระบายน้ำไม่ให้เกินอัตราการ
ระบายน้ำเดิมก่อนพัฒนาโครงการ โดยวิธีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกนั้น โครงการควบคุมด้วยเครื่องสูบ
น้ ำ เพื่ อ ให้ มี อั ต ราการระบายน้ ำ ออกที่ ส ม่ ำ เสมอและเป็ น วิ ธี ก ารที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ทั้ ง ระบบอั ต โนมั ติ
(Automatic) และแบบควบคุมด้วยคน (Manual)
- การระบายน้ำทิ้ง น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกรวบรวมไว้ในบ่อเก็บน้ำทิ้ง คสล. จำนวน 1
บ่อ ปริมาตร 15.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้ ำทิ้งที่ ผ่านการบำบัดแล้วของโครงการจะนำไปรดน้ำต้นไม้และพื้นที่
สีเขียวในโครงการ ส่วนที่เหลือจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนโคกโตนดต่อไป ดังนั้น การระบาย
น้ำของโครงการในช่วงดำเนินการจะมีผลกระทบต่อการระบายน้ำของชุมชนในระดับต่ำ
(4) การจัดการมูลฝอย
1) ช่วงดัดแปลงอาคาร
ปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงดัดแปลงอาคาร ส่วนใหญ่จะเกิดจากคนงานก่อสร้างโดย
มูลฝอยในช่วงดัดแปลงอาคารสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
ก) มูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษปูน และเศษไม้ เป็นต้น
มูลฝอยเหล่านี้ จะแยกเป็นวัสดุที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษเหล็ก จะนำไปหลอมใหม่ ส่วนเศษอิฐ
เศษปูน ก็จะนำไปปรับถมระดับพื้นที่ ไม้แบบ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ส่วนมูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้
ประโยชน์ได้อีก ผู้รับเหมาก็จะนำไปใส่ถังรองรับ มูลฝอยที่โครงการจัดเตรียมไว้ เพื่อจะขายให้ผู้รับซื้อของเก่า
ต่อไป
ข) มู ล ฝอยจากกิ จ กรรมของคนงาน เช่ น กระดาษและถุ งพลาสติ ก ซึ่ งจะมี ป ริม าณ
มูล ฝอยจากคนงานประมาณ 60 ลิตร/วัน (คำนวณจากคนงานก่อสร้าง 20 คน) โดยผู้รับเหมาจะจัดให้ มีถัง
รองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นถังมูลฝอยอินทรีย์ ถังมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล และ
มูลฝอยอันตราย อย่างละ 1 ถัง วางไว้บริเวณทิศเหนือของพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และในแต่ละวันจะมีรถเก็บขน
มูลฝอยของเทศบาลตำบลกะรนมาเก็บไปกำจัดต่อไป
ค) มู ล ฝอยจากการรื้ อ ถอนอาคาร จากรายงานการศึ ก ษาแนวทางการจั ด การเศษ
สิ่งก่อสร้างสำหรับประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า การ
ก่อสร้างอาคารส่วนใหญ่จะสร้างขึ้นโดยการทุบรื้อหรือปรับปรุงพื้นที่ที่มีอาคารเดิมอยู่แล้ว ทำให้มีของเสียจากเศษ
วัสดุเหลือใช้ที่เป็นมูลฝอยจากการก่อสร้างและรื้อ ถอนสิ่งปลูกสร้างเฉลี่ย 5.81 ตัน ต่อพื้นที่ ขออนุญาตก่อสร้าง
100 ตารางเมตร ซึ่งถือเป็นปริมาณมูลฝอยจำนวนมาก
ทั้งนี้ พื้นที่โครงการในปัจจุบัน มีอาคารโครงสร้างไม้ 1 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ซึ่งจะทำ
การรื้อถอนภายหลังได้รับใบอนุ ญาตก่อสร้างโครงการแล้ว โดยอาคารโครงสร้างไม้ 1 ชั้น จำนวน 5 อาคาร มี
พื้ น ที่ รื้ อ ถอนอาคาร 169.42 ตารางเมตร มี ป ริ ม าณวั ส ดุ จ ากการรื้ อ ถอนอาคาร ประมาณ 9.84 ตั น
((169.42/100)x 5.81) โดยโครงการมีวิธีกำจัดวัสดุจากการรื้อถอนอาคาร ดังนี้
ส่วนที่นำไปใช้ ซ้ำเป็ นวัสดุก่อสร้างใช้ แล้ ว เช่น ไม้ กระเบื้ องหลั งคา โครงหลั งคา วงกบ
ประตู และหน้าต่าง บานประตู และหน้าต่าง เป็นต้น (บริษัทรื้อถอน จะนำไปขายเป็นวัสดุก่อสร้างใช้แล้ว)
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

4-62

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ส่ วนที่ สามารถนำกลั บมาใช้ ใหม่ หรือรีไซเคิ ลได้ เช่ น เศษเหล็ กที่ แยกออกมาจากเศษ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ในส่วนของเสา พื้น คาน ทองแดงที่แยกออกมาจากสายไฟและอลูมิ เนียม เป็นต้น (บริษัทรื้อ
ถอน จะนำไปขายยังร้านรับซื้อของเก่า)
ส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือใช้ใหม่ได้ ต้องนำไปกำจัด เช่น เศษคอนกรีตฝ้า
และเศษวัสดุอื่นๆ (บริษัทรื้อถอน จะนำไปเป็นวัสดุถมพื้นที่โครงการ) โดยโครงการมีการควบคุมการทิ้งกองวัสดุ
รื้อถอนอาคารให้อยู่ในความเป็นระเบียบ สะอาด และไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ที่ดินแปลงข้างเคียง หากเกิดความ
เสียหายใดๆ ทางบริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทั้งหมด
ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาการดัดแปลงอาคารโครงการหากบริษัทรับเหมามีการควบคุมและ
จัดระบบด้านการจัดการมูลฝอยที่ดี คาดว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ
2) ช่วงดำเนินการ
ก) ความเพียงพอของที่รองรับมูลฝอยของโครงการ
เมื่อโครงการเปิ ดดำเนิ น การ คาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้ น 1,104.00 ลิตร/วัน
หรือ 368.00 กิโลกรัม/วัน โดยแบ่งเป็น มูลฝอยอินทรีย์ 239.13 กิโลกรัม/วัน, มูลฝอยทั่วไป 51.52 กิโลกรัม/วัน,
มูลฝอยรีไซเคิล 77.28 กิโลกรัม/วัน และมูลฝอยอันตราย 0.07 กิโลกรัม/วัน
ปริ ม าณมู ล ฝอยดั งกล่ าวมาคำนวณปริม าตรโดยคิ ด จากความหนาแน่ น ของมู ล ฝอยแต่ ล ะ
ประเภทซึ่งมีปริมาตรมูลฝอยรวม 1.66 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยแบ่งเป็น มูลฝอยอินทรีย์ 0.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน,
มูลฝอยทั่วไป 0.34 ลูกบาศก์เมตร/วัน, มูลฝอยรีไซเคิล 0.52 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมูลฝอยอันตราย 0.00047
ลูกบาศก์เมตร/วัน
ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ประกอบด้วย ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์ มีขนาดพื้นที่
23.00 ตารางเมตร ระดับกักเก็บ 1.00 เมตร ห้องพักมูลฝอยทั่วไป มีขนาดพื้นที่ 4.00 ตารางเมตร ระดับกักเก็บ
1.00 เมตร ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล มีขนาดพื้นที่ 8.00 ตารางเมตร ระดับกักเก็บ 1.00 เมตร และห้องพักมูลฝอย
อันตราย มีขนาดพื้นที่ 4.00 ตารางเมตร ระดับกักเก็บ 1.00 เมตร
ดังนั้น ห้องพักมูลฝอยรวมมีขนาดพื้นที่รวม 39.00 ตารางเมตร และมีปริมาตรกักเก็บมูลฝอย
ประมาณ 39.00 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูงเก็บกองมูลฝอย 1.00 เมตร) อัตราการเกิดมูลฝอยรวมทั้งโครงการ
ประมาณ 1.66 ลบ.ม./วัน ดังนั้นห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการจึงสามารถกักเก็บมูลฝอยได้มากกว่า 3 วัน
นอกจากนี้ น้ำเสี ยที่เกิดขึ้นจากการล้ างทำความสะอาดห้ องพักมูล ฝอยรวมของโครงการจะ
ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อบำบัดต่อไป ดังนั้น น้ำทิ้งจากห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ จึง
ไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมแต่อย่างใด
ข) การจัดการมูลฝอย
โครงการมีนโยบายและกำหนดเป้าหมายในการลดปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัดโดยท้องถิ่น
และมีอัตราการใช้ประโยชน์ จากมูลฝอยมากขึ้นโดยนำหลัก 3R มาเป็นแผนงานในการจัดการมูลฝอยภายใน
โครงการ ได้แก่ การลดมูลฝอย การนำไปใช้ซ้ำ และนำกลับไปใช้ใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) Reduce การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง เช่น การลดการใช้โฟมและ
พลาสติก ให้ใช้ภาชนะคงทนถาวรสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง บริการน้ำดื่มด้วยขวดแก้ว เลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่
ย่อยสลายได้ง่าย เช่น ใบตอง กระดาษ หรือพลาสติก มีภาชนะคัดแยกอาหารเครื่องดื่ม
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(2) Reuse หรือการใช้ ซ้ำ เช่น ใช้กระดาษซ้ำ เลือกใช้ภ าชนะที่สามารถใช้ซ้ำหรือลดการใช้
บรรจุภัณฑ์หรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ส่งคืนผู้ผลิตได้ เช่น กล่องหหรือตะกร้า การมอบหรือบริจาคสิ่งของที่เลิกใช้
งานแล้วของโรงแรมให้แก่พนักงานหรือองค์กรสาธารณะ มีการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเติมใหม่ได้
(3) Recycle หรือใช้หมดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น มีการคัดแยกขยะตามประเภท และส่งขาย
ให้ กับ ร้านซื้อของเก่าในท้องถิ่น มูลฝอยอินทรีย์มีการนำกลับไปใช้ประโยชน์ต่อ เช่น ทำปุ๋ยหมักหรือน้ำหมัก
ชีวภาพ ส่วนมูลฝอยอันตรายมีการคัดแยกและจัดเก็บเพื่อรอกำจัดอย่างเหมาะสม
สำหรับการจัดการมูลฝอยภายในโครงการ จะให้แม่บ้านทำหน้าที่เก็บรวบรวมมูลฝอย และทำ
ความสะอาดภายในห้องพักและบริเวณทั่วไปภายในโครงการ ซึ่งจะเก็บรวบรวมมูลฝอยวันละ 1 ครั้ง/ห้องพัก
โดยถังรองรับมูลฝอยในห้องพักจะมีขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ จะถูกคัดแยกเป็น
4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย ก่อนรวบรวมใส่ถุงดำ และ
ถุงแดง (สำหรับมูลฝอยอันตราย) ผูกปากถุงให้เรียบร้อย และนำไปทิ้งในอาคารห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
โดยแยกประเภทมูลฝอยรีไซเคิลไว้ที่ส่วนพักมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งมูลฝอยส่วนนี้สามารถนำไปขายได้ มูลฝอยทั่วไป
ไว้ที่ส่วนพักมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์ไว้ที่ส่วนพักมูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายไว้ที่ส่วนพักมูลฝอย
อันตราย โดยมีพื้นที่ห้องพักมูลฝอยรวม ประมาณ 39.00 ตารางเมตร ที่ระดับกักเก็บ 1.00 เมตร (รองรับมูลฝอย
ได้ 39.00 ลูกบาศก์เมตร) โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการเท่ากับ 1.66 ลูกบาศก์
เมตร/วัน พบว่าสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้นาน มากกว่า 3 วัน เพื่อรอรถเก็บขนมูลฝอยจากเทศบาล
ตำบลกะรนเข้ามาจัดเก็บมูลฝอยให้แก่โครงการ
ค) ความสามารถในการเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานราชการ
เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตำบลกะรน พบว่า ปัจจุบัน
เทศบาลตำบลกะรน โดยมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหามูลฝอยในเขต
เทศบาลตำบลกะรน และจะรวบรวมมูล ฝอยไปกำจัดยังเทศบาลนครภูเก็ต โดยเสียค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอย
ให้แก่เทศบาลนครภูเก็ต ปัจจุบันในอัตราตันละ 520 บาท โดยในปี พ.ศ. 2562 มีมูลฝอยที่เทศบาลตำบลกะรน
ส่งกำจัด ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต ปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 20,707.92 ตัน/หน่วย (ที่มา : แผนปฏิบัติการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดภูเก็ต และกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักการช่าง เทศบาล
นครภูเก็ต พ.ศ.2562)

ส่วนปั ญหาในเรื่องการเก็บขนมูล ฝอยนั้น เนื่องจากพื้นที่ เทศบาลตำบลกะรนมีจำนวนผู้ อยู่
อาศัยจำนวนมาก ดังนั้น จึงส่งผลให้ มีปริมาณมูลฝอยมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งในบางช่ วงเวลารถเก็บขนมูลฝอยไม่
สามารถเก็บขนได้หมด จึงเกิดปัญหามูลฝอยตกค้างมากตามมา นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุมาจากการนำมูลฝอยมา
ทิ้งไม่ตรงตามช่วงเวลาที่เทศบาลกำหนด จึงทำให้เกิดปัญหาปริมาณมูลฝอยตกค้างตามจุดต่างๆ ได้เช่นกัน
ทั้งนี้ เพื่อเป็ น การป้ องกัน และลดผลกระทบด้านปั ญ หามูล ฝอยตกค้าง ในกรณี ที่ รถเก็บ ขน
มูลฝอยไม่สามารถเก็บขนมูลฝอยได้หมดในแต่ละวัน โครงการจึงได้ออกแบบให้ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
สามารถรองรับมูลฝอยจากโครงการได้ ไม่น้อยกว่า 3 วัน ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบด้านปัญหามูลฝอยตกค้างได้ ใน
ระดับหนึ่ง ดังนั้น คาดว่าผลกระทบที่เกิดจากมูลฝอยโครงการจะอยู่ในระดับต่ำ
ง) มาตรการในการคัดแยกมูลฝอยของโครงการ
1) โครงการได้จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยไว้ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการเป็น 4 ประเภท ได้แก่
- ถังรองรับมูลฝอยอินทรีย์ ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร
เปลือกผลไม้ เศษผัก เป็นต้น (ถังสีเขียว)
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- ถังรองรับมูลฝอยแห้ง สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไป เช่น ถุงหรือพลาสติก เป็นต้น
(ถังสีน้ำเงิน)
- ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งเป็นมูลฝอยที่ยังใช้ได้ เช่น ขวดน้ำชนิดที่เป็นแก้วและ
พลาสติก เศษกระดาษ กระป๋องน้ำอัดลม กระป๋องเบียร์ (ถังสีเหลือง)
- ถั ง รองรั บ มู ล ฝอยอั น ตราย เช่ น หลอดฟลู อ อเรสเซนต์ ถ่ า นไฟฉายแบตเตอรี่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารเคมี เป็นต้น (ถังสีส้มหรือถังสีเทาฝาส้ม)
2) รณรงค์และให้ความรู้กับพนักงาน แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกั บโครงการเกี่ยวกับ
การคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งลงถังรองรับมูลฝอยแต่ละชนิด
3) ติดป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์กับผู้พักอาศัยให้มีการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งให้ถูกที่และ
ถูกถังรองรับมูลฝอยแต่ละชนิด
4) จัดให้มีการ ลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
4.3.2 การคมนาคม
(1) ประเมิน ความเพี ยงพอของพื้ น ที่ จอดรถยนต์เปรีย บเที ยบกับ โครงการที่ มี ลักษณะกิจกรรม
ประเภทเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน
การประเมิน ความเพียงพอของจำนวนที่จอดรถยนต์ภ ายในโครงการเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ
จำนวนที่จอดรถยนต์จากพฤติกรรมการใช้งานจริงจากอาคารข้ างเคียง คือ โครงการโรงแรม ไอบิส กะตะ แสดง
ดังรูปที่ 4.3-1 ซึ่งเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ โดยเปิดดำเนินการและมีผู้อยู่อาศัยแล้ว
ซึ่งข้อมูลการดังนี้
โครงการโรงแรม ไอบิส กะตะ ตั้งอยู่ที่ ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็น
โครงการประเภทโรงแรม มีห้องพักรวมทั้งสิ้น 260 ห้องพัก และมีที่จอดรถจำนวน 41 คัน ซึ่งจากการสำรวจการ
ดำเนินการของโครงการโรงแรม ไอบิส กะตะ ที่ผ่านมามีการเข้าพักหมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในฤดู
การท่องเที่ยวจะมีผู้เข้าพักจำนวนมาก และส่วนใหญ่ผู้ใช้ บริการเป็นชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวซึ่งไม่ ได้ใช้รถ
ส่วนตัว ซึ่งจะใช้บริการแท็กซี่ รถตู้ หรือรถโดยสารขนาดเล็ก ดังนั้น ปัจจุบันโครงการโรงแรม ไอบิส กะตะ มีการ
ใช้ที่จอดรถยนต์จริงจำนวนทั้งสิ้น 20 คัน จะมีการใช้ที่จอดรถคิดเป็นร้อยละ 7.69 ของจำนวนห้องพัก
ดังนั้นจะนำค่าสัดส่วนการใช้ที่จอดรถยนต์ที่ได้จากโครงการดังกล่าว นำไปใช้ในการประเมินพฤติกรรม
การใช้ที่จอดรถยนต์ของโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีส อร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและ
ส่วนขยาย) แสดงในตารางที่ 4.3-2
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ตารางที่ 4.3-2 ประเมินการใช้ที่จอดรถยนต์โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort)
(ดัดแปลงและส่วนขยาย) จากสัดส่วนการใช้ที่จอดรถยนต์ของโครงการอื่นๆ
โครงการ
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและ
ส่วนขยาย)

จำนวนห้องพัก ที่จอดรถที่โครงการ
ของโครงการ
จัดให้มี (คัน)
144

23

ร้อยละที่จอดรถที่ใช้จริง
ของโครงการใกล้เคียง
ต่อจำนวนห้องพักทั้งหมด
7.69

หมายเหตุ : สำรวจโดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด, พฤศจิกายน 2564

จากสัดส่วนข้อมูลจำนวนที่จอดรถยนต์ และพฤติกรรมการใช้งานจริงของโครงการใกล้เคียงกับโครงการ
โรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ซึ่งมีการใช้ที่จอดรถยนต์จริง
เฉลี่ยประมาณร้อยละ 7.69 ของจำนวนห้องพักทั้งหมดของโครงการโรงแรม ไอบิส กะตะ จึงประเมินการใช้ที่
จอดรถของโครงการ ได้ดังนี้
ร้อยละที่จอดรถที่ใช้จริงต่อจำนวนห้องพัก
จำนวนห้องพักของโครงการ
 จำนวนที่จอดรถที่ใช้จริงของโครงการฯ

=
=
=
=

7.69
144 ห้อง
(144 × 7.69)/100
11.07 คัน

ดังนั้น จากการประเมินความเพียงพอของจำนวนที่จอดรถยนต์จากสัดส่วนการใช้งานจริงของโครงการ
โรงแรม ไอบิส กะตะ ที่เปิดดำเนินการในปัจจุบัน พบว่า โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่ า รีสอร์ท (Chanalai
Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) จะมีการใช้งานที่จอดรถยนต์สูงสุดประมาณ 12 คัน โดยทางโครงการ
ได้จัดให้มที จี่ อดรถยนต์ไว้ทั้งสิ้น 23 คัน เป็นที่จอดรถสำหรับผู้พิการ จำนวน 1 คัน
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สภาพโครงการ โรงแรม ไอบิส กะตะ

(2) ประเมินความเพียงพอของพื้นทีจ่ อดรถยนต์ตามข้อกำหนดของกฎหมาย
การประเมินความเพียงพอของพื้นที่จอดรถยนต์ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความ
ใน พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) แก้ไขเพิ่มเติม ใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร
พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) แก้ไขเพิ่มเติม ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2543
ข้อกำหนดตามกฎหมาย
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
(7) “โรงแรม” หมายความว่า อาคารหรือส่ วนหนึ่งส่ ว นใดของอาคารที่ ใช้เป็ นโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(12) “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของอาคารเป็นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีความสูงจากระดับถนนตั้งแต่ 15 เมตร
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ขึ้นไป และพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดใน
หลังเดียวกันเกิน 2,000 ตร.ม.
ความสอดคล้องของโครงการ
ความสอดคล้ องตามข้อ 1 (7) โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม มี ห้ องพั กทั้ งหมด
จำนวน 144 ห้อง แต่ละห้องพักมีห้องนอน ห้องส้วมและห้องน้ำเป็นอิสระ และมีทางเดินและบันไดขึ้นชั้นบนใช้
ร่วมกัน เข้าข่ายโรงแรม
ความสอดคล้องตามข้อ 1 (12) ภายในโครงการมีอาคารที่มีความสูงจากระดับถนนตั้งแต่ 15
เมตรขึ้นไป และพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใด
ในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตร.ม. จำนวน 2 อาคาร คือ อาคาร B3 มีพื้นที่ใช้สอยอาคาร 4,041.00 ตารางเมตร
และอาคาร B4 มีความสูง 15 เมตร และมีพื้นที่ใช้สอยอาคาร 1,169.00 ตารางเมตร เข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่
ข้อกำหนดตามกฎหมาย
ข้อ 2 ให้กำหนดประเภทของอาคารซึ่งต้องมีที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของ
รถยนต์ไว้ ดังต่อไปนี้
(1) โรงมหรสพที่มีพื้นที่สำหรับจัดที่นั่งสำหรับคนดูตั้งแต่ 500 ที่ขึ้นไป
(2) โรงแรมที่มีพื้นที่ห้องโถงหรือพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรมในหลังเดียวกันหรือ หลาย
หลังรวมกันตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป”
(3) อาคารชุดที่มีพื้นที่แต่ละครอบครัวตั้งแต่ 60 ตร.ม. ขึ้นไป
(4) ภัตตาคารที่มีพื้นที่สำหรับตั้งโต๊ะอาหารตั้งแต่ 150 ตร.ม. ขึ้นไป
(5) ห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 300 ตร.ม. ขึ้นไป
(6) อาคารขนาดใหญ่
(7) สำนักงานที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 300 ตร.ม. ขึ้นไป
(8) ห้องโถงของภัตตาคารตาม (4) หรืออาคารขนาดใหญ่ตาม (7)
ในกรณีที่โรงแรมตาม (2) หรือโรงแรมที่มีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ตาม (7) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่
ตามสภาพธรรมชาติไม่สามารถนํารถยนต์เข้าไปใช้ได้ จะไม่จัดให้มีที่จอดรถยนต์ ที่ กลับรถยนต์ และทางเข้าออก
ของรถยนต์ก็ได้
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม มีห้องพักทั้งหมดจำนวน 144 ห้อง แต่ละห้องพักมี
ห้องนอน ห้องส้วมและห้องน้ำเป็นอิสระ และมีทางเดินและบันไดขึ้นชั้นบนหรือลิฟต์ใช้ร่วมกัน
ความสอดคล้องตามข้อ 2 (2) โครงการมีพื้นที่ห้องโถงหรือพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม
รวมทั้งสิ้น 403.00 ตารางเมตร จึงต้องมีที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์
ความสอดคล้องตามข้อ 2 (6) โครงการมีมีอาคารที่มีความสูงจากระดับถนนตั้งแต่ 15 เมตรขึ้น
ไป และพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลัง
เดียวกันเกิน 2,000 ตร.ม. จำนวน 2 อาคาร จึงต้องมีที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์
ข้อกำหนดตามกฎหมาย
ข้อ 3 จำนวนที่จอดรถยนต์ ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
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(2) ในเขตเทศบาลทุกแห่งหรือในเขตท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุม
การก่อสร้างอาคารพุทธศักราช 2479 ใช้บังคับ
(ข) โรงแรม ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ห้องโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30
ตารางเมตร ให้คิดเป็น 30 ตารางเมตร และไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม 40 ตาราง
เมตร เศษของ 40 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 40 ตารางเมตร
(ซ) อาคารขนาดใหญ่ ให้มีที่จอดรถยนต์ตามจำนวนที่กำหนดของแต่ละประเภทของอาคารที่ใช้
เป็นที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นั้นรวมกัน หรือให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้ อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่อาคาร
240 ตารางเมตร เศษของ 240 ตารางเมตร ให้ คิดเป็น 240 ตารางเมตร ทั้ งนี้ให้ ถือที่จอดรถยนต์จำนวนที่
มากกว่าเป็นเกณฑ์
ความสอดคล้องของโครงการ
ความสอดคล้องตามข้อ 3 (ข) โครงการมีพื้นที่ห้องโถงหรือพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม
รวมกันทัง้ สิ้น 403.00 ตารางเมตรจึงต้องมีที่จอดรถยนต์ โดยมีพื้นที่ (ห้องโถง) ส่วนต้อนรับทั้งหมด 54.00 ตาราง
เมตร ต้องจัดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์อย่างน้อย 2 คัน และโครงการมีพื้นที่ (ส่วนกิจการพาณิชยกรรม) ทั้งหมด
349.00 ตารางเมตร ต้องจัดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์อย่างน้อย 9 คัน รวมโครงการต้องจัดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์อย่าง
น้อย 11 คัน ซึ่งโครงการได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ไว้ทั้งสิ้น 23 คัน ถือว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว
ความสอดคล้องตามข้อ 3 (ซ) โครงการมีอาคารขนาดใหญ่จำนวน 2 อาคาร โดยพื้นที่อาคาร B3
เท่ากับ 4,041.00 ตารางเมตร และอาคาร B4 เท่ากับ 1,169.00 ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ 5,210.00 ตารางเมตร
ดังนั้น โครงการต้องจัดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 23 คัน ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์จำนวน 23
คัน จึงถือว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว
ดังนั้น จากการประเมินความเพียงพอของพื้น ที่จอดรถยนต์ตามการประเมินความเพียงพอของ
จำนวนที่จอดรถยนต์ภายในโครงการเปรียบเทียบกับจำนวนที่จอดรถยนต์จากพฤติกรรมการใช้งานจริงจาก
อาคารข้างเคียง และตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่า โครงการสามารถจัดให้มีพื้นที่
จอดรถยนต์ภายในโครงการได้เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งโครงการได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ไว้ทั้งสิ้น 23
คัน โดยเป็ น ที่ จ อดรถสำหรั บ ผู้ พิ การจำนวน 1 คัน จึงถือว่าสอดคล้ อ งกับ ข้อ กำหนดดั งกล่ าว ซึ่ งจะช่ว ยลด
ผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งหากพิจารณาความต้องการของผู้พักอาศัยและกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ ได้แก่ ผู้ที่มีกำลังซื้อในระดับปานกลาง ซึ่งจะเดินทางโดยใช้บริการของรถส่วนตัว รถบัสแท็กซี่ เป็นส่วน
ใหญ่ ประกอบกับในบริเวณดังกล่าวมีรถจักรยานยนต์รับจ้างและรถรับจ้างให้บริการ ดังนั้น กลุ่มผู้พักอาศัยจะ
สามารถใช้บริการได้หลากหลายและสะดวกแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
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ตารางที่ 4.3-3 แสดงการเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดจำนวนที่จอดรถของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จำนวนที่จอดรถยนต์ จำนวนที่จอดรถยนต์
เกณฑ์พิจารณา
ตามกฎหมาย
ของโครงการ
กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) แก้ไขเพิ่มเติม ในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
ข้อ 3 จำนวนที่จอดรถยนต์ ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
(2) ในเขตเทศบาลทุกแห่งหรือในเขตท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พ ระราชบัญ ญั ติควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารพุทธศักราช 2479 ใช้บังคับ
(ข) โรงแรม ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ห้องโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30 ตาราง
11
23 คัน
ผ่าน
เมตร ให้คิดเป็น 30 ตารางเมตร และไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม 40 ตารางเมตร
เศษของ 40 ตารางเมตร ให้คดิ เป็น 40 ตารางเมตร
(ซ) อาคารขนาดใหญ่ ให้มีที่จอดรถยนต์ตามจำนวนที่กำหนดของแต่ละประเภทของอาคารที่ใช้เป็น
ที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นั้นรวมกัน หรือให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่อาคาร
22
23 คัน
ผ่าน
240 ตารางเมตร เศษของ 240 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 240 ตารางเมตร ทั้งนี้ให้ถือที่จอดรถยนต์จำนวนที่
มากกว่าเป็นเกณฑ์
ข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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(3) ผลกระทบด้านจราจร
เส้นทางคมนาคมที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับการดำเนินงานของโครงการมากที่สุดในการใช้ประโยชน์
และการเดิน ทางเข้า -ออกโครงการ ได้ แก่ ถนนโคกโตนด และถนนกะตะ โดยบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ตรวจนับ
ปริมาณจราจรบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางหลักในการเข้าสู่พื้นที่โครงการ รวม 2 วัน คือ วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม
2564 (วันธรรมดา) และเมื่อวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 (วันหยุดราชการ) ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน 3 เวลา คื อ
07.00 - 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. และ 17.00 - 18.00 น. โดยตรวจนับทั้ง 2 ทิศทาง ตำแหน่งจุดตรวจนับ
ปริมาณจราจร 2 จุด ได้แก่
- จุดที่ 1 ถนนโคกโตนด
- จุดที่ 2 ถนนกะตะ
ทั้งนี้ จากการสำรวจปริมาณการจราจรของจุดนับรถ พบว่า ในวันธรรมดาช่วงเวลาเย็น (เวลา 17.0018.00 น.) ในวันหยุดราชการ ช่วงเวลาเย็น (เวลา 17.00-18.00 น.) เป็นช่วงเวลาที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น
มากที่สุด (รายละเอียดดังแสดงในบทที่ 3) ซึ่งสภาพการจราจรของจุดนับรถ แสดงดังตารางที่ 4.3-4
ตารางที่ 4.3-4 สภาพการจราจรในเวลา 17.00 -18.00 น. ของจุดนับรถทั้ง 2 จุด
จุด
นับรถ
จุดที่ 1
จุดที่ 2

จุดที่นับ
ถนนโคกโตนด
ถนนกะตะ

ค่า V/C Ratio
วันธรรมดา
0.25
0.27

สภาพที่
ประเมิน
ดีมาก
ดีมาก

ค่า V/C Ratio
วันหยุดราชการ
0.28
0.30

สภาพที่
ประเมิน
ดีมาก
ดีมาก

การประเมินผลกระทบในด้านปริมาณการจราจร
1) ช่วงดัดแปลงอาคาร
การดำเนินการดัดแปลงอาคารของโครงการคาดว่าจะดำเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2565 โดยช่วงดัดแปลง
อาคารคาดว่าจะมีรถขนส่งวัสดุก่อสร้างและรถรับส่งคนงานสูงสุดรวมทั้งสิ้นประมาณ 5 เที่ยว/วัน ทั้งนี้จะคิดใน
กรณีที่รถบรรทุกทั้งหมดขนส่งทั้งไปและกลับในชั่วโมงเดียวกัน คือ 5 คัน/ชั่วโมง หรือเท่ากับ 8.50 PCU/ชั่วโมง
และคิดในกรณีที่เลวร้ายที่สุด คือ ให้รถทั้งหมดไปและกลับโดยใช้เส้นทางเดิม
(ก) ถนนโคกโตนด
จากข้อมูลการตรวจนับปริมาณรถบนถนนโคกโตนด ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่
พื้นที่โครงการ โดยบริษัทที่ปรึกษาฯ ซึ่งสามารถสรุปการคำนวณได้ว่าปัจจุบันถนนโคกโตนด มีค่า V/C ratio ใน
วัน ธรรมดา 0.25 และมีค่า V/C ratio ในวัน หยุดราชการ 0.28 โดยในระหว่างที่ มีการดั ดแปลงอาคารของ
โครงการ จะมีปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตลอดจนเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ โดย
คาดว่าจะมีปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นสูงสุด (กรณี Worst Case) ประมาณ 5 เที่ยว/วัน คิดเป็นปริมาณจราจรที่
เพิ่มขึ้นเท่ากับ 8.50 PCU/วัน (PCE Factor จะคิดของรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ ซึ่งเท่ากับ 1.7 เนื่องจากเป็นการ
คิดในกรณี Worst Case) หรือ 2.83 PCU/ชม. (คิด 8 ชั่วโมง) พิจารณาประเมินในช่วงวันที่มีปริมาณจราจรมาก
คือวันหยุดราชการ มีรายละเอียด ดังนี้
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- ค่า V/C ratio หาได้จากสูตร
V/C ratio

=

ค่า PCU รวมต่อชั่วโมง/ค่าความจุของถนน

- การเปรียบเทียบค่า V/C เมื่อพิจารณาความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร พิจารณา
ความหนาแน่นและความคล่องตัวของการจราจรบนถนนโคกโตนด แสดงดังตารางที่ 4.3-5 และจากค่ามาตรฐาน
การจำแนกสภาพจราจร แสดงดังตารางที่ 4.3-6
ตารางที่ 4.3-5 ระดับความหนาแน่นและความคล่องตัวของจราจรตามอัตราส่วนปริมาณจราจร
สภาพการจราจร
V/C
เลวมาก
0.89-1.00
เลว
0.68-0.88
พอใช้ได้
0.53-0.67
ดี
0.37-0.52
ดีมาก
0.20-0.36
ที่มา : เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี, 2540

ตารางที่ 4.3-6 ค่ามาตรฐานการจำแนกสภาพจราจร
ระดับ
ค่าดัชนี
สภาพการจราจร
การบริการ การจราจรติดขัด
A
0.00-0.60
การจราจรคล่องแคล่ว,ไม่ติดขัด,การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย
B
0.61-0.70
การจราจรยังคงคล่องตัว,มีการติดขัดเล็กน้อย แต่ยังไม่มีการหยุดจอด
C
0.71-0.80
การจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ แต่การเปลี่ยนช่องทางจราจรได้ยากขึ้น ผู้
ขับขี่ยานพาหนะเริ่มมีความเครียดขณะขับขี่
D
0.81-0.90
การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าลง เกิดความล่าช้า และความเร็วลดลง
E
0.91-1.00
เกิดความล่าช้าบริเวณจุดตัด และความเร็วเฉลี่ยลดลง อย่างมีนัยสำคัญ
F
มากกว่า 1.00 ขับขี่ด้วยความเร็วต่ำมาก เนื่องจากการติดขัดที่จุดตัด มีการติดขัดเป็น
ขบวนยาว
ที่มา : Transportation Research Board, 1994

ทั้งนี้ จากข้อ มูล การประเมิน ปริม าณจราจรบนถนนโคกโตนด พบว่า ช่ ว งเวลาที่มี ป ริม าณ
การจราจรหนาแน่นมากที่สุด คือ วัน หยุดราชการ ในช่วงเวลา 17.00 – 18.00 น. มีค่า V/C ratio 0.28 และ
ถนนโคกโตนด มีความสามารถรองรับรถได้สูงสุด 1,000 PCU/ชั่วโมง
ค่า V/C Ratio ของโครงการในระยะดัดแปลงอาคาร = 0.004
ดังนั้นค่า V/C Ratio บนถนนโคกโตนด ในระยะก่อสร้าง กรณี Worst case = ค่า V/C Ratio
ปัจจุบันของถนน + ค่า V/C Ratio ในระยะดัดแปลงอาคารโครงการ
= 0.28 + 0.003
= 0.283
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จากการประเมิน ดังกล่ าว จะเห็ นได้ว่าปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการดัดแปลงอาคารของ
โครงการในกรณี Worst Case (ช่วงเวลาเย็นซึ่งมีการจราจรหนาแน่นที่สุด) จะทำให้ถนนโคกโตนด มีค่า V/C
Ratio เพิ่มขึ้นจาก 0.28 เป็น 0.283 เท่านั้น ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มปริมาณจราจรของโครงการนี้
จัดอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการจำแนกสภาพการจราจร พบว่า การจราจรคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด
การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย และจากและจากเอกสารวิศวกรรมการทางของเผ่าพงษ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี พบว่า
ค่า V/C Ratio ดังกล่าว เป็นสภาพการจราจรดี รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.3-6
แต่อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่มีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอาจมีการร่วงหล่นของเศษวัสดุ
ก่อสร้าง ซึ่งทำความสกปรกเสียหายให้กับถนนเส้นทางที่ยานพาหนะขนส่งผ่านได้ นอกจากนี้ ยังอาจมีอุบัติเหตุ
จากการขนส่งเกิดขึ้นได้ แต่ผลกระทบดังกล่าวจะอยู่ในระดับต่ำ หากมีการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในบทที่ 5
2) ระยะดำเนินการ
การประเมิ น ผลกระทบจากการดำเนิ น การของโครงการที่ ค าดว่ า จะมี ต่ อ การจราจรและคมนาคม
ภายนอกพื้นที่โครงการสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
จากข้อมูลการตรวจนับปริมาณรถบนถนนโคกโตนด ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่พื้นที่
โครงการ โดยบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาฯ ซึ่ ง สามารถสรุป การคำนวณได้ ว่า ปั จ จุ บั น ถนนโคกโตนด มี ค่ า V/C ratio
หนาแน่นมากที่สุด คือ ในช่วงเวลา 17.00 – 18.00 น. ของวันหยุดราชการ เท่ากับ 0.38 โดยโครงการจัดให้มีที่
จอดรถยนต์ไว้ทั้งสิ้น 23 คัน เป็นที่จอดรถสำหรับผู้พิการ จำนวน 1 คัน ซึง่ คาดว่าจะมีปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้น
สูงสุด (กรณี Worst Case) ประมาณ 23 คัน/วัน คิดเป็นปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 23.00 PCU/วัน (PCE
Factor จะคิดของรถยนต์ 4 ล้อ ซึ่งเท่ากับ 1.0 PCE Factor เนื่องจากเป็นการคิดในกรณี Worst Case) หรือ
7.67 PCU/ชม. (คิด 8 ชั่วโมง)
ทั้งนี้ จากข้อมูลการประเมิน ปริมาณจราจรบนถนนโคกโตนด พบว่า ช่วงเวลาที่มีปริมาณการจราจร
หนาแน่นมากที่สุด คือ วันหยุดราชการ ในช่วงเวลา 17.00 – 18.00 น. มีค่า V/C ratio 0.28 และถนนโคกโตนด
มีความสามารถรองรับรถได้สูงสุด 1,000 PCU/ชั่วโมง
ค่า V/C Ratio ของโครงการในระยะดำเนินการ = 0.008
ดังนั้ น ค่า V/C Ratio บนถนนโคกโตนด ในระยะดำเนิ น การ กรณี Worst case = ค่า V/C
Ratio ปัจจุบันของถนน + ค่า V/C Ratio ในระยะดำเนินการโครงการ
= 0.28 + 0.008 = 0.288
จากการประเมินดังกล่าว จะเห็นได้ว่าปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการของโครงการในกรณี
Worst Case (ช่วงเวลาเย็นซึ่งมีการจราจรหนาแน่นที่สุด) จะทำให้ถนนโคกโตนด มีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นจาก
0.28 เป็น 0.288 เท่านั้น ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มปริมาณจราจรของโครงการนี้จัดอยู่ในระดั บต่ำ
เนื่องจากไม่เกินความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรของถนนสายดังกล่าว ซึ่งสามารถรองรับปริมาณจราจร
ได้ประมาณ 1,000 คัน/วัน และจากเอกสารวิศวกรรมการทางของเผ่าพงษ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี พบว่า ค่า V/C
Ratio ดังกล่ าว (ถนนโคกโตนด) เป็ น สภาพการจราจรดีมาก อย่างไรก็ตามยังอาจมีอุบัติเหตุจากการจราจร
เกิ ด ขึ้ น ได้ แต่ ผ ลกระทบดั งกล่ า วจะอยู่ ในระดั บ ปานกลาง หากมี ก ารปฏิ บั ติ ต ามมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในบทที่ 5
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4.3.3 การใช้ที่ดิน
1) ระยะดัดแปลงอาคาร/ระยะดำเนินการ
1.1) การตรวจสอบการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ตามข้อกำหนดผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.
2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ประกาศใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 และตามมาตรา 111 ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562
จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ พบว่า ที่ดินของโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ตาม
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ.2518 ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 และตามมาตรา 111 ของพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ.2562 ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้
บังคับผั งเมืองรวมใช้บังคับในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งได้กำหนดการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น
ปานกลาง (สีสม้ ) บริเวณหมายเลข 2.36 สำหรับข้อกำหนดที่เป็นสาระสำคัญของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
นี้ กำหนดให้
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น ปานกลาง (สีส้ม) บริเวณหมายเลข 2.36 ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย การท่องเที่ยว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ซึ่งจากการตรวจสอบตามข้อกำหนดฯ ข้างต้น พบว่า โครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับ
ดำเนินการโครงการเพื่อการท่ องเที่ยว โดยรูปแบบเป็นการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ซึ่งถือเป็นการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการหลัก และการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ไม่อยู่ในข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎกระทรวงที่กำหนด ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ จึงสอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้ ประโยชน์
ทีด่ ินตามทีก่ ำหนด จึงกล่าวได้ว่าผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ
1.2) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ตั้งอยู่ในเขตควบคุมอาคารตามพระราช
กฤษฎีกาการให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2535 เป็นเขตพื้นที่
ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จากการตรวจสอบที่ตั้งพื้นที่โครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริ เวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 3 และบริเวณที่ 8
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการดำเนินโครงการเป็นการพัฒนาและใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความคุ้มค่ามาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ อยู่อาศัยไปเป็นโรงแรม ที่มีการออกแบบอาคารและตกแต่ง
สภาพภูมิสถาปัตย์ให้ มีความสวยงาม และการดำเนินการของโครงการยังเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความ
สอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากโครงการตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณ ที่ 3 และบริ เ วณ ที่ 8 ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2563 (บริเวณที่ 8 ได้แก่ พื้นที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะ
บริวารต่างๆ นอกจากบริเวณที่ 1 ถึงบริเวณที่ 7) โดยมีมาตรการที่เกี่ยวข้อง คือ มาตรการข้อ 7 (9) ข้อ 9 ข้อ 13
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และ ข้อ 15 (2) (ก) ซึ่งการดำเนินโครงการต้องถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฯ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวม
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 อย่างเคร่งครัด ดังตารางที่ 4.3-7
ตารางที่ 4.3-7 มาตรการที่ต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
รายละเอียดตามประกาศฯ
ข้อ 7 ในพื้นที่ตามข้อ 4 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(4) พื้นที่บริเวณที่ 3 ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่
เกิน 16 เมตร และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุ ญ าตสำหรับ อาคารประเภทบ้านเดี่ย ว บ้ านแฝด อาคาร
สาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสำนักงาน
(ข) ที่ ว่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของที่ ดิ น แปลงที่ ข อ
อนุ ญ าตสำหรับ อาคารประเภทห้ องแถว ตึ กแถว บ้ า นแถว
หรืออาคารพาณิชย์
(9) พื้นที่บริเวณที่ 8 ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่
เกิน 23 เมตร และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุ ญ าตสำหรับ อาคารประเภทบ้านเดี่ย ว บ้ านแฝด อาคาร
สาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสำนักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ ขอ
อนุ ญ าตสำหรับ อาคารประเภทห้ องแถว ตึ กแถว บ้ า นแถว
หรืออาคารพาณิชย์
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มาตรการของโครงการ
- ภายในโครงการประกอบด้วยอาคาร จำนวน 9
อาคาร ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ ริเวณที่ 3 และบริ เวณที่ 8 มี
รายละเอียดดังนี้
บริเวณที่ 3
มีพื้ นที่ดินที่ขออนุญ าต เท่ากับ 6,123.60 ตาราง
เมตร มีอาคารจำนวน 9 อาคาร ได้แก่
(1) อาคารห้องพัก B 1 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น
และชั้ น ใต้ ดิ น 1 ชั้ น จำนวน 1 อาคาร มี พื้ น ที่
อาคารปกคลุ ม ดิ น 485.08 ตารางเมตร มี ระดั บ
ความสู ง ของอาคารเมื่ อ วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่
ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่ง
ถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 14.30 เมตร
(2) อาคารห้องพัก B 2 เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น
จำนวน 1 อาคาร มี พื้ น ที่ อ าคารปกคลุ ม ดิ น
272.20 ตารางเมตร มี ระดั บความสูงของอาคาร
เมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุด
ของอาคารขึ้ น ไปในแนวดิ่ ง ถึ ง ส่ ว นที่ สู ง สุ ด ของ
อาคาร เท่ากับ 14.50 เมตร
(3) อาคารห้องพัก B 3 เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น
จำนวน 1 อาคาร มี พื้ น ที่ อ าคารปกคลุ ม ดิ น
966.45 ตารางเมตร มี ระดั บความสูงของอาคาร
เมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุด
ของอาคารขึ้ น ไปในแนวดิ่ ง ถึ ง ส่ ว นที่ สู ง สุ ด ของ
อาคาร เท่ากับ 15.20 เมตร
(4) บางส่วนของอาคารห้องพั ก B4 เป็น อาคาร
คสล. 4 ชั้ น จำนวน 1 อาคาร มี พื้ น ที่ อาคารปก
คลุ ม ดิ น 319.15 ตารางเมตร มี มี ระดั บ ความสู ง
ของอาคารเมื่ อวัด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่อสร้าง ณ
จุดที่ ต่ ำที่ สุ ดของอาคารขึ้น ไปในแนวดิ่ งถึงส่ วนที่
สูงสุดของอาคาร เท่ากับ 15.00 เมตร
(5) บางส่วนของอาคารห้องพัก B5 เป็นอาคาร
คสล. 4 ชั้ น จำนวน 1 อาคาร มี พื้ น ที่ อาคารปก
คลุมดิน 205.45 ตารางเมตร มีระดับความสูงของ
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ตารางที่ 4.3-7 มาตรการที่ต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
รายละเอียดตามประกาศฯ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการของโครงการ
อาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่
ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุด
ของอาคาร เท่ากับ 14.60 เมตร
(6) บางส่ ว นของอาคารงานระบบเป็ น อาคาร
คสล. 2 ชั้ น จำนวน 1 อาคาร มี พื้ น ที่ อาคารปก
คลุมดิน 43.46 ตารางเมตร มีระดับ ความสูงของ
อาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่
ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุด
ของอาคาร เท่ากับ 5.80 เมตร
(7) อาคารออกกำลั งกาย เป็ น อาคาร คสล. 2
ชั้ น จำนวน 1 อาคาร มี พื้ น ที่ อ าคารปกคลุ ม ดิ น
82.20 ตารางเมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อ
วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของ
อาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร
เท่ากับ 6.35 เมตร
(8) อาคารสระว่ายน้ำ 1 เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น
จำนวน 1 อาคาร มี พื้ น ที่ อ าคารปกคลุ ม ดิ น
272.90 ตารางเมตร มี ระดั บความสูงของอาคาร
เมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุด
ของอาคารขึ้ น ไปในแนวดิ่ ง ถึ ง ส่ ว นที่ สู ง สุ ด ของ
อาคาร เท่ากับ 4.90 เมตร
(9) อาคารสระว่ า ยน้ ำ 2 มี ข นาดพื้ น ที่ ส ระ
145.00 ตารางเมตร ระดับน้ำในสระลึก 1.50เมตร
มีปริมาตร 217.00 ลูกบาศก์เมตร
ทั้ งนี้ โครงการมี พื้ นที่ ดิ นที่ ขอนุ ญ าตบริเวณที่ 3
เท่ากับ 6,123.60 ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารปกคลุม
ดิ นคิ ดเป็ นร้อยละ 43.22 ของแปลงที่ ดิ นที่ ยื่ นขอ
อนุญาต และมีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมร้อยละ
56.78 ซึ่งไม่ขัดกับข้อกำหนดของประกาศกระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
เขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มใน
บริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ข้างต้น
บริเวณที่ 8
มีพื้ นที่ ดินที่ ขออนุ ญ าต เท่ากับ 380.00 ตาราง
เมตร มีอาคารจำนวน 3 อาคาร ได้แก่
(1) บางส่วนของอาคารห้องพัก B4 เป็นอาคาร
คสล. 4 ชั้ น จำนวน 1 อาคาร มี พื้ น ที่ อาคารปก
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ตารางที่ 4.3-7 มาตรการที่ต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
รายละเอียดตามประกาศฯ

มาตรการของโครงการ
คลุมดิ น 10.00 ตารางเมตร มี ระดั บความสู งของ
อาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่
ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุด
ของอาคาร เท่ากับ 15.00 เมตร
(2) บางส่วนของอาคารห้องพัก B5 เป็นอาคาร
คสล. 4 ชั้ น จำนวน 1 อาคาร มี พื้ น ที่ อาคารปก
คลุมดิน 34.75 ตารางเมตร มีระดับ ความสูงของ
อาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่
ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุด
ของอาคาร เท่ากับ 14.60 เมตร
(3) บางส่ ว นของอาคารงานระบบเป็ น อาคาร
คสล. 2 ชั้ น จำนวน 1 อาคาร มี พื้ น ที่ อาคารปก
คลุมดิน 11.54 ตารางเมตร มีระดับ ความสูงของ
อาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่
ต่ำที่สุดของอาคารขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุด
ของอาคาร เท่ากับ 5.80 เมตร
ทั้งนี้โครงการมีพื้นที่ดินที่ขอนุญาตบริเวณที่ 8
เท่ากับ 380.00 ตารางเมตร มีพื้นที่ อาคารปกคลุม
ดิ นคิ ดเป็ นร้อยละ 14.81 ของแปลงที่ ดิ นที่ ยื่ นขอ
อนุญาต และมีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมร้อยละ
85.19 ซึ่งไม่ขัดกับข้อกำหนดของประกาศกระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
เขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มใน
บริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
ข้อ 9 การวัดความสูงของอาคารในพื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ - การวัดความสูงของอาคารวัดจากระดับพื้นดินที่
2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4
ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารหลังนั้น
(1) กรณี ที่ ไม่ มี ก ารปรับ ระดั บ พื้ น ดิ น หรื อมี ก ารปรั บ
ระดับพื้นดินต่ำกว่าถนนสาธารณะในบริเวณที่ก่อสร้าง ให้วัด
จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
(2) กรณี ที่ มี การปรับ ระดั บ พื้ น ดิ น เท่ ากับ หรือสู งกว่ า
ถนนสาธารณะ ให้วัดจากระดับถนนสาธารณะ
(3) กรณี ที่ มี ห้ องใต้ ดิ น ซึ่ งค่าระดั บ เป็ น ลบ ให้ วัด จาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างตาม (1) หรือระดับถนนสาธารณะตาม
(2) แล้วแต่กรณี
(4) กรณีที่พื้นดินเป็นเชิงลาด ให้วัดจากระดับพื้นดินที่
ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารหลังนั้น
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับตามวรรคหนึ่ง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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ตารางที่ 4.3-7 มาตรการที่ต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
รายละเอียดตามประกาศฯ
ขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนทีส่ ูงสุดของอาคารสำหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ 13 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็น
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวมตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร อาคารชุดตามกฎหมายว่า
ด้วยอาคารชุ ด หรือหอพั กตามกฎหมายว่าด้ วยหอพั ก ต้ อง
ติ ด ตั้ งหรือ จั ด ให้ มี บ่ อดั กไขมั น และระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย ก่อ น
ปล่อยลงสู่ ท่อหรือทางน้ำสาธารณะ โดยระบบและน้ำเสียที่
บำบัดแล้วต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 15 ในพื้นที่ตามข้อ 4 นอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ในประกาศนี้ แล้ วก่อนการก่อสร้าง ดั ดแปลง หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคาร หรือดำเนินโครงการหรือประกอบกิจการ
ให้จัดทำและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือ
รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม แล้ วแต่ กรณี ต่ อ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามหลั กเกณฑ์ วิ ธีการ และระเบี ยบปฏิบั ติ ที่ กำหนดไว้ตาม
กฎหมายว่ าด้ วยการส่ งเสริ มและรักษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม
ดังต่อไปนี้
(2) การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ก) โครงการหรื อ กิ จ การตามประกาศกระทรวง
ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมเรื่อง กำหนดประเภท
และขนาดโครงการหรือ กิ จ การซึ่ ง ต้ อ งจั ด ทำรายงานการ
วิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรการของโครงการ

- โครงการจั ด ให้ มี ถัง ดั กไขมั น จำนวน 1 ชุ ด ถั ง
บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป SS-01จำนวน 1 ชุด และถัง
บำบัดน้ำเสียรวม AMC-150 จำนวน 1 ชุด รองรับ
น้ำเสียที่เกิดจากิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ โดย
น้ำเสียที่บำบัดแล้วเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย
กำหนด
- โครงการโรงแรม ชนาลั ย ฟลอร่ า รี ส อร์ ท
(Chanalai Flora Resort) (ดั ดแป ลงและส่ ว น
ขยาย) เป็ น โครงการประกอบกิ จ การประเภท
โรงแรม มี จ ำนวนห้ องพั ก 144 ห้ องพั ก เข้าข่า ย
อาคารประเภทที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม

1.3) การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ 2522 พบว่า พื้นที่โครงการ
ตั้งอยู่ในบริเวณที่ 3 (โดยโครงการมีระยะห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 240 เมตร)
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 3 ซึ่งมีขนาดพื้นที่เท่ากับ 6,503.60 ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 2,703.18 คิด
เป็นร้อยละ 41.56 และมีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม 3,800.42 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 58.44 ดังนั้น จึง
ไม่ขัดกับข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบั บที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 ข้างต้น
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

4-78

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.4) สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน บริเวณโครงการและใกล้เคียง
จากการสำรวจภาคสนาม (ธันวาคม, 2564) พบว่า พื้นที่โดยรอบโครงการส่วนใหญ่มีการใช้
ประโยชน์เป็นที่พักอาศัยและแหล่งพาณิชยกรรม เช่น โรงแรม บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น
จากการศึกษาการใช้ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ บริษัทฯได้ศึกษาภาพถ่ายดาวเทียมในระยะ
รัศมีประมาณ 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ และการสำรวจภาคสนามเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ในปั จจุ บั น เพื่อนำมาจั ดทำภาพแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้น ที่โครงการ โดยจำแนก
ประเภทการใช้ ที่ ดิ น บริ เวณพื้ น ที่ โครงการและใกล้ เคี ย ง ขนาดและสั ด ส่ ว นของที่ ดิ น แต่ ล ะประเภทพื้ น ที่ ที่
ทำการศึกษา (เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียงหลังพัฒนาโครงการ แสดงดัง
ตารางที่ 4.3-8)
จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า สามารถจัดลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษาได้ 9 ประเภท
คือ การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่อยู่อาศัย/บริการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 38.28 รองลงมา ได้แก่ พื้นที่ ป่า
ไม้ คิดเป็นร้อยละ 28.38 พื้นที่ทะเล คิดเป็นร้อยละ 22.59 พื้นที่โล่ง/รกร้าง คิดเป็นร้อยละ 6.11 พื้นที่ถนน/
ซอย คิดเป็น ร้อยละ 2.16 พื้น ที่ช ายหาด คิดเป็น ร้อยละ 1.64 พื้นที่ศาสนสถาน คิดเป็นร้อยละ 0.54 พื้นที่
สถานที่ราชการ คิดเป็นร้อยละ 0.17 และพื้นที่แหล่งน้ำ คิดเป็นร้อยละ 0.13
ตารางที่ 4.3-8 เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียงหลังพัฒนาโครงการ
ประเภท
1. พื้นที่อยู่อาศัย/บริการท่องเทีย่ ว
2. พื้นที่ทะเล
3. พื้นที่ป่าไม้
4. พื้นที่โล่ง/รกร้าง
5. พื้นที่ถนน/ซอย
6. พื้นที่ชายหาด
7. พื้นที่ศาสนสถาน
8. พื้นที่สถานที่ราชการ
9. พื้นที่แหล่งน้ำ
รวม

(1)

พื้นที่
(ตร.กม.)
1.2021
0.7093
0.8914
0.1919
0.0680
0.0514
0.0172
0.0054
0.0042
3.14

หลังพัฒนาโครงการ
สัดส่วนการใช้
ประโยชน์ทดี่ ิน (%)
38.28
22.59
28.38
6.11
2.16
1.64
0.54
0.17
0.13
100

หมายเหตุ : พื้นที่โครงการจัดอยู่ในพื้นที่อยู่อาศัย ปัจจุบันมีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือภายในพื้นที่โครงการ
มีอาคารห้องพัก จำนวน 5 อาคาร อาคารห้องงานระบบ จำนวน 1 อาคาร อาคารห้องฟิตเนส จำนวน 1 อาคาร อาคารสระว่าย
น้ำจำนวน 2 สระ อาคารโครงสร้างไม้ 1 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ซึ่งโครงการจำทำการรื้อถอนอาคารโครงสร้างไม้ภายหลังได้รับ
อนุญาตดัดแปลงอาคารแล้ว และภายในโครงการยังมี ต้นหมากเขียว ต้นลีลาวดี ต้นตาล ต้นตีนเป็ด ต้นหูกวาง ต้นหูกระจง ต้น
มะพร้าว และต้นกระถิน มีขนาดประมาณ 0.0029 ตร.กม. ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 0.09 ของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด
ที่มา : (1) ขนาดพื้นที่จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ ของกรมแผนที่ทหารและ Google earth.com, ประกอบการสำรวจ
ภาคสนามโดยบริษัทที่ปรึกษาฯ, สิงหาคม 2564 ในพื้นที่ศึกษา 3.14 ตารางกิโลเมตร
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4.4 ผลกระทบต่อคุณค่าคุณภาพชีวิต
4.4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และคุณค่าคุณภาพชีวิต
(1) ช่วงดัดแปลงอาคาร
ในช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการจะมีการว่าจ้างแรงงานทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่สูงสุดประมาณ 20
คน โครงการมีกำหนดระยะเวลาในการดัดแปลงอาคารประมาณ 2 เดือน การเกิดขึ้นของโครงการจะทำให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ดีขึ้นคือ มีการว่าจ้างแรงงานและมีแหล่งงานเกิดขึ้นในพื้นที่
และยังเป็นการช่วยให้เกิดการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิ จบริเวณพื้นที่โครงการโดยเฉพาะกลุ่มร้านขายสินค้า
ประเภทเครื่องอุปโภค-บริโภค นอกจากนี้ โครงการยังมีส่วนทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตราที่เกิดกับกลุ่ม
ธุรกิจการค้าประเภทวัสดุการก่อสร้าง ทำให้ส่งผลโยงไปถึงสภาพเศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศ ผลการดำเนิน
โครงการนอกจากจะเป็ นการช่วยเหลือภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศอีกทางหนึ่งแล้วยังส่งผลทำให้
จำนวนประชากรว่างงานน้อยลงอีกทางหนึ่งด้วย
ทั้ งนี้ บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาฯ ได้ ป ระเมิ น ผลกระทบด้ า นเศรษฐกิ จ -สั งคม และคุ ณ ค่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน ซึ่งจากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 100 เมตร และรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร
จากพื้นที่โครงการ และรัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ สามารถประเมินผลกระทบต่อชุมชน
ในระยะก่อสร้าง ได้ดังนี้
การประเมินผลกระทบต่อชุมชนระยะดัดแปลง
จากผลการสำรวจความคิดเห็ นของประชาชนในรัศมี 100 เมตร จากพื้ นที่ โ ครงการ พบว่ า
ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าในช่วงก่อสร้างจะมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่มีการจ้างงานใน
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 95.00 และไม่ทำให้มีการค้าขายและเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ร้อยละ 95.00 และประชาชน
ร้อยละ 95.00 มีความคิดเห็นว่าในระยะก่อสร้างไม่มีผลกระทบด้านการอพยพย้ายถิ่นฐาน
และจากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร จากพื้นที่
โครงการ พบว่า ประชาชนทั้งหมดมีความคิดเห็นว่าในช่วงดัดแปลงอาคารจะไม่มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจและ
สังคม โดยไม่มีการจ้างงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100.00 และไม่ทำให้มีการค้าขายและเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น
ร้อยละ 100.00 และประชาชนร้อยละ 100.00 มีความคิดเห็นว่าในระยะดัดแปลงอาคารไม่มีผลกระทบด้านการ
อพยพย้ายถิ่นฐาน
และจากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร จากพื้นที่
โครงการพบว่า ประชาชนทั้งหมดมีความคิดเห็นว่าในช่วงดัดแปลงอาคารจะไม่มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจและ
สังคม โดยไม่มีการจ้างงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100.00 และไม่ทำให้มีการค้าขายและเศรษฐกิจในชุมชนดี
ขึ้น ร้อยละ 100.00 และประชาชนร้อยละ 100.00 มีความคิดเห็นว่าในระยะดัดแปลงอาคารไม่มีผลกระทบด้าน
การอพยพย้ายถิ่นฐาน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง โครงการจึงได้กำหนดมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบไม่ให้เกิดผลเสียต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายนอกในช่วงก่อสร้างโครงการ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
1) จัดทำรั้วทึบ ทำจากวัสดุคอนกรีต (Light Concrete) ความหนาไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร
(4 นิ้ว) สูง 3.00 เมตร ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก รอบแนวเขตที่ดินของโครงการ
เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน
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2) ต้องจัดให้มีผ้าใบคลุมรอบอาคารโครงการทั้ง 4 ด้าน ตั้งแต่ชั้นที่ 2 ขึ้นไป สำหรับอาคารที่มี
ความสูงเกิน 2 ชั้น เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ
3) ห้ ามมิ ให้ ผู้ ใดล้ างรถยนต์ห รือล้ อเลื่ อ นลงบนถนนหรือ ที่ ส าธารณะและทำให้ ถนนหรือ ที่
สาธารณะสกปรก
4) ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างหรือที่ติดค้างมากับรถบรรทุกวัสดุลงบน
ถนน ทางระบายน้ำหรือในที่สาธารณะใดๆ
5) จัดให้มีเวรยามให้ดูแลด้านการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรในช่วงเวลาที่มี
การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกครั้ง
6) กำหนดกฎระเบียบการทำงานอย่างชัดเจน และควบคุม ดูแล คนงานอย่างเคร่งครัด
7) ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
8) ในเวลากลางคืน ให้เปิดไฟส่องสว่างโดยรอบพื้นที่โครงการ
9) จัดให้มีตู้รับเรื่องร้องเรียน บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ
10) จั ดให้ มีการดำเนิ น การตรวจสอบผลกระทบจากโครงการต่ ออาคารและที่ ดิน ข้างเคีย ง
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
นอกจากนี้ โครงการได้ทบทวนการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสังคมที่
สามารถแก้ไขหรือลดข้อห่วงกังวลของประชาชนในประเด็นต่างๆ ในช่วงดัดแปลงอาคารของประชาชนที่มีบ้าน
ติดโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
ข้อห่วงกังวลของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการในช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการ
ระดับต่ำ
- การจัดการมูลฝอย
- การจราจร
ระดับปานกลาง
- การใช้ไฟฟ้า
ทั้งนี้ โครงการจึงจัดทำตารางมาตรการสำหรับข้อห่วงกังวลของประชาชนโดยรอบโครงการ
แสดงดังตารางที่ 4.4-1
ตารางที่ 4.4-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนในช่วงดัดแปลงอาคาร
ประเด็นที่ห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ
1.1 คุณภาพอากาศ เสียง
1. จำกัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ก่ อสร้างให้ มีความเร็วไม่เกิน 30
และความสั่นสะเทือน
กม./ชม.
2. ให้จัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถบรรทุกวัส ดุก่อสร้างให้มิดชิด เพื่อป้องกัน การ
ปลิวฟุ้งและร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุกมา
3. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหินและทราย อย่างน้อย
วัน ละ 2 ครั้ ง และให้ เพิ่ ม จำนวนครั้ งตามความเหมาะสม เพื่ อ ลดการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่นละออง
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ตารางที่ 4.4-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนในช่วงดัดแปลงอาคาร
ประเด็นที่ห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1.1 คุณภาพอากาศ เสียง
4. ใช้ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) หรือวัสดุที่คล้ายกันกั้นอาคาร โดยยึดติด
และความสั่นสะเทือน (ต่อ) กับผนังนั่งร้านด้านนอก ให้มีความสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะก่อสร้าง
ตลอดแนวอาคาร
5. ล้างล้อรถบรรทุกที่เข้า-ออก โครงการทุกครั้ง เพื่อลดผลกระทบจากเศษดิน
ของรถบรรทุกที่จะวิ่งออกสู่ถนนภายนอกโครงการ
6. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ใน
กรณี ที่ ต้ อ งมี ก ารก่ อ สร้ า งเกิ น เวลาดั ง กล่ า วจะดำเนิ น การแจ้ ง ผู้ พั ก อาศั ย
ข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้ ต้องเป็นกิจกรรมเทปูนฐานราก
อาคารเท่านั้น และดำเนินการในช่วงเวลา 17.00-20.00 น.โดยทำงานได้ไม่
เกินเวลา 20.00 น. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดำเนิน
กิจกรรมการก่อสร้าง และแบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 08.0012.00 น.และ 13.00-17.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น.
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์
2.1 การจัดการน้ำเสีย
1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานที่ถูกสุขลักษณะ และดูแลส้วมให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมทั้งกำชับเข้มงวดให้คนงานก่อสร้างจัดการสิ่งปฏิกูล
และขับถ่ายเฉพาะในห้องส้วมที่จัดไว้ให้เท่านั้น
2. กำชับให้คนงานมาชำระล้างร่างกายและเศษวัสดุจากเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ ที่บริเวณชำระล้างที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น
2.2 การระบายน้ำและการ 1. จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวรอบๆ บริเวณชำระล้าง เพื่ อรวบรวมน้ำเสีย
ป้องกันน้ำท่วม
เข้าสู่บ่อบำบัด
2. จั ดให้ มี การขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ ำชั่ว คราวอย่างสม่ำเสมอเพื่ อ
ป้องกันการตื้นเขินและการกีดขวางทางระบายน้ำ
3. ขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้อุดตัน/ตื้นเขิน
2.3 การจัดการขยะ
1. จัดพื้นที่กองวัสดุก่อสร้าง ไม่ปล่อยให้กระจัดกระจายหลายจุดเพื่อความเป็น
ระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ
2. จัดให้ มีภ าชนะรองรับมูล ฝอยที่ทนทานและมีฝ าปิดมิดชิด ตั้งไว้ภ ายใน
พื้นที่โครงการ
3. เศษวัสดุที่จะนำออกไปกำจัดนอกพื้นที่โครงการ จะต้องมีผ้าใบหรือเครื่อง
ป้องกันการร่วงหล่นบนผิวจราจร
2.4 การคมนาคมและการ
1. ห้ามมิให้จอดรถบรรทุก หรือวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณด้า นหน้าโครงการ
ขนส่ง
เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร
2. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร
และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บริเวณทางเข้า-ออก
3. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างให้ขับ ได้ไม่เกิน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

4-82

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนในช่วงดัดแปลงอาคาร
ประเด็นที่ห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
2.4 การคมนาคมและการ
30 กม./ชม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน
ขนส่ง (ต่อ)
4. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วน
3. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
3.1 ความปลอดภัย
1. จั ดให้ มี หั วหน้ าคนงานหรือผู้ ควบคุ มดู แลความประพฤติ ของคนงานอย่ าง
สาธารณะและการเกิด
เข้มงวด
อัคคีภัย
2. จั ด หาป้ ายประกาศหรื อ สั ญ ญาณเตื อ น และหรื อ เจ้ าหน้ าที่ รั ก ษาความ
ปลอดภั ย ไม่ ให้ ผู้ ที่ ไม่ เกี่ ย วข้ อ งเข้ ามาในบริ เวณพื้ น ที่ ก่ อ สร้าง เพื่ อ ป้ อ งกั น
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
3. จัดให้ มีเวรยามรักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อยอย่าง
สม่ำเสมอ
4. จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) หรือวัสดุป้องกันการร่วงหล่นรอบตัว
อาคารที่มีการดัดแปลงอาคาร
5. ให้ ร ะมั ด ระวังและควบคุ ม ดู แลขณะใช้งานเครื่อ งมื อ เครื่อ งจั กรหรือ ใน
ระหว่างการขนย้ายวัส ดุก่อสร้างและเครื่องมือ เครื่ องจักรเพื่อให้ เกิดความ
ปลอดภัยมากที่สุด
6. หากมีเหตุทำให้เกิดความเสี ยหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนที่
อาศัย อยู่ โดยรอบ ให้ ทางผู้ รับเหมาก่อสร้างติดตามตรวจสอบ รวมถึงชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน
3.3 ทัศนียภาพและ
1. จัดทำรั้วรอบพื้นที่โครงการ ด้วยผ้าใบหรือตาข่ายหรือสังกะสี หรือกำแพง
สุนทรียภาพ
ที่มีความสูงอย่างน้อย 2.0 เมตร ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อบดบังภูมิ
ทัศน์ที่ไม่ดีจากการก่อสร้าง
2. จั ดให้ มี ผ้ าคลุ มอาคารที่ ก่อสร้างเพื่ อลดภาพที่ ไม่ น่ามองในช่ ว งดัด แปลง
อาคารรวมทั้งป้องกันฝุ่นละอองจากตัวอาคารร่วมด้วย
(2) ช่วงดำเนินการ
ในช่วงดำเนินการจะมีผู้เข้าพักอาศัยในพื้นที่โครงการกรณีเข้าอยู่เต็มพื้นที่โครงการประมาณ 368 คน
จากลักษณะของโครงการ ซึ่งเป็ น โครงการประเภทโรงแรม โดยมีจุดประสงค์ห ลักเพื่อเป็นที่ พักอาศัย ทำให้
ลักษณะชุมชนที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นสัง คมเมือง แต่ลักษณะชุมชนเดิมในพื้นที่ศึกษามีลักษณะเป็นย่านชุมชน
เมือง มีลักษณะการใช้ป ระโยชน์ บ ริเวณพื้น ที่โครงการส่วนใหญ่ เป็นที่พักอาศัยและแหล่งพาณิ ชยกรรม เช่น
โรงแรม บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของผู้พักอาศัยอาจส่งผลบวกในด้านการ
ส่งเสริมการค้าขายกระตุ้นสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการมีผู้เข้ามาอาศัยในโครงการประมาณ
368 คน จะเป็นตัวกระตุ้นภาวะของเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวโดยรวมจะเห็นได้ว่า
โครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพสังคม-เศรษฐกิจในทางบวกระดับต่ำ
การประเมินผลกระทบต่อชุมชนระยะดำเนินการ
จากผลการสำรวจความคิ ดเห็ นของประชาชนในรั ศมี 100 เมตร จากพื้ นที่ โครงการ พบว่ า
ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าในช่วงดำเนินการจะมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่ทำให้เกิดการ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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จ้างงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 95.00 และไม่มีผลทำให้มีการค้าขายและเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ร้อยละ 95.00
และประชาชนร้อยละ 95.00 มีความคิดเห็นว่าในระยะเปิดดำเนินการไม่มีผลกระทบด้านการอพยพย้ายถิ่นฐาน
และจากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร จากพื้นที่
โครงการ พบว่า ประชาชนทั้งหมดมีความคิดเห็นว่าในช่วงดำเนินการจะไม่มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม
โดยไม่ทำให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100.00 และไม่มีผลทำให้มีการค้าขายและเศรษฐกิจใน
ชุ ม ชนดี ขึ้ น ร้ อ ยละ 100.00 และประชาชนร้ อ ยละ 100.00 มี ค วามคิ ด เห็ น ว่าในระยะเปิ ด ดำเนิ น การไม่ มี
ผลกระทบด้านการอพยพย้ายถิ่นฐาน
และจากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร จากพื้นที่
โครงการ พบว่า ประชาชนทั้งหมดมีความคิดเห็นว่าในช่วงดำเนินการจะไม่มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม
โดยไม่ทำให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ร้ อยละ 100.00 และไม่มีผลทำให้มีการค้าขายและเศรษฐกิจใน
ชุ ม ชนดี ขึ้ น ร้ อ ยละ 100.00 และประชาชนร้อ ยละ 100.00 มี ค วามคิ ด เห็ น ว่าในระยะเปิ ด ดำเนิ น การไม่ มี
ผลกระทบด้านการอพยพย้ายถิ่นฐาน
นอกจากนี้ โครงการได้ทบทวนการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสังคมที่
สามารถแก้ไขหรือลดข้อห่วงกังวลของประชาชนในประเด็นต่างๆ ในช่วงดำเนินการของประชาชนที่มีบ้านติด
โครงการ มีรายละเอียดดังนี้
ข้อห่วงกังวลของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการในช่วงดำเนินการของโครงการ
ระดับต่ำ
- การจัดการขยะมูลฝอย
ระดับสูง
- การใช้ไฟฟ้า
- การจราจร
ทั้ ง นี้ ทางโครงการได้ จั ด ทำตารางมาตรการสำหรั บ ประเด็ น ต่ า งๆ ที่ ส ำคั ญ เพื่ อ ป้ อ งกั น
ผลกระทบต่อประชาชนที่โดยรอบโครงการ แสดงดังตารางที่ 4.4-2
ตารางที่ 4.4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนในช่วงเปิดดำเนินการ
ประเด็นที่ห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ
1.1 คุณภาพอากาศ เสียง
1. ให้ เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย กวดขั น ให้ ร ถที่ เข้ า มาจอดต้ อ งดั บ
และความสั่นสะเทือน
เครื่องยนต์ทุกคัน เพื่อสุขภาพของส่วนรวม
2. จัดให้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อดูดซับปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากรถยนต์
3. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จะต้องไม่มีทิศทางหั นเข้าสู่ อาคารข้างเคียง
ทางคนสัญจร และจะต้องอยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงไม่น้อยกว่า 5 เมตร
4. ควบคุมดูแลไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้ เกิดเสียงดังในช่วงเวลา
พักผ่อน (หลังเวลา 18.00 น.)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

4-84

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
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ตารางที่ 4.4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนในช่วงเปิดดำเนินการ
ประเด็นที่ห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์
2.1 การใช้ไฟฟ้า
1. จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้ านระบบไฟฟ้า ไว้คอยดูแล
ระบบไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานอยู่เสมอ
2. จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตั้ งระบบไฟฟ้ า และระบบป้ อ งกั น ฟ้ า ผ่ า ตามที่ เสนอใน
รายละเอียดโครงการทุกประการ และติดตั้งอุปกรณ์ เดินสายไฟฟ้า รวมถึง
สายสัญญาณทางไฟฟ้าระบบสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐาน
3. รณรงค์ ให้ พนั กงาน และผู้ เข้ ามาใช้ บริ การ ใช้ ไฟฟ้ าอย่ างประหยั ด และให้
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 และอายุการใช้งานยาวนาน
4. จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบอาคาร เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับทั่วทุก
บริเวณภายในโครงการ โดยเฉพาะเวลากลางคืน เพื่อความปลอดภัย
2.2 การจัดการน้ำเสีย
1. ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ และปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบฯ เพื่อให้บำบัดน้ำเสียได้มาตรฐานน้ำทิ้ง
2. จัดให้ มีวิศวกรสุขาภิบาลหรือช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบคุมและ
ปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
3. จัดให้มีระบบกรองและฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้ง ก่อนนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
ตามที่ได้ออกแบบไว้ทุกประการ
2.3 การระบายน้ำและการ 1. จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ เพื่อหน่วงน้ำส่วนเกินได้อย่างเพียงพอ
ป้องกันน้ำท่วม
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ และระบบบ่อหน่วงน้ำ
ที่ติดตั้งไว้ รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
3. ทำการตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ ถ้ามีการอุดตัน
จะต้องทำการขุดลอกทันที เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีอยู่เสมอ
4. ทำการติดตั้งบ่อดักขยะ ที่ บ่อพักน้ำสุดท้าย เพื่อดักขยะไม่ให้ไหลเข้าสู่ท่อ
ระบายน้ำ
2.4 การจัดการขยะ
1. จัดให้มีภาชนะรองรับขยะจากอาคาร หรือแต่ละส่วนอย่างเพียงพอ
2. ขยะแห้งที่สามารถนำไปใช้ได้อีก เช่น โลหะ ขวด พลาสติก และกระดาษ
หนังสือพิมพ์ ให้พนักงานทำความสะอาดคัดแยกขยะและเก็บไว้ขายให้กับผู้รับ
ซื้อ เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอย
3. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดบริเวณที่พักขยะรวม หลังการเก็บขนขยะ
ทุกครั้ง และต่อท่อน้ำเสี ยจากน้ำชะขยะและการล้างห้องพักขยะเข้าไปบำบัด
น้ำเสียยังบ่อบำบัดน้ำเสียรวม
2.5 การคมนาคมและการ
1. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพื้นที่
ขนส่ง
โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออก
2. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
การจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนในช่วงเปิดดำเนินการ
ประเด็นที่ห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไข
2.5 การคมนาคมและการ
3. ห้ ามประกอบกิ จกรรมใดๆ รวมทั้ งการก่ อ สร้ างในบริ เวณทางเข้ า -ออก
ขนส่ง (ต่อ)
โครงการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ถนน
4. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ผู้พักอาศัย ห้ามจอดรถริมถนนทางเข้า -ออกพื้นที่
โครงการ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อถนนดังกล่าว
3. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
3.1 เศรษฐกิจและสังคม
1. โครงการต้องกำหนดนโยบายในการว่าจ้างพนั กงานที่เป็น ประชาชนใน
ท้องถิ่นเข้ามาทำงานในโครงการส่วนหนึ่ง
3.1 เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) 2. หากมีข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบข้างให้โครงการรีบทำความเข้าใจกับชุมชน
ในข้อร้องเรียนดังกล่าว พร้อมทั้งเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน
3.2 ความปลอดภัยสาธารณะ 1. จั ด ให้ มี เวรยามรั ก ษาความปลอดภั ย และอำนวยความสะดวกบริ เวณ
และการเกิดอัคคีภัย
ทางเข้า-ออกของโครงการตลอด 24 ชั่วโมง
2. จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตามที่ได้ออกแบบไว้ทุกประการ ซึ่ง
ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรม
เรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิ งไหม้ แก่เจ้าหน้ าที่ของโครงการ ยาม
รักษาการณ์ และผู้พักอาศัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงที และไม่ตกใจกลัว
4. จั ดให้ มีการซ้อมอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงของอาคารโครงการ โดย
ประสานงานกับสถานีดับเพลิงที่อยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดเป็ นประจำทุกปี
ปีละ 1 ครั้ง
5. ติดตั้งแบบแปลนแผนผังแสดงตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ป้าย
บอกชั้น เส้นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพล โดยติดตั้งแบบแปลนแผนผั ง
ดังกล่าวไว้ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในแต่ละชั้นของอาคาร
3.3 ทัศนียภาพและ
1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อใช้เป็นพื้นที่พักผ่อน เพิ่มความ
สุนทรียภาพ
สวยงามและทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ
2. เลือกใช้วัสดุตกแต่งอาคารให้กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคาร
ตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้
3. ควบคุมดูแลอาคารบริเวณพื้นที่สีเขียวรอบอาคารให้มีสภาพดี และสวยงาม
ตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ
4.4.2 สาธารณสุข
(1) ช่วงดัดแปลงอาคาร
การดำเนินการช่วงดัดแปลงอาคารอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนงานก่อสร้างและประชาชน
ในพื้นที่ศึกษา สามารถสรุปปัจจัยคุกคามสุขภาพ ลักษณะผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสุขภาพ ระดับ
ผลกระทบที่ได้รับ รวมทั้งมาตรการที่กำหนด แสดงดังตารางที่ 4.4-3
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยตามแนวคิดทางระบาดวิทยา
สิ่งแวดล้อม (Environment Epidemiology) อันประกอบด้วย เชื้อโรค (Agent) มนุษย์ (Host) และสิ่งแวดล้อม
(Environment) อยู่ ใ นภาวะสมดุ ล เนื่ อ งจากวิ ธี ก ารจั ด การมลพิ ษ แต่ ล ะประเภทที่ ก ล่ า วไว้ ข้ า งต้ น ใน
ขณะเดียวกันในประเด็นของโรคระบาดของระบบทางเดินอาหาร สามารถพบได้ในกลุ่มคนงานก่อสร้าง ซึ่งมี
สาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ดังนั้น โครงการจะต้องกำหนดให้บริษัทรับเหมาให้ความรู้
แก่กลุ่มคนงานดังกล่าวในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคและสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการจัดหาระบบสุขาภิบาล
ขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มคนงานดังกล่าวเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดตลอดช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-3 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการ
ปัจจัย
คุกคามสุขภาพ
1. ฝุ่นละออง

ลักษณะ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมการขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ ก่อสร้าง อาจ
ท ำ ให้ เกิ ด ก า ร ฟุ้ ง
กระจายของฝุ่นละออง

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกายภาพ
ฝุ่นละอองทำให้เกิดการระคายเคืองตา และส่วนต่างๆ ของ
ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของฝุ่นละออง โดย
ฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ร่างกายจะดักไว้ได้ที่ขนจมูก ส่วนฝุ่นที่มี
ขนาดเล็กจะสามารถเล็ดลอดเข้ าไปในระบบหายใจ ทำให้
ระคายเคือง แสบจมูก ไอ จาม มีเสมหะ หรือหากได้รับใน
ปริมาณมากและเป็นเวลานาน จะมีการสะสมของฝุ่นในถุง
ลมปอด ทำให้การทำงานของปอดเสื่อมลง จากเอกสารของ
Healer Bailly Service,Inc. เ รื่ อ ง Hagler Bailly of
Particulate Matter AirPollution in Bangkok 1998 ซึ่ ง
จัดทำให้ กรมมลพิ ษ พบว่า ปริมาณของ PM10 ที่ เพิ่ มขึ้ น
30 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของ
การตายรายวัน ร้อยละ 3-5 และยังพบความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติระหว่าง PM10 กับการตายเนื่องจากโรค
ระบบทางเดินหายใจ และโรคระบบหลอดเลือดหัวใจด้ วย
(โครงการตำรา สำนั ก ที่ ป รึ ก ษา กรมอนามั ย กระทรวง
สาธารณสุข)

- ปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดจาก
กิจกรรมของโครงการ มีปริมาณ
ไม่ ม ากนั ก เนื่ อ งจากกิ จ กรรม
ส่ ว นใหญ่ เป็ น ที่ ท ำให้ เกิ ด ฝุ่ น
ละออง เป็ น กิจกรรมการขนส่ ง
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ กิ จ ก รรม การ
ก่ อ สร้ า งจะเกิ ด เฉพาะพื้ น ที่
ก่ อ สร้ า งเท่ า นั้ น ดั ง นั้ น จึ ง มี
ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพในระดั บ
ปานกลาง
- พื้ น ที่ ใก ล้ เคี ย งบ ริ เว ณ
ก่อสร้างจะได้รั บผลกระทบจาก
การฟุ้งกระจายของฝุ่นจากการ
ก่อสร้างเฉพาะช่วงเวลาก่อสร้าง
ในช่ ว งเวลาสั้ น ๆ เท่ า นั้ น ซึ่ ง
โอกาสที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ
สุขภาพชุม ชนในพื้ น ที่ ใกล้ เคีย ง
ระดับน้อย

ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ กรณีผ่านพื้นที่ชุมชนอาจทำให้เกิด
ฝุ่นละอองจะทำให้เกิดความรำคาญใจ และความสกปรกแก่
ชุมชนทีอ่ ยู่บริเวณเส้นทางการขนส่ง

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการป้องกัน
และแก้ไข้ผลกระทบ

ผู้รับผิดชอบ

- จั ดทำรั้ ว Light Concrete สู ง บริษัทผู้รับเหมาและ
3.00 เมตร ทางด้ านทิศเหนื อ ทิศใต้ เจ้าของโครงการ
ทิ ศ ตะวั น ออก และทิ ศ ตะวั น ตก
โดยรอบพื้นที่โครงการ รอบแนวเขต
ที่ ดิ น ของโครงการ เพื่ อกั้ นขอบเขต
พื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน
- ติ ด ตั้ ง ผ้ า ใบ ก่ อ สร้ า ง (Mesh
Sheet) ทึ บ ตั้ ง แต่ ชั้ น ล่ า งจนถึ ง ชั้ น
สูงสุดโดยรอบอาคาร
- กำหนดความสูงของยานพาหนะที่
ใช้ ข นส่ งวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ า งตาม
พระราชบัญญัติการจราจรทางบก
- ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนวัสดุ
ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลง
บนถนน
- ฉี ดพรมน้ ำบริเวณพื้ นที่ ก่ อสร้ าง
และกองวัสดุพวกหินและทราย อย่าง
น้อยวันละ 2 ครั้ง และให้เพิ่มจำนวน
ครั้งตามความเหมาะสม เพื่ อลดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
- การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้ เกิด
มลภาวะ ให้ จั ด ทำในพื้ น ที่ ที่ ค ลุ ม
ผ้าใบหรือในห้องที่มีหลังคา และผนัง
ปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-3 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการ
ปัจจัย
คุกคามสุขภาพ

ลักษณะ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ

1. ฝุ่นละออง (ต่อ)

2. การระบายมลสาร การเผาไหม้ เชื้ อ เพลิ ง ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
จากเครื่องยนต์
ของยานพาหนะ และ - ก๊าซ CO เป็นก๊าซที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ เมื่อหายใจ
เครื่ อ งยนต์ ที่ น ำมาใช้ เข้าไปในร่างกาย ปอดจะดูดซับ และทำปฏิกิริยากับ ฮีโมล
ในโครงการ
โกบิน ซึ่ง CO จะรวมตัวกับฮีโมลโกบินได้ดี กว่าออกซิเจน
ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย
หากหายใจเอา CO เข้าสู่ร่างกาย จะขั บเพื่ อ ให้ เกิ ดความ
สมดุล แต่ ถ้ามี ปริม าณมากกว่า 100 ลบ.ซม./ลบ.ม. ของ
อากาศจึงมีความเป็นพิษสูง
- ก๊าซ NO2 มีกลิ่นฉุน มีฤทธิ์ในการกัดกร่อน ทำให้เกิด
การระคายเคือง หากได้รับปริมาณ 10 ppm เป็นเวลานาน
8 ชั่วโมง จะทำลายปอดทำให้เกิดปอดบวมได้ และหาก
ได้รับ ขนาด 20-30 ppm อาจทำให้เสียชีวิตได้
- ก๊ าซ HC สามารถทำปฏิ กิ ริ ยา โฟโตเคมี คั ล กลายเป็ น
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ปริ ม าณมลสารที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ค่ า
น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานที่ ก ำห นดไว้ และ
ผลกระทบจะเกิดขึ้นในช่วงเวลา
สั้นๆ ขณะที่มีการขนส่งและผ่าน
ไปตามเส้ น ทางต่ า งๆ ดั ง นั้ น
ระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
จึงอยู่ในระดับปานกลาง

มาตรการป้องกัน
และแก้ไข้ผลกระทบ
- จั ดให้ มี การตรวจวั ด ฝุ่ น ละออง
(TSP แ ล ะ PM10) ภ าย ใน พื้ น ที่
โครงการ โดยตรวจวั ดทุ กเดื อนและ
รายงานผลทุ กเดื อนตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง
- ในกรณี เกิ ด ความเสี ย หายและ
พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการกระทำของ
โครงการ ทางบริษัท ชนาลัย ฟลอร่า
รี ส อร์ ท จำกั ด หรื อ ทางผู้ รั บ เหมา
ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
ความเสียหายดังกล่าว
- ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรอ
หรือหลังเลิกใช้งาน
- บำรุงรัก ษาเครื่อ งยนต์ ให้ อยู่ ใน
สภาพดีอยู่เสมอเพื่ อลดมลสารจาก
เครื่องยนต์

ผู้รับผิดชอบ
บริษัทผู้รับเหมาและ
เจ้าของโครงการ

บริษัทผู้รับเหมาและ
เจ้าของโครงการ
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-3 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการ
ปัจจัย
คุกคามสุขภาพ

ลักษณะ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

2. การระบายมลสาร
จากเครื่องยนต์ (ต่อ)

3. เสียงรบกวน

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ

มาตรการป้องกัน
และแก้ไข้ผลกระทบ

ผู้รับผิดชอบ

หมอกผสมควันทำให้เกิดการระคายเคืองตาและทางเดินหายใจ
ส่วนบน (ที่มา :พัฒนา มูลพฤษ์, อนามัยสิ่งแวดล้อม, 2539)

กิจกรรมก่อสร้างต่างๆ
ของโครงการ ได้ แ ก่
งาน ต ก แ ต่ งอ าค าร
ภายในอาคาร เป็นต้น

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสุภาพทางใจ
การสัมผัสมลสารอยู่ตลอดเวลานานๆ จะมีผลกระทบต่ อ
ความรู้สึกของผู้สัมผัส เช่น รู้สึกรำคาญ เป็นต้น
ผลกระทบต่อสุภาพทางกาย
องค์การอนามัยโลกให้ความหมายของเสีย งที่เป็นอันตราย
หมายถึ งเสี ย งที่ ดั งเกิ น 85 เดซิ เบล (เอ) ที่ ทุ ก ความถี่ ถ้ า
สัมผัสนานเกินไปจะก่อให้เกิดอันตรายต่อทั้งสุขภาพทางใจ
และผลกระทบต่อสุขภาพทางกายทำให้หัวใจเต้นแรง อัตรา
การหายใจเปลี่ ย นแปลง ทำให้ ค วามดั น โลหิ ต สู ง ทำให้
กล้ามเนื้อกระดูก เกิดอาการเหนื่อยหอบและแพ้ นอนไม่
หลับทำให้ประสาทหูเสื่อมอาจทำให้หูพิการ หูตึง หูหนวก
สามารถแบ่งเป็น
(1) อันตรายอย่างเฉียบพลัน หมายถึง ภาวะที่มีการได้ยิน
สูญเสียไปทันทีทันใด เป็นผลจากการได้รับเสียงดังมากๆ ใน
ระยะเวลาอั น สั้ น เช่ น เสี ย งระเบิ ด เสี ย งปื น เสี ยงปะทั ด
เสียงฟ้าผ่า เป็นต้น ซึ่งมีระดับเสียงเกิน 120 เดซิเบล(เอ)
(2) การสูญเสียการได้ยินจากเสียงที่เกิดขึ้นแบบค่อยเป็น
ค่ อ ยไปในกลุ่ ม ผู้ ที่ งานในที่ ที่ มี เสี ย งดั งเป็ น เวลานาน เช่ น
รายงานการวิจัยของ US. EPA พบว่าผู้ที่ได้รับเสียงเกิน 70
เดซิเบล(เอ) เป็นเวลา 40 ปีจะทำให้ความสามารถในการได้
ยินเสียงลดลง 5 เดซิเบล(เอ)(สนธิ คชวัฒน์, 2534) สามารถ

ระดั บ ผล กระท บ จาก เสี ยง
รบกวนที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ชุ ม ชน/
พื้นที่อ่อนไหวใกล้เคียง
กิ จ กรรม ของโค รงก ารจะมี
ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ชุ ม ช น ที่ อ ยู่
ใก ล้ เคี ย งกั บ พื้ น ที่ ก่ อ ส ร้ า ง
ลักษณะของเสียงจะไม่ดังจนทำ
ให้เกิดอันตรายอย่างเฉียบพลัน
และเกิดขึ้นเป็นช่วงๆ โครงการ
ได้ ก ำ ห น ด ให้ มี วั ส ดุ ค ร อ บ
เครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดเสียง
ดัง จะทำให้ผลกระทบต่อชุมชน
ใกล้ เคีย งโครงการลดลง ดั งนั้ น
ระดับเสียงจากโครงการจะทำให้
เกิ ด ผลกระทบต่ อ การสู ญ เสี ย
การได้ ยิ น แต่ อาจก่ อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบต่ อ จิ ต ใจและเกิ ด
ความรำคาญได้

- กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างตาม บริษัทผู้รับเหมาและ
กฎหมายกำหนด คือ ในเวลา 08.00- เจ้าของโครงการ
17.00 น. และแบ่ งชั่ วโมงการทำงาน
เป็ น ช่ วงเวลาตั้ งแต่ 08.00-12.00 น.
และ 13.00-17.00 น. โดยมี ช่ วงเวลา
หยุดพัก 12.00-13.00 น.
- ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร
ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ รวมทั้งเป็นไปตามที่กฎหมาย
กำหนด
- กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานผู้ที่
ต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง
เกิ น 85 เดซิ เบล (เอ) ให้ ท ำงานไม่
เกิน 8 ชั่วโมง/วัน
- จั ดให้ มี อุปกรณ์ ป้ องกั นอันตราย
ต่อหู ได้แก่ Ear Plugs หรือ Ear Muff
ซึ่ งสามารถลดระดั บ เสี ย งลงได้ 15
และ 25 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-3 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการ
ปัจจัย
คุกคามสุขภาพ

ลักษณะ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

3. เสียงรบกวน (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ

จำแนกสูญเสียการได้ยินอันเนื่องมาจากเสียงดัง ได้เป็น 2
แบบ คือ
1) การสูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราว เช่น หูอื้อ เป็นการ
สูญเสียการได้ยินที่เกิด เมื่อสัมผัสกับเสียงที่มีระดับความดัง
พอที่จะทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน และต้องสัมผัสเป็น
ระยะเวลานานพอ การกลับสู่สภาพเดิมจะเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงแรก ภายหลังการหยุดพักจากการได้ยินเสียง
2) การสูญเสียการได้ยินแบบถาวรเป็นการสูญเสียที่เกิดขึน้
จากการได้ยินเสียงดังเป็นเวลานานต่อเนื่องจนในที่สุดทำให้
เกิดการสูญเสียการได้ยินแบบถาวร
ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจ
ก่ อ ให้ เ กิ ด อาการหงุ ด หงิ ด รำคาญใจประสาทเครี ย ด
นอนไม่หลับ มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ก่อให้เกิดการ
คลุ้มคลั่ง เสียสมาธิ (ศิริพรต ผลสินธุ์ 2534)

ระดั บ ผล กระท บ จาก เสี ยง
รบ ก ว น ที่ เกิ ด จ าก ค น งา น
ก่อสร้าง
แม้ว่าระดับเสียงจากโครงการจะ
มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนด
แต่เสียงรบกวนจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างส่งผลกระทบต่อคนงาน
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ โ ดยตรง
โครงการจึ ง กำหน ดให้ คนที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังใช้
เครื่ อ งป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว น
บุค คล เช่น ที่ อุดหู (Ear Plugs)
สามารถลดระดับ เสียงดังได้ 15
เดซิ เบล (เอ) หรื อ ที่ ค รอบหู (Ear
Muff) ที่ สามารถลดระดั บ เสีย ง
ลงได้ 25 เดซิ เ บล (เอ) และ
กำหนดให้ คนงานก่อสร้างทำงาน
ติ ดต่ อกั นไม่ เ กิ น 8 ชั่ ว โมง/วั น
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะทำให้ เสีย ง
รบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้าง
ต่อผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระดับต่ำ

มาตรการป้องกัน
และแก้ไข้ผลกระทบ

ผู้รับผิดชอบ

- ผลัดเปลี่ยนพนักงานที่ทำอยู่ใน
บริเวณที่มีเสียงดังไปปฏิบั ติงานอยู่
ในบริเวณที่มีเสียงต่ำ
- กำหนดลงโทษ กรณี ที่ ค นงาน
ฝ่ า ฝื น ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการลด
ผลกระทบด้านเสียงที่กำหนดไว้
- ดู แ ล บำรุงรั ก ษาอุ ป กรณ์ และ
เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ง านก่ อ สร้ า งอยู่ ใ น
สภ าพ ดี อยู่ เ ส ม อ แ ล ะเลื อกใช้
เครื่อ งจั กรที่ ก่อ ให้ เกิ ด เสี ยงดั งน้ อ ย
เพื่อลดระดับเสียงรบกวน
- หลี ก เลี่ ย งการทำกิ จ กรรมที่
ก่ อ ให้ เกิ ด เสี ย งดั งมากๆ ติ ด ต่ อ กั น
เป็ น ร ะ ย ะ เว ล า น า น แ ล ะ เร่ ง
ดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-3 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการ
ลักษณะ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
4. น้ำทิ้งจากกิจกรรม การทิ้ ง ขยะของเสี ย
การก่อสร้าง
และการระบายน้ำเสีย
ออกสู่ภายนอกโดยไม่
ต้องผ่านการบำบัด
ปัจจัย
คุกคามสุขภาพ

5.ขยะมูลฝอยทั่วไป

ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกายและชีวิตความเป็นอยู่
น้ำเสียจากกิจกรรมของคนงานมีลักษณะเป็นน้ำเสียชุมชน
จะมี ก ารปนเปื้ อ นของแบคที เรี ย กลุ่ ม โคลิ ฟ อร์ ม ซึ่ ง เป็ น
แบคทีเรียที่มาจากการขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น
หากมีปริมาณมาก อาจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยด้ วยโรค
ที่มี อาหารและน้ำเป็ น สื่อ เช่ น อุ จจาระร่ว ง อหิ วาตกโรค
เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ในน้ ำเสีย ชุม ชนยังมี ก ารปนเปื้ อนของ
สารอินทรีย์สูง หากการบำบั ดไม่ สามารถบำบัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจะทำให้บริเวณที่รองรับน้ำทิ้งเกิดการเน่าเสีย
มีแบคทีเรียปนเปื้อนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อคนงาน และ
ผู้ที่ อ ยู่ใกล้เคี ยง รวมทั้ งอาจเป็ น แหล่ งเพาะพั น ธุ์ของสั ตว์
พาหะนำโรค เช่น ยุง เป็นต้น ทำให้แหล่งน้ำมีคุณภาพเสื่อม
โทรมลง
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกายภาพ
ขยะมู ลฝอยที่เกิดขึ้น หากไม่มี การจัดเก็บให้ เป็ นระเบีย บ
เรียบร้อยและนำไปกำจัดเป็นประจำทุกวัน จะทำให้เกิดเป็น
แหล่งเพาะเชื้อโรคและเพาะพันธุ์สัตว์นำโรค เช่น แมลงหวี่
แมลงวัน แมลงสาบ หนู เป็นต้น สัตว์เหล่านี้จะเป็นพาหะนำ
โรคไปสู่มนุษย์ โดยเฉพาะโรคติดต่อทางน้ำและอาหาร เช่น
อุจจาระร่วง เป็นต้น

ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ทิ้ง
ขยะ หรือการระบายน้ำเสีย และ
จะปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ ไ ด้
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังนั้น
การปนเปื้อนน้ำเสี ยจากคนงาน
จะอยู่ ใ นระดั บ ต่ ำ และส่ ง ผล
กระทบต่อสุขภาพในระดับต่ำ

จั ด ให้ มี ห้ อ งน้ ำ ห้ อ งส้ ว ม อย่ า ง บริษัทผู้รับเหมาและ
เพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีระบบบำบัด เจ้าของโครงการ
น้ำสำเร็จรูปที่สามารถบำบัดน้ำเสีย
จากคนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเก็บรวบรวมและกำจัดขยะ
มูล ฝอยออกจากพื้ น ที่ โครงการ
ทุ ก วั น จะไม่ เกิ ด การสะสมและ
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค
ต่างๆ ซึ่งทางโครงการกำหนดให้
มีถังรองรับขยะให้เพี ยงพอและ
ให้ ผู้ รับ เหมาควบคุ ม ดู แ ลให้ น ำ
ขยะใส่ ถุงดำก่อ นนำไปทิ้ งในถั ง
ขยะเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยมา
เก็ บ ขน และนำไปกำจั ด ทุ ก วั น
เพื่ อไม่ ให้ มี การตกค้ างของขยะ

- จั ด วางถั งรอ งรั บ ข อ งเสี ย ให้ บริษัทผู้รับเหมาและ
เพียงพอโดยแยกเป็นถังขยะอินทรีย์ เจ้าของโครงการ
และถังขยะแห้ง ขนาด 200 ลิตร ให้
เพี ย งพ อ ใน พื้ น ที่ ก่ อ ส ร้ า งแ ล ะ
สำนักงานชั่วคราว
- ควบคุ มดู แลคนงานให้ ทิ้ งขยะลงใน
ถั งรองรั บ และเก็ บ กวาดทำความ
สะอาดบริ เวณพื้ นที่ เป็ นประจำ เพื่ อ
ไม่ให้มีขยะตกหล่นอยู่ในพื้นที่
- ของเสียอันตรายจะต้องมีการแยก
ออกจากของเสียทั่วไปและรวบรวม

ขยะมูลฝอยที่เกิดจาก
คนงานก่อสร้าง ได้แก่
กล่ อ ง ถุ ง ใส่ อ าห าร
เศษอาหาร เป็นต้น มี
ประมาณ 60 ลิ ตร/วั น
หากการจั ด เก็ บ และ
การกำจัดไม่ถูกต้องจะ
ทำให้มีการสะสมและ
การแพร่ ก ระจายของ ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและชีวิตความเป็นอยู่
เชื้ อ โรคและเกิ ด กลิ่ น หากไม่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีจะทำให้เกิดสภาพที่ไม่
เหม็น
น่าดูและเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการป้องกัน
และแก้ไข้ผลกระทบ

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-3 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการ
ปัจจัย
คุกคามสุขภาพ

ลักษณะ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสุขภาพ

5.ขยะมู ล ฝอยทั่ วไป
(ต่อ)

6. ก า ร กี ด ข ว า ง
การจราจรและ
อุ บั ติ เห ตุ จากการ
ขนส่ง

ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ
มู ล ฝอย ดั ง นั้ น ผลกระทบที่
เกิ ด ขึ้ น ต่ อ สุ ข ภาพของคนงาน
ก่อสร้างและชุมชนใกล้เคียงอยู่
ในระดับต่ำ

กิ จ กรรมการก่ อ สร้ า ง
จ ะ มี ก า ร ข น วั ส ดุ
อุ ป กรณ์ และการใช้
ยานพาหนะต่ างๆ ซึ่ ง
จากการประเมินความ
ห น า แ น่ น ข อ ง
การจราจร ในปัจจุบัน
เป รี ย บ เที ย บ กั บ ใน
ระยะก่อสร้างพบว่า มี
ค่ าไม่ แ ต ก ต่ างจ าก
สภาพความหนาแน่ น
ข อ งก า ร จ ร า จ ร ใน
ปัจจุบัน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกายภาพ
การขนส่งวัสดุก่อสร้างอาจมีการร่วงหล่นของวัสดุ อาจเป็น
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบ นท้องถนนซึ่ งก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บ การเสียชีวิตและทรัพย์สินได้
ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและชีวิตความเป็นอยู่
กิจกรรมการขนส่ง และการทำงานในเขตทาง อาจทำให้ผู้ใช้
เส้นทางเสียเวลาการเดินทางเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในชั่วโมง
เร่งด่วน ทำให้หงุดหงิด เครียด และทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิ่ ม ขึ้น เช่น ค่าน้ ำมั น ค่ าซ่อมแซมรถ กรณี เกิ ดอุบั ติ เหตุ
เป็นต้น

มี ผ ลกระทบบริ เ วณด้ า นหน้ า
โครงการช่ วงที่ มีก ารขนส่ งวัส ดุ
ก่อสร้าง ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้น
เป็ น ผลกระทบในระดั บ ปาน
กลาง

มาตรการป้องกัน
และแก้ไข้ผลกระทบ

ผู้รับผิดชอบ

ไป กำจั ด โดยห น่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาต
- การทิ้งขยะอินทรีย์และเศษอาหาร
ให้ รวบรวมใส่ ถุ งดำและมั ด ปากให้
เรียบร้อยก่อนทิ้งสู่ถังรองรับ มูลฝอย
อินทรีย์
- ให้ผู้รับเหมารวบรวมเศษวัสดุก่อสร้าง
ที่สามารถนำกลับมาใช้ ประโยชน์ได้
ขายให้พ่อค้ารับซื้อของเก่า
- ประสานให้ ท างเทศบาลตำบล
กะรนเข้ามารับมูลฝอยไปกำจัดทุกวัน
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความ บริษัทผู้รับเหมาและ
สะดวกช่ ว งที่ มี ร ถบรรทุ ก เข้ า -ออก เจ้าของโครงการ
โครงการ
- ติ ดตั้ งเครื่ องหมาย ป้ ายเตื อน ป้ าย
แนะนำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- จั ด ให้ มี เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจตราดู แ ล
อุ ป กรณ์ เครื่ อ งหมายสั ญ ลั ก ษณ์
ต่างๆ ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา
- จำกั ด ความเร็ว ของรถขนส่ งวั ส ดุ
ก่ อ สร้ างในช่ ว งที่ ผ่ า นชุ ม ชนไม่ เกิ น
30 กม./ชม
- ควบคุ มรถรถบรรทุ กให้ บรรทุ กไม่
เกิ น อั ต ราที่ กฎหมาย กำหนด และ
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-3 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการ
ปัจจัย
คุกคามสุขภาพ

ลักษณะ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

6. ก า ร กี ด ข ว า ง
การจราจรและ
อุ บั ติ เห ตุ จากการ
ขนส่ง (ต่อ)
7. ความปลอดภัยใน
ชุ ม ช น แ ล ะ ก า ร
รบกวนความสงบสุข
ของชุมชน

กิ จ กรรมการก่ อ สร้ า ง
โครงการ ได้ แ ก่ การ
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ งาน
ตกแต่งภายใน เป็ นต้น
ที่ ทำให้ เกิ ดผลกระทบ
ด้านฝุ่นละออง เสียงดัง
น้ ำ เสี ย ขยะมู ล ฝอย
การกีดขวางการจราจร
ทางเข้า-ออก ตลอดจน
อุ บั ติ เห ตุ ต่ า งๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นได้รวมถึง
การมี คนงานจากพื้ นที่
อื่ น เข้ าม าใน ชุ ม ชน
อาจจะส่งผลกระทบต่อ
วิ ถี ชี วิ ต ความสงบสุ ข
และความปลอดภัยของ
ชุมชน
8. ก า ร เพิ่ ม ค ว า ม การเพิ่ มขึ้ นของคนงาน
ต้ อ งการบริก ารทาง ก่ อสร้ างเข้ ามาในพื้ นที่
สุขภาพ
บริเวณโครงการรวมถึงมี
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ

มาตรการป้องกัน
และแก้ไข้ผลกระทบ

ผู้รับผิดชอบ

หลี ก เลี่ ย งการขนส่ งในช่ ว งชั่ ว โมง
เร่งด่วนในถนนที่มีการจราจรหนาแน่น
ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
การได้ รั บ ผลกระทบจากกิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น ฝุ่ น ละออง
น้ำเสีย ขยะมูลฝอย อุบัติเหตุ และอาจเกิดการทะเลาะวิวาท
กับคนงาน ซึ่งอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วย บาดเจ็ บตลอดจน
การเสียชีวิตได้

ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
ก่อสร้าง เช่น ฝุ่นละออง น้ ำเสีย
ข ย ะ มู ล ฝ อ ย เป็ น ต้ น เป็ น
ผลกระทบในระดับต่ำ ไม่อยู่ใน
ระดับที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บ
รุ น แรงหรื อ เสี ย ชี วิ ต และการ
ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและชีวิตความเป็นอยู่
ดำเนินงานได้มีมาตรการรองรับ
การได้ รับ ผลกระทบจากกิ จ กรรมก่ อ สร้ างโครงการ อาจ ผลกระทบที่จะเกิดจากกิจกรรม
ก่อให้เกิดความรู้สึกรำคาญ ความเครียดและความวิตกกังวล ข อ งโค ร งก า ร ร วม ทั้ งเป็ น
ต่ออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
ผลกระทบในช่วงสั้นๆ ดังนั้น จึง
มีผลกระทบต่อสุขภาพในระดับ
ต่ำ

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ บริษัทผู้รับเหมาและ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เจ้าของโครงการ
อย่างเคร่งครัด
- ดูแลความประพฤติของคนงาน
ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนและปัญ หา
ร ะ ห ว่ า ง ค น งา น ด้ ว ย กั น แ ล ะ
ประชาชนในท้องถิ่น
- ติดตั้งป้ายระบบความปลอดภัย
ของโครงการระบุ ร ะยะเวลาการ
ดำเนินงานช่วงก่อสร้างเพื่อให้ชุมชน
ได้รับทราบ

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
จำนวนคนงานก่อสร้างที่เข้ามา - จัดหาสวัสดิการด้านสุขาภิ บาล บริษัทผู้รับเหมาและ
หากสถานบริ ก ารไม่ เพี ย งพอหรื อ อยู่ ห่ างไกล อาจทำให้ จะกระจายตั วอยู่ทั่ วไปในพื้ น ที่ ต่ า งๆ เช่ น น้ ำ ดื่ ม น้ ำ ใช้ ที่ ส ะอาด เจ้าของโครงการ
ผู้ป่วย หรือผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาช้า ซึงอาจส่งผล ก่ อ ส ร้ า ง ซึ่ งมี ค น งาน สู งสุ ด และภาชนะรองรับขยะให้เพียงพอ
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-3 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการ
ลักษณะ
ผลกระทบ
ผลกระทบต่อสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม
8. ก า ร เพิ่ ม ค ว า ม การเจ็ บ ป่ วยหรื อ เกิ ด ให้การเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น หรือเสียชีวิตได้
ต้ อ งการบริก ารทาง อุบัติเหตุในขณะทำงาน
สุขภาพ (ต่อ)
ที่ ส่ งผ ล ก ระท บ ต่ อ
คนงานและประชาชนที่
อยู่ ในพื้ นที่ อาจทำให้
ได้ รั บความบาดเจ็ บ
เล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรง
ทำให้ สถานบริ ก ารมี
ภาระในการให้ บ ริ ก าร
เพิ่มขึ้น
ปัจจัย
คุกคามสุขภาพ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ
ประมาณ 20 คน ดั งนั้ น ภาระ
การรองรั บ ผู้ ป่ วยของสถาน
บ ริ ก ารส าธารณ สุ ขอ าจ ไม่
เปลี่ ย นแป ลงไป จากเดิ ม นั ก
ตลอดจนในพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งมี
สถานบริ ก ารได้ อ ย่ า งเพี ย งพอ
ระดั บผลกระทบจึ งอยู่ ในระดั บ
ต่ำ

มาตรการป้องกัน
และแก้ไข้ผลกระทบ

ผู้รับผิดชอบ

- จั ด ให้ มี อุ ป ก ร ณ์ ก า ร ป ฐ ม บริษัทผู้รับเหมาและ
พยาบาลเบื้องต้น ในพื้นที่สำนักงาน เจ้าของโครงการ
และรถนำส่ งผู้ บ าดเจ็บ ในกรณี เกิ ด
อุบัติเหตุรุนแรง
- กำหนดให้ ผู้ รับ เหมาจั ด เตรี ย ม
อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายจากการ
ก่อสร้าง
- ตรวจสอบ บำรุ งรักษาเครื่ องมื อ
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ง าน
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจาก
การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร
- ฝึ ก อบรมด้ า นอาชี ว อนามั ย
และความปลอดภัยในการทำงานแก่
คนงานรวมทั้ ง ควบคุ ม คนงานให้
ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
- กำหนดเขตก่ อ สร้ าง และติ ด
ป้ายเตือนอันตรายจากการก่อสร้าง
ก่ อ นเข้ า ทำงานทุ ก ครั้ งและทุ ก คน
เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มพื้นที่เสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมในขั้นตอนการ
ดัดแปลงอาคารของโครงการ เช่น การขนส่งวัสดุก่อสร้าง การดัดแปลงอาคาร การตกแต่งตัวอาคาร เป็นต้น
แสดงดังตารางที่ 4.4-4
ตารางที่ 4.4-4 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากการดัดแปลงอาคารโครงการ
กิจกรรม/
ผลกระทบต่อสุขภาพ/อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ
แหล่งกำเนิด
- ก า ร ข น ส่ ง วั ส ดุ ด้านร่างกาย
อุปกรณ์ ก่อสร้าง และ - ประชาชนมีโอกาสเกิดโรคติดต่ อระบบทางเดินหายใจ
การขนส่งดิน
เนื่ องจากฝุ่น ละอองฟุ้ งกระจาย และควันจากการเผา
ของเครื่องยนต์บรรทุก
- มี โ อกาสเสี่ ย งต่ อ การได้ ยิ น จากเสี ย งของการลงวั ส ดุ
ก่อสร้าง
- ประชาชนมี ค วามเสี่ ย งต่ อการได้ รับ อุ บั ติ เหตุ ท างท้ อ ง
ถนนเพิ่มมากขึ้น
ด้านจิตใจ
- เสียงที่เกิดจากรถบรรทุกและเครื่องจักรอาจรบกวนการ
ใช้ ชี วิ ตประจำวั น ของผู้ ที่ อยู่ โดยรอบทำให้ เกิ ดสภาวะ
จิตใจที่ไม่ดี
- ฝุ่น ควัน และกลิ่นที่เกิดจากรถบรรทุกและเครื่องจักร
อาจรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ที่อยู่โดยรอบทำ
ให้เกิดสภาวะจิตใจไม่ดี
- เกิดความกังวลต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนส่งและ
การก่อสร้าง
- การดัดแปลงอาคาร ด้านร่างกาย
- มีโอกาสเกิดโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากฝุ่ น
ละอองฟุ้งกระจายจากการตัด เจียร กวาดพื้น และทิ้ง
เศษวัสดุก่อสร้างลงจากอาคาร
- มีโอกาสเสี่ยงต่อการได้ยินจากการตอก การเคาะ การตัด
การเจียร และการทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างลงจากอาคาร
ด้านจิตใจ
- เสียงที่เกิดจากการตอก การเคาะ การเจียร การทิ้งเศษ
วัสดุก่อสร้างลงจากอาคารและเสียงตะโกนคุยกันของ
คนงานก่ อ สร้ า งอาจรบกวนโสตประสาท ทำให้ เกิ ด
สภาวะทางจิตที่ไม่ดี
- ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากการเจียร การตัด กวาดพื้นที่
และทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างลงจากอาคาร อาจรบกวนการ
ใช้ชีวิตประจำวัน ของผู้ที่อยู่ โดยรอบ ทำให้เกิดสภาวะ
ทางจิตที่ไม่ดี
- เกิดความกังวลต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการตกหล่นของ
วัสดุก่อสร้างสู่อาคารข้างเคียง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

กลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ
- ผู้ ที่ อยู่ ใกล้ เคีย งพื้ น ที่ ก่อสร้า ง
อาคารโครงการทุกด้าน
- คนงานก่ อ สร้า งก่ อ สร้า งของ
โครงการ จำนวน 20 คน

- ผู้ ที่ อยู่ ใกล้ เคีย งพื้ น ที่ ก่อสร้า ง
อาคารโครงการทุกด้าน
- คนงานก่ อ สร้า งก่ อ สร้า งของ
โครงการ จำนวน 20 คน
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-4 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากการดัดแปลงอาคารโครงการ
กิจกรรม/
ผลกระทบต่อสุขภาพ/อันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ
แหล่งกำเนิด
- การตกแต่งตัวอาคาร ด้านร่างกาย
- มี โอกาสเกิด โรคติด ต่อระบบทางเดิน หายใจ เนื่ อ งจาก
สารระเหยที่มาจากกาวและสีที่ใช้ในการตกแต่งอาคาร
ด้านจิตใจ
- เกิ ด ความกั ง วลต่ อ ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อั ค คี ภั ย
เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งอาคารส่วนใหญ่
เป็นวัสดุไวไฟ ทำให้เกิดสภาวะทางจิตที่ไม่ดี

กลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ
- ผู้ ที่ อยู่ ใกล้ เคีย งพื้ น ที่ ก่อสร้า ง
อาคารโครงการทุกด้าน
- คนงานก่ อ สร้า งก่ อ สร้า งของ
โครงการ จำนวน 20 คน

จากการสำรวจภาคสนามโดยการสั ม ภาษณ์ ป ระชาชนที่ อ ยู่ อ าศั ย ใกล้ เคี ย งพื้ น ที่ โครงการ พบว่ า
ประชาชนส่วนใหญ่ เจ็บป่วยด้วย ไข้หวัด ภูมิแพ้อากาศ รองลงมาคือ ปวดหลัง/กล้ามเนื้อ อักเสบ โรคความดัน
โลหิตสูง ภาวะปวดศีรษะ โรคกระเพาะอาหาร/ลำไส้ และโรคเบาหวาน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลสถิติจำนวนผู้ป่วย
จำแนกตาม 21 กลุ่มโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลสถิติการป่วย 21 กลุ่มโรค ระหว่างปี 2559 -2563 พบว่า 5 อันดับแรกของโรค
ที่พบ ได้แก่ โรคระบบหายใจ เป็นโรคที่มีการป่ วยสูงสุด รองลงไป ได้แก่ โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่อง
ปาก, โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม , สาเหตุภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย และอาการ,
อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้ องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคใน
กลุ่มอื่นได้ และข้อมูลจากการสำรวจภาคสนามของประชาชนในรัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ จะเห็นได้ว่า
โรคหวัด/ โรคทางเดินหายใจ เป็นโรคที่มีการเจ็บป่วยเป็นอันดับต้นๆ ทั้ งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศ ฝุ่นละออง และมลพิษทางอากาศจากการจราจร รวมทั้งฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจาก
การดัดแปลงอาคาร ซึ่งบริเวณใกล้เคียงโครงการมีพื้นที่ก่อสร้างกระจายอยู่ทั่วไป
เมื่อพิจารณาความพร้อมของสถานบริการและเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยในพื้นที่ศึกษาและ
พื้นที่ใกล้เคียง พบว่า มีความพร้อมในการให้บริการแก่ชุมชนและคนงานก่อสร้างเมื่ อเกิดการเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ
ทั้งนี้ จังหวัด ภูเก็ตได้จั ดให้มีสถานบริการด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างเพียงพอ ใน
ขณะเดียวกันคนงานก่อสร้างทุกคนจะได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากนายจ้างกรณีเกิ ดอุบัติเหตุ/การ
เจ็บป่วยจากการทำงานตามกฎหมายที่กำหนด โดยในช่วงก่อสร้างโครงการเมื่อคนงานก่อสร้างประสบอุบัติเหตุ /
การเจ็บป่วยจากการทำงาน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของบริษัทรับเหมาจะทำหน้าที่ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงได้ทั นที ดังนั้น ผลกระทบด้านการสาธารณสุขในช่วงก่อสร้าง
โครงการทั้งต่อคนงานก่อสร้างชุมชนและความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและสถานบริการอยู่ในระดับต่ำ
การดัดแปลงอาคารของโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลง
และส่วนขยาย) อาจก่อให้เกิดโรคและความเจ็บป่วยแก่คนงานก่อสร้างและผู้พักอาศัยข้างเคียง ซึ่งมีรายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 4.4-5 ดังนี้
โรคและความเจ็บป่วยจากการดัดแปลงอาคารโครงการ ของคนงานก่อสร้าง มีดังนี้
1. สุขภาพทางกาย
1.1 โรคระบบทางเดินหายใจ (ได้แก่ โรคภูมิแพ้ และโรคหอบหืด)
1.2 โรคระบบทางเดินอาหาร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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1.3 โรคผิวหนัง
1.4 สัตว์เป็นพาหะนำโรค
(1) โรคที่หนูเป็นพาหะนำโรค (ได้แก่ โรคฉี่หนู และโรคมิวรีนทัยฟัส)
(2) โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค (ได้แก่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคลำไส้ โรค
ท้องเสีย โรคผิวหนัง และโรคตับอักเสบ)
(3) โรคที่ยุงเป็นพาหนะนำโรค (ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคไข้สมองอักเสบ)
(4) โรคที่แมลงวันเป็นพาหะ (ได้แก่ โรคอหิวาตกโรค และโรคบิด)
1.5 โรคที่คนเป็นพาหะ (ได้แก่ โรคไวรัสตับอักเสบ เอ, บี และซี, โรควัณโรค, โรคไข้หวัดนก โรคซาร์ส
1.6 อุบัติเหตุต่างๆ จากการทำงานที่ขาดความระมัดระวัง และจากเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างชำรุด
2. สุขภาพทางจิตใจ
2.1 โรคเครียด นำไปสู่โรคนอนไม่หลับ โรคแผลในกระเพาะอาหาร และโรคประสาท
สำหรับการแพร่กระจายของไวรัส โคโรนาสายพั นธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ก่อสร้าง คนงาน
ก่อสร้างส่วนใหญ่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด -19 และในการอยู่ร่วมกันของคนงานก่อสร้างจะไม่ค่อ ยรักษา
ระยะห่ างระหว่างกั น รวมถึ งการล้ างมื อ ทำได้ น้ อ ยลง เมื่ อ พบผู้ ป่ ว ยในพื้ น ที่ จ ำนวนหนึ่ ง จะส่ งผลให้ มี ก าร
แพร่ ก ระจายอย่ า งรวดเร็ ว ในวงกว้ า งได้ ดั ง นั้ น โครงการได้ จั ด ให้ มี ม าตรการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ และการ
แพร่กระจายของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ดังนี้
(1) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีการคัดกรองเบื้องต้น ก่อนเข้าทำงานในแต่ละวัน ด้วยการสังเกตผู้ที่มี
อาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก และมีการตรวจวัดอุณหภูมิคนงาน หากสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้
หยุดปฏิบัติงานและพาไปพบแพทย์
(2) หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นทีเสี่ยง มีการคัดกรองคนงาน เช่น ประวัติการเดินทาง และประวัติการ
รับวัคซีนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ในพื้นที่ก่อสร้าง
(3) มีการกำกับ ติดตามให้ผู้ปฏิ บัติงาน ผู้มาติดต่อทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19
อย่ างเคร่งครั ด เช่ น สวมหน้ ากากผ้ าหรือหน้ ากากอนามั ยตลอดเวลาในการปฏิ บั ติงานหรือมาใช้บริการ เว้น
ระยะห่างระหว่างกัน ทำความสะอาดมือบ่อยๆ
(4) จัดทำทะเบียนแรงงาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง และผู้มาติดต่อ ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งระบุ
การติดต่อที่สามารถติดต่อได้
(5) จั ดหาหน้ ากากผ้ าหรือหน้ ากากอนามัย จัดให้ มี ที่ล้ างมือพร้อมสบู่ หรือจุดบริการเจลแอลกอฮอล์
สำหรับคนงานอย่างเพียงพอ
(6) สถานที่ก่อสร้างต้องกำหนดทางเข้า – ออกสถานที่ให้ชัดเจน เพื่อควบคุมการเข้าออกของสถานที่
(7) ควบคุม ดูแลสถานที่ก่อสร้างและแคมป์แรงงานก่อสร้าง ให้สะอาด ปลอดภัย
1) ให้มีการทำความสะอาดสถานที่ ห้องพัก และบริเวณพื้นที่ส่วนกลางหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันทั้งใน
สถานที่ก่อสร้างและที่พักแรงงานก่อสร้าง เป็นประจำทุกวัน และให้มีการระบายอากาศที่ดี แสงแดดส่องถึง เช่น
เปิดประตูและหน้าต่าง พัดลม
2) ดูแลให้มีการทำความสะอาด ห้องน้ำ ห้องส้วม และอาจใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน
เช่น ลูกบิดประตู ราวจับ สวิตช์ไฟ ก๊อกน้ำ เป็นต้น อย่างสม่ำเสมอ
3) จัดให้มีอุปกรณ์เสริมหรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เพื่อการลดสัมผัส เช่น การใช้ก๊อกน้ำแบบเท้าเหยียบ
เป็นต้น
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4) จัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมแยก และจัดให้อ่างล้างมือ ที่สำหรับบ้วนปากหรือที่แปรงฟัน เป็ น
สัดส่วน
5) จัดให้มีการรวบรวมน้ ำเสีย หรือน้ำที่ใช้ แล้ว ไม่ให้ ท่วมขังในพื้นที่โดยรอบสถานที่ก่อสร้ างและ
แคมป์แรงงาน
6) จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร เช่น ที่นั่งบริเวณรับประทานอาหาร
ที่นั่งพัก ทางเดิน หรือหากพื้นที่ไม่เพียงพออาจใช้ฉากกั้น
7) จัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิดและรวบรวมขยะออกจากพื้นที่ทุกจุดเพื่อนำไปกำจัดทุกวัน
(8) หากมีการรับ-ส่งพนักงาน ให้ดูแลด้านความปลอดภัยของคนงาน เช่น จำกัดจำนวนคนในรถรับ-ส่ง
ไม่ให้แออัด จัดที่นั่งไม่ให้หันหน้าเข้าหากัน และให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการพูดคุยโดย
ไม่จำเป็น ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องร่วมโดยสาร และไม่แวะระหว่างทาง
(9) จัดหาสื่อให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด -19 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้แก่พนักงาน รวมทั้งให้เตรียมวางแผนการปฏิบัติ และทำความเข้าใจกับคนงาน กรณีมีผู้ป่วยยืนยัน เช่น
การห้ามโยกย้าย การใช้พื้นที่ในการแยกผู้ป่วย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือผู้สัมผัสเสี่ยงออกจากครอบครัว เป็นต้น
โรคและความเจ็บป่วยจากการดัดแปลงอาคารโครงการ ของผู้พักอาศัยข้างเคียง มีดังนี้
บริษัทที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการดัดแปลงอาคาร จากข้อมูลสถิติ
ของผู้ป่วยจากรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (21 กลุ่มโรค) ระหว่างปี 2559 -2563 พบว่า 5 อันดับ
แรกของโรคที่พบ ได้แก่ โรคระบบหายใจ เป็นโรคที่มีการป่วยสูงสุด รองลงไป ได้แก่ โรคระบบย่อยอาหาร รวม
โรคในช่องปาก, โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม , สาเหตุภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย
และอาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถ
จำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้
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ตารางที่ 4.4-5 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ในช่วงดัดแปลงอาคารโครงการ
โรค
ก. คนงานก่อสร้าง
1. สุขภาพทางกาย
1.1 โรคระบบทางเดินหายใจ
- โรคภูมิแพ้
- โรคหอบหืด
1.2 โรคระบบทางเดินอาหาร

1.3 โรคผิวหนัง

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

สาเหตุการเกิดโรค

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

มาตรการติดตามตรวจสอบ

- ฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง ควัน
บุ หรี่ ควั น ของรถยนต์ ควัน และเขม่ าจาก
เครื่ อ งยนต์ เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ นกิ จ กรรม
ก่อสร้าง เป็นต้น
1. ดื่ ม น้ ำ หรื อ รั บ ประทานอาหารที่ ไ ม่
สะอาด
2. พฤติกรรมการรับ ประทานอาหาร เช่ น
รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ
3. ห้องน้ำ ห้องส้วม ไม่ถูกสุขลักษณะ

1. ด้ านฝุ่ นละออง เช่ น ฉีดพรมน้ ำบริเวณพื้ นที่ ก่อสร้างและกอง
วัสดุพวกหินและทราย ใช้ผ้าใบปิดคลุมท้ ายรถบรรทุกที่ใช้ในการ
ขนดิน ทราย และวัสดุก่อสร้างอย่างมิดชิด เป็นต้น
2. สวมใส่หน้ากากกันฝุ่นขณะอยู่ในบริเวณที่เกิดฝุ่นละออง
1. จัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดไว้อย่างเพียงพอ
2. รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุอาหารและน้ำดื่ม
3. จั ด ให้ มี ก ารอบรม/ชี้ แ จงคนงานด้ า นสุ ข ลั ก ษณะในการ
รับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารที่ ปรุงสุกใหม่ๆ ล้าง
มือก่อนรับประทานอาหาร เป็นต้น
4. จัดให้มี ห้องส้วมที่ถูกสุ ขลักษณะ และกำชับ ให้ คนงานดู แล
ความสะอาดสม่ำเสมอ
1. การแพ้ฝุ่ นละอองหรือสารเคมี เช่น ผง 1. ให้คนงานสวมเสื้อผ้าที่มิดชิด และสวมถุงมือทุกครั้งที่จะต้อง
ปู น ซี เมนต์ หรื อ น้ ำ ยาต่ า งๆ ที่ ใช้ ในการ สัมผัส หรือใช้ปูนซีเมนต์ หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง
ก่อสร้าง
ในการทำงาน
2. สวมเสื้อผ้าไม่สะอาด
2. จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) รอบตัวอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่น
3.สวมรองเท้าที่อับชื้นเป็นระยะเวลานาน ละอองรวมทั้งฝุ่นผงปูนซีเมนต์ ฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง
3. จัดให้มีการอบรม/ชี้แจงคนงานด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น
การรักษาความสะอาดร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าที่แห้งและสะอาด
4. ดูแลความสะอาดภายในห้องพักอย่างสม่ำเสมอ
5. ล้างทำความสะอาดรองเท้าบูททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน และ
ตากให้แห้งก่อนนำไปใส่
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-5 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ในช่วงดัดแปลงอาคารโครงการ
โรค
(2) โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะ
นำโรค
• โรคระบ บ ท างเดิ น
อาหาร
• โรคระบบลำไส้
• โรคท้องเสีย
• โรคผิวหนัง
• โรคตับอักเสบ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

สาเหตุการเกิดโรค

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

มาตรการติดตามตรวจสอบ

- เกิดจากการสัมผัสหรือรับประทานอาหาร
เชื้อแบคที เรีย หนอนพยาธิ เชื้ อไวรัส เชื้ อ
โปรโตซัว และเชื้อรา ที่ติดมากับแมลงสาบ
เนื่องจากแมลงสาบชอบอาศัยอยู่ตามขยะ
และ/หรือของเสีย

1. ปิ ด ฝาถั งมูล ฝอยให้ แน่น อยู่เสมอ และทำการมั ดปากถุงใส่
ขยะทุกครั้งก่อนนำขยะไปทิ้ง
2. เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด
3. เก็บกวาดและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ
4. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม อยู่ประจำ
5. ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายในและรอบบริเวณ
ห้องน้ำห้องส้วมทุก 1 เดือน
6. ทำการกำจัดแมลงสาบและแหล่งเพาะพันธุ์ก่อนและหลังทำ
การรื้อถอนห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้
6.1 ทำการฉีดพ่นยากำจัดแมลงสาบบริเวณห้องน้ำ ห้อง
ส้วมคนงาน ก่อนและหลังการรื้อถอนเพื่อป้องกันแมลงสาบหนี
ออกสู่ภายนอกระหว่างทำการรื้อถอน
6.2 ทำการกำจัด มูลฝอยที่ตกค้างอยู่ภายในบริเวณพื้ นที่
โครงการ โดยให้ทางเทศบาลตำบลกะรนเข้ามารับไปกำจัดให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้เหลือตกค้าง
6.3 ทำการสู บ สิ่ ง ปฏิ กู ล ภายในบ่ อ เกรอะออก โดยให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
และทำการฝังกลบในทันที
6.4 ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอนและเมื่อฉีดพ่น
ยาฆ่าแมลงสาบอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 1 เดือน ก่อนรื้อถอน
และเมื่อฉีดพ่นแล้วเสร็จทันที

- ตรวจสอบถั ง มู ล ฝอยให้ อ ยู่ ใ น
สภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการชำรุดต้อง
ดำเนินการแก้ไขในทันที
- ใช้ สารเคมีที่ มีค วามปลอดภัยฉี ด
พ่ น ภายหลั ง รื้ อ ถอนห้ อ งน้ ำ ห้ อ ง
ส้วมคนงาน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-5 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ในช่วงดัดแปลงอาคารโครงการ
โรค
(3) โรคที่ยุงเป็นพาหนะนำโรค
• โรคไข้เลือดออก
• โรคมาลาเรีย
• โรคไข้สมองอักเสบ

(4) โรคที่แมลงวันเป็นพาหะ
• โรคอหิวาตกโรค
• โรคบิด

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

สาเหตุการเกิดโรค
- เกิดจากยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคกัด
- เกิดจากยุงก้นปล่องที่เป็นพาหะนำโรคกัด
- เกิดจากยุงรำคาญที่เป็นพาหะนำโรคกัด

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

1. ขวดน้ำ กระป๋อง หรือภาชนะอื่นที่อาจจะเก็บขังน้ำ หากไม่ใช้
ให้คว่ำหรือใส่ถุง เพื่อไม่ให้มีน้ำขัง
2. ปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิดเพื่อไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่
3. ทำการสำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายในบริเวณพื้ นที่
โครงการเป็นประจำทุกสัปดาห์
4. หากพบผู้ป่วย โครงการต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้า
ไปตรวจสอบ
5. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน
6. ทำการกำจัดยุง และแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ก่อนและหลังทำการ
รื้อถอนห้องน้ำ-ห้องส้วมของคนงาน โดยวิธีดังต่อไปนี้
6.1 ฉีดพ่นยาฆ่ายุงทั้งก่อนและหลังทำการรื้อถอน
6.2 ใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่พบลูกน้ำ เพื่อกำจัดลูกน้ำ
ก่อนทำการคว่ำภาชนะ
6.3 ใส่ทรายอะเบทในบ่อตกตะกอนเพื่อกำจัดลูกน้ำ ก่อน
ระบายน้ำออก และทำการกลบบ่อในทันที
6.4 ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอนและเมื่อฉีดพ่นยา
แล้วเสร็จทันที
เกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำดื่มที่ 1. จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล
ไม่สะอาด มีแมลงวันตอม โดยแมลงวันจะ 2. ดื่มและใช้น้ำที่สะอาด
ตอมอุจจาระหรืออาเจียนของผู้ป่วยและนำ 3. ล้างมือทุกครั้งก่อนทานอาหารและหลังจากเข้าส้วม
เชื้อแพร่กระจายอยู่ในอาหารและน้ำดื่ม
4. ทานอาหารที่ ป รุ ง เสร็ จ ใหม่ ห้ า มรั บ ประทานอาหารที่ มี
แมลงวันตอม หลีกเลี่ยงการกินอาหารสดระหว่างที่มีโรคระบาด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
- ตรวจสอบและกำจัดแหล่งลูกน้ำ
ยุ ง ลายเป็ น ประจำสั ป ดาห์ ล ะ 1
ครั้ง
- ตรวจสุขภาพคนงานอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ ง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง

- ตรวจสอบถั ง มู ล ฝอยให้ อ ยู่ ใ น
สภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการชำรุดต้อง
ดำเนินการแก้ไขในทันที
- ตรวจส อบ ห้ องน้ ำ -ห้ องส้ ว ม
ภายในพื้ น ที่ ก่อสร้างให้ส ะอาดอยู่
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-5 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ในช่วงดัดแปลงอาคารโครงการ
โรค
(4) โรคที่แมลงวันเป็นพาหะ
(ต่อ)

1.5 โรคที่คนเป็นพาหะ
• โรคไวรัสตับอักเสบ
เอ, บี และซี

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

สาเหตุการเกิดโรค

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
5. เก็บภาชนะที่ใส่อาหารให้มิดชิด ไม่ให้แมลงวันไปตอมได้
6. ทำลายมู ล ฝอย เพื่ อป้ องกัน การแพร่กระจายเชื้ อโรคและ
ไม่ให้แมลงวันใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
7. ฉีดพ่นยากำจัดแมลงวันในบริเวณที่มีแมลงวันชุกชุม
8. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน
9. ทำการกำจัดแมลงวัน และแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนและหลังทำ
การรื้อถอนห้องน้ำ-ห้องส้วมของคนงาน โดยวิธีดังต่อไปนี้
9.1 ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงวันทั้งก่อนและหลังทำการรื้อถอน
9.2 ทำการกำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
โดยให้ทางเทศบาลตำบลกะรนเข้ามารับไปกำจัดให้ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล ไม่ให้เหลือตกค้าง
9.3 ทำการสู บ สิ่ ง ปฏิ กู ล ภายในบ่ อ เกรอะออก โดยให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
และทำการฝังกลบในทันที
9.4 ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอนและเมื่อฉีดพ่นยา
แล้วเสร็จทันที

มาตรการติดตามตรวจสอบ
เสมอ
- ตรวจสุขภาพคนงานอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ ง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง

1. เกิ ด จากมี เพศสั ม พั น ธ์ ร่ว มกั บ ผู้ ติ ด เชื้ อ
ไวรัสตับอักเสบ บีและซี
2. เกิ ด จากสั ม ผั ส กั บ เลื อ ดผู้ ป่ วย เช่ น ถู ก
เข็มที่ใช้เจาะเลือดหรือฉีดยาผู้ป่วยที่มีเชื้อ
ไวรัสอยู่ตำหรือแทงโดยอุบัติเหตุที่มือ หรือ
ผิวหนังมีแผลถลอกแล้วไปสัม ผัสกับ เลือด

1. พิจารณารับคนงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงาน
ต่างด้ าวเข้าทำงาน ต้ องรับ คนงานต่ างด้ าวที่ มี ใบอนุ ญ าตเข้า
ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และตรวจสุ ขภาพ
คนงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
3. ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับผู้อื่น

- ให้ ต รวจสุ ข ภาพ คนงานก่ อ น
รับเข้าทำงาน
- ทำการตรวจสอบสุขภาพคนงาน
อ ย่ างน้ อ ย ปี ล ะ 1 ค รั้ ง ต ล อ ด
ระยะเวลาการก่อสร้าง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-5 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ในช่วงดัดแปลงอาคารโครงการ
โรค
1.5 โรคที่คนเป็นพาหะ (ต่อ)

•

โรควัณโรค

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

สาเหตุการเกิดโรค
ของผู้ป่วย
3. การรับเชื้อทางน้ำลายจากผู้ที่เป็นพาหะ
นำโรค เช่น การใช้แปรงสีฟัน ใช้เครื่องใช้ใน
การับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น
4. ประชากรอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น

1 . เกิ ด จ า ก ไ ด้ รั บ เชื้ อ แ บ ค ที เรี ย
Mycobacterium tuberculosis ที่ อาศั ย
อยู่ในปอดของผู้ป่วย โดยเชื้อจะออกมากับ
การไอจาม ทำให้ เชื้ อ กระจายในอากาศ
นอกจากนี้เสมหะของผู้ที่มีเชื้อวัณ โรคลงสู่
พื้นที่ที่ไม่มีแสงแดดส่อง เชื้อก็สามารถอยู่
ในเสมหะที่แห้งได้นานเชื้อจะกระจายอยู่ใน
อากาศและเข้าสู่ร่างกายทางระบบทางเดิน
หายใจจนก่อให้เกิดโรค

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
4. ไม่ใช้ภาชนะในการดื่ม น้ ำ รับ ประทานอาหารร่วมกับ ผู้ อื่น
โดยเฉพาะผู้ที่เป็นพาหะ
5. มีการจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่คนงาน
ก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น
5.1 จั ด ห้ อ งสุ ข าที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ห้ อ งต่ อ
คนงาน 20 คน
5.2 จัดให้มีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดแก่
คนงานก่อสร้าง
5.3 ให้มีการจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม
5.4 จั ด ให้ มี ถั ง รองรั บ มู ล ฝอยที่ มี ข นาดที่ เหมาะสมและ
จำนวนเพียงพอเพื่ อรองรับมูลฝอยจากคนงานไว้ภายในพื้ นที่
ก่ อ สร้ า ง และควบคุ ม ให้ ค นงานทิ้ ง มู ล ฝอยในถั ง มู ล ฝอยที่
จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาลไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง
1. พิจารณารับคนงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงาน
ต่างด้ าวเข้าทำงาน ต้ องรับ คนงานต่ างด้ าวที่ มี ใบอนุ ญ าตเข้า
ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และตรวจสุ ขภาพ
คนงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
3. มี ก ารจั ด ระบบสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การให้ แ ก่
คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น
3.1 จั ด ห้ อ งสุ ข าที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ห้ อ งต่ อ
คนงาน 20 คน

มาตรการติดตามตรวจสอบ

- ให้ ต รวจสุ ข ภาพ คนงานก่ อ น
รับเข้าทำงาน
- ทำการตรวจสอบสุขภาพคนงาน
อ ย่ างน้ อ ย ปี ล ะ 1 ค รั้ ง ต ล อ ด
ระยะเวลาการก่อสร้าง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-5 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ในช่วงดัดแปลงอาคารโครงการ
•

โรค
โรควัณโรค (ต่อ)

•

โรคไข้หวัดนก

•

โรคซาร์ส

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

สาเหตุการเกิดโรค
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
2. ประชากรอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น
3.2 จัดให้มีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดแก่
3. เกิดจากระบบระบายอากาศบริเวณที่พัก คนงานก่อสร้าง
อาศัยไม่ดี มีความชื้นไม่มีแสงแดดส่องถึง
3.3 ให้มีการจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม
3.4 จั ด ให้ มี ถั ง รองรั บ มู ล ฝอยที่ มี ข นาดที่ เหมาะสมและ
จำนวนเพียงพอเพื่ อรองรับมูลฝอยจากคนงานไว้ภายในพื้ นที่
ก่ อ สร้ า ง และควบคุ ม ให้ ค นงานทิ้ ง มู ล ฝอยในถั ง มู ล ฝอยที่
จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัดพร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาลไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง
1. เกิดจากการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย หรือมูล 1. พิจารณารับคนงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงาน
ของสัตว์ปีที่ป่วยหรือตายด้วยโรคไข้หวัดนก ต่างด้ าวเข้าทำงาน ต้ องรับ คนงานต่ า งด้ าวที่ มี ใบอนุ ญ าตเข้า
2. ประชากรอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น
ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. ระบบระบายอากาศบริเวณที่พักอาศัยไม่ 2. ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และตรวจสุ ขภาพ
ดี มีความชื้น ไม่มีแสงแดดส่องถึง
คนงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
3. งดนำสัตว์ปีกเข้ามาเลี้ยงในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
1. เกิ ด จากการสั ม ผั ส น้ ำ มู ก น้ ำ ลายของ 4. ล้างมือและสบู่ทุกครั้งที่มีการสัมผัสถูกสัตว์ปีก
ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อไวรัสซาร์ส ซึ่งเชื้อไวรัส 5. ทำการแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในทันทีที่พบว่าสัตว์ปี กตาย
ซาร์สดังกล่าวสามารถลอยตัวอยู่ในอากาศ จำนวนมาก
ได้ราว 3-6 ชั่วโมง และเกาะติดอยู่กับข้าว 6. ในช่วงที่มีการระบาดของโรค ไม่ควรใช้มือเปล่าในการสัมผัส
ของเครื่ อ งใช้ ในบริเวณนั้ น ซึ่ ง หากมี ใคร สัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย แต่ต้องทำการสวมใส่ ถุงมือสวมผ้าปิ ด
สัมผัสในระยะเวลาดังกล่าว แล้วใช้บริเวณ ปาก จมูก และล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้ งกรณีไม่มีถุงมือจะ
ที่มีเชื้อไวรัสซาร์สอยู่ ป้ายเข้าที่ตาจมูกหรือ ใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วสวมมือหลายๆ ชั้นก่อนจับ
ปากอาจติดเชื้อได้
7. มีการจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่คนงาน
ก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น

มาตรการติดตามตรวจสอบ

- ให้ ต รวจสุ ข ภาพ คนงานก่ อ น
รับเข้าทำงาน
- ทำการตรวจสอบสุขภาพคนงาน
อ ย่ างน้ อ ย ปี ล ะ 1 ค รั้ ง ต ล อ ด
ระยะเวลาการก่อสร้าง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-5 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ในช่วงดัดแปลงอาคารโครงการ
•

โรค
โรคซาร์ส (ต่อ)

1.6 อุบัติเหตุต่างๆ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

สาเหตุการเกิดโรค

1. การทำงานที่ขาดความระมัดระวัง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างชำรุด

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
7.1 จั ด ห้ อ งสุ ข าที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ห้ อ งต่ อ
คนงาน 20 คน
7.2 จัดให้มีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดแก่
คนงานก่อสร้าง
7.3 ให้มีการจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม
7.4 จั ด ให้ มี ถั ง รองรั บ มู ล ฝอยที่ มี ข นาดที่ เหมาะสมและ
จำนวนเพียงพอเพื่ อรองรับมูลฝอยจากคนงานไว้ภายในพื้ นที่
ก่ อ สร้ า ง และควบคุ ม ให้ ค นงานทิ้ ง มู ล ฝอยในถั ง มู ล ฝอยที่
จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัดพร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาลไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง
1. ก่อนที่จะทำการก่อสร้าง โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จาก
บริษัทผู้รับเหมา เข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ
และให้ หมายเลขโทรศัพ ท์ ของเจ้ าหน้ าที่ ค วบคุ ม การก่อสร้า ง
เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง
2. จัดทำรั้ว Light Concrete สูง 3.00 เมตร ทางด้านทิศเหนือ
ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก รอบแนวเขตที่ดินเพื่อกั้น
ขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน
3. จั ด หาน้ ำ ใช้ ระบบรวบรวมและกำจั ด มู ล ฝอย น้ ำ เสี ย สิ่ ง
ปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่ง
เพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาด
4. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล โดยจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่พยาบาลสำหรับคนงานที่
ทำงานก่อสร้าง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-5 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ในช่วงดัดแปลงอาคารโครงการ
โรค
1.6 อุบัติเหตุต่างๆ (ต่อ)

2. สุขภาพทางจิตใจ
1.1 โรคเครียด นำไปสู่โรค
• โรคนอนไม่หลับ
• โรคแผลในกระเพาะอาหาร
• โรคประสาท
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

สาเหตุการเกิดโรค

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
5. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล
การเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่างๆ ตลอด
24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
6. ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้าง
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
7. จั ด เตรีย มอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อุ บั ติ เหตุ ในระหว่ า งการทำงาน
ให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น
ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น
8. จัด อบรม/ชี้ แจงมาตรการรักษาความปลอดภั ย แก่หัวหน้ า
คนงาน หรือ จั ด หาคู่มื อรักษาความปลอดภั ย ในการก่ อสร้า ง
พร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น
9. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์
ดับเพลิงที่จำเป็น
10. ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ
11. นำรายละเอี ย ดมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการมาติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการในบริเวณ
ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย

มาตรการติดตามตรวจสอบ

1. ความวิ ต กกังวลด้ านความปลอดภัย ใน 1. แบ่งเวลาการทำงานและการพักผ่อนให้มีความเหมาะสม
ชีวิตและทรัพย์สิน
2. วางมาตรการกำกับดูแลและควบคุมคนงาน และลงโทษกรณี
2. ความเครียดจากการทำงาน
ที่มีการฝ่าฝืน รบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ เช่น
3. ผลกระท บ ที่ เกิ ด จากกิ จ กรรมการ - ห้ามคนงานก่อเหตุทะเลาะวิวาท
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-5 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ในช่วงดัดแปลงอาคารโครงการ
โรค

ข. ผู้พักอาศัยข้างเคียง

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

สาเหตุการเกิดโรค
ก่อสร้างรบกวนการใช้ ชีวิตประจำวันและ
เวลาการพักผ่อน เช่น ฝุ่นละออง เสียงดั ง
แรงสั่นสะเทือน และกลิ่นจากขยะหรือน้ำ
เสีย เป็นต้น

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
- ห้ามส่งเสียงดัง หรือดื่มสุราหลัง 22.00 น.
- ห้ามนำบุคคลภายนอกมาพักในโครงการโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ห้ามก่อไฟบริเวณที่พักคนงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
3. จัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมคนงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
เพื่อมิให้ออกไปสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยโดยรอบ
4. จำกัดช่วงเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังให้อยู่ในช่วงเวลา
8.00-17.00 น. เพื่ อมิ ให้ กระทบต่ อเวลาพั กผ่ อนของผู้ พั กอาศั ย
โดยรอบ
บริษัทที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ผลกระทบด้าน - ดำเนิ น การตามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบด้ า น
สุ ข ภาพที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการดั ด แปลง กายภาพ ชี ว ภาพ คุ ณ ค่ า การใช้ ป ระโยชน์ ข องมนุ ษ ย์ อ ย่ า ง
อาคารจากข้ อ มู ล สถิ ติ ข องผู้ ป่ ว ยจาก เคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ
รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่ม สาเหตุการป่วย
(21 กลุ่มโรค) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลกะรนพบว่า 5 อันดับแรกของโรคที่พบ
ได้แก่ โรคระบบหายใจ เป็นโรคที่มีการป่วย
สู ง สุ ด รองลงไป ได้ แ ก่ โรคระบบ ย่ อ ย
อาหาร รวมโรคในช่ อ งปาก, โรคระบบ
กล้ า มเนื้ อ รวมโครงร่า งและเนื้ อยึ ด เสริม ,
สาเหตุภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย
และอาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่
พบได้ จ ากการตรวจทางคลิ นิ ก และทาง
ห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคใน

มาตรการติดตามตรวจสอบ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-5 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ในช่วงดัดแปลงอาคารโครงการ
โรค
ข. ผู้พักอาศัยข้างเคียง (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

สาเหตุการเกิดโรค
กลุ่มอื่นได้ ตามลำดับ
ซึ่ งจากการสำรวจภาคสนามโดยการ
สั ม ภาษณ์ ป ระชาชนที่ อ ยู่ อ าศั ย ใกล้ เคี ย ง
พื้นที่โครงการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
เจ็ บ ป่ วย ด้ ว ย ไข้ ห วั ด ภู มิ แพ้ อากาศ
รองลงมาคือ ปวดหลั ง /กล้ ามเนื้ ออั กเสบ
โรคความดันโลหิตสูง ภาวะปวดศีรษะ โรค
กระเพาะอาหาร/ลำไส้ และโรคเบาหวาน
ซึ่ งสอดคล้ องกับ ข้อ มู ล สถิติ จ ำนวนผู้ ป่ ว ย
จำแนกตาม 21 กลุ่มโรคของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมถึงสาเหตุการ
โรคข้า งต้ น พบว่ าเกิ ด จากพฤติ กรรมการ
บ ริ โ ภ ค พั น ธุ ก รรม ส ภ าพ อาก าศ ที่
เปลี่ยนแปลง และสาเหตุจากสภาพแวดล้อม
ทั้งนี้ กิจกรรมหลักจากการดัดแปลงอาคาร
โครงการที่อาจก่อให้เกิ ดโรคต่อผู้พักอาศัย
ข้างเคียงได้แก่ ฝุ่นละออง เสียงดังรบกวน
ที่ อ าจ ท ำให้ เกิ ด โรค ท างเดิ น ห าย ใจ
ความเครียดต่างๆ ซึ่งกิจกรรมช่วงก่อสร้าง
โครงการดั ง กล่ า ว อาจมี ส่ ว นทำให้ ผู้ พั ก
อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการเจ็บป่วย หรือ
มีส่ วนกระตุ้ นให้ ผู้ ป่ วยบางรายที่ หายป่ว ย

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-5 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ในช่วงดัดแปลงอาคารโครงการ
โรค
ข. ผู้พักอาศัยข้างเคียง (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

สาเหตุการเกิดโรค
กลับมาป่วยเป็นโรคเดิมอีกครั้ง โดยผู้ที่คาด
ว่าจะได้รับผลกระทบด้านสุขภาพมากที่สุด
จะเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงโครงการ ผู้
ที่ สั ญ จรผ่ า นบริ เวณด้ า นหน้ า โครงการ
รวมถึงวิศวกร/คนงานก่อสร้างภายในพื้นที่
โครงการ

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ โครงการได้เพิ่มเติมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยให้สอดคล้อง
กับ ข้อห่ วงกังวลของประชาชน เช่น ฝุ่น ละออง เสี ยงดัง ความสั่นสะเทือน อุบัติเหตุ การระบายน้ำ การเกิ ด
อัคคีภัย ขยะมูลฝอย น้ำใช้ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น ในระยะดัดแปลงอาคาร (ตารางที่ 4.4-6) มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.4-6 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ด้านสุขภาพอนามัยเพิ่มเติมตามข้อห่วงกังวลจากประชาชน
ในระยะดั ด แปลงอาคารโครงการโรงแรม ชนาลั ย ฟลอร่ า รี ส อร์ ท (Chanalai Flora Resort) (ดั ด แปลงและ
ส่วนขยาย)
ข้อห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสังคม
1. ฝุ่นละออง
1) หมั่นทำความสะอาดและล้างถนนภายในโครงการเพื่อลดการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่น
2) จำกัดความเร็วของรถบรรทุกของโครงการไม่เกิน 30 กม./ชม. เมื่อ
วิ่งผ่านพื้นที่ชุมชน
3) กิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่น ต้องจัดทำในพื้นที่ที่มิดชิด
4) คลุมท้ายรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้มิดชิด เพื่อป้องกันการปลิวฟุ้ง
และร่วงหล่น
5) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้ น ที่ ก่อสร้างและกองวัส ดุพ วกหิ น และทราย
อย่างน้อยวัน ละ 2 ครั้ง และให้ เพิ่มจำนวนครั้งตามความเหมาะสม
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
2. เสียงดัง และความสั่นสะเทือน
1) ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่
2) กำหนดช่ ว งเวลาการก่ อสร้ างตามกฎหมายกำหนด คื อ ในเวลา
08.00-17.00 น. และแบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 08.0012.00 น.และ 13.00-17.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น.
3) ไม่ทำกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อนของผู้
พักอาศัยโดยรอบ
4) ลดจำนวนของเครื่องจักรกลที่ใช้งานในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน
5) เลือกใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้ เกิดเสียง
รบกวนน้อยที่สุด
6) อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ให้ดับเครื่อง
หรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก
7) ใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุ งรักษาอย่างดีเท่านั้น และ
ต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง
8) ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร
3. การจัดการน้ำเสีย
1) ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในพื้นที่ก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ
ในการบำบัดน้ำทิ้งจากห้องน้ำ-ห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง
2) บำรุงรักษาระบบท่อน้ำ ทิ้งในพื้น ที่ก่อสร้างไม่ให้ มีการรั่ว ซึมเพื่ อ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
3) สูบตะกอนในบ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทุก 1 เดือน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-6 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ด้านสุขภาพอนามัยเพิ่มเติมตามข้อห่วงกังวลจากประชาชน
ในระยะก่อสร้างโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ต่อ)
ข้อห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสังคม
4. การระบายน้ำ
1) จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวรอบๆ บริเวณชำระล้าง
2) จัดให้มีการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำชั่วคราว
3) ป้องกันมิให้ดิน ทราย หิน หรือวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ตกลงไปในบ่อพัก
5. อุบัติเหตุ
1) จัดให้ มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกช่วงที่มีรถยนต์เข้า -ออก
(การกีดขวางการจราจรและ
โครงการ
อุบัติเหตุจากการขนส่ง)
2) ติดตั้งเครื่องหมาย ป้ ายเตือน ป้ายแนะนำบริเวณพื้ นที่ก่อสร้าง
โครงการ
3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลอุปกรณ์ เครื่องหมายและสัญญาณ
ต่างๆ ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา
6. ความปลอดภัยสาธารณะและการ 1) จั ด ให้ มี หั ว หน้ า คนงานหรื อ ผู้ ค วบคุ ม ดู แ ลความประพฤติ ข อง
เกิดอัคคีภัย
คนงานอย่างเข้มงวด
2) จัดหาป้ายประกาศหรือสัญญาณเตือน และหรือเจ้าหน้ าที่รักษา
ความปลอดภัยไม่ ให้ ผู้ ที่ ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้น ที่ก่อสร้าง
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
3) จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อย
อย่างสม่ำเสมอ
4) จัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุป้องกันการร่วงหล่นรอบตัวอาคารที่มีการก่อสร้าง
5) ให้ ระมัดระวังและควบคุมดูแลขณะใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร
หรือในระหว่างการขนย้ายวัส ดุ ก่อ สร้างและเครื่องมื อ เครื่อ งจัก ร
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด
6) หากมีเหตุท ำให้ เกิดความเสี ยหายทั้งร่างกายและทรัพย์สิ นของ
ประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ โ ดยรอบ ให้ ท างผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งติ ด ตาม
ตรวจสอบ รวมถึงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน
7) การเดินสายไฟทุกขั้นตอนจะต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ
8) จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิ งเคมีในสถานที่ทำงานที่คาดว่าจะเกิด
เพลิงไหม้ได้ง่าย และตรวจสอบให้อยู่ ในสภาพดีอยู่เสมออย่างน้อย 1
เดือน/ครั้ง
9) จัดให้มีบริเวณสูบบุหรี่สำหรับคนงาน โดยให้อยู่ห่างจากวัสดุติดไฟ
ให้มากที่สุด และกำชับให้ดับบุหรี่ให้สนิททุกครั้ง
7. การจัดการขยะ
1) จัดพื้นที่กองวัสดุก่อสร้าง ไม่ปล่อยให้กระจัดกระจายหลายจุดเพื่อ
ความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ
2) จัดให้ มีภาชนะรองรับมู ลฝอยที่ทนทานและมีฝาปิดมิดชิด ตั้งไว้
ภายในพื้นที่โครงการ
3) เศษวัสดุที่จะนำออกไปกำจัดนอกพื้นที่โครงการ จะต้องมีผ้าใบ
หรือเครื่องป้องกันการร่วงหล่นบนผิวจราจร
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ตารางที่ 4.4-6 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ด้านสุขภาพอนามัยเพิ่มเติมตามข้อห่วงกังวลจากประชาชน
ในระยะก่อสร้างโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ต่อ)
ข้อห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสังคม
8. การใช้น้ำ
1) จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง
2) ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างให้ มีการใช้น้ำอย่างประหยัดให้ มาก
ที่สุด รวมทั้งรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด
3) ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อที่จ่ายน้ำในจุดในที่
ก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
9. การใช้ไฟฟ้า
1) จัดให้มีแผงควบคุมวงจรไฟฟ้า พร้อมสะพานไฟที่สามารถตัดวงจร
กระแสไฟฟ้าได้ทันทีที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
2) หากอุปกรณ์ ไฟฟ้าเกิดชำรุดต้องมีการซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพดี
หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ก่อนนำมาใช้งานใหม่
นอกจากนี้ โครงการได้สำรวจตำแหน่งกิจกรรมการก่อสร้างที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้ าง และ
ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี ที่อยู่ในพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ พบว่า มี
ตำแหน่งกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 5 แห่ง โดยแบ่งเป็นตำแหน่งกิจกรรมที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 2
แห่ง และตำแหน่งกิจกรรมที่ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดดำเนินการ จำนวน 3 แห่ง ซึ่งมีรายละเอียด แสดงดังรูป
ที่ 4.4-1

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

4-113

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

NORTH

0

250
มาตรส่วน

500

1,000

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สัญลักษณ์ (ขอบเขตพื้นที่สำรวจ)
พื้นที่โครงการ
จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พื้นที่สำรวจรัศมี 1 กิโลเมตร
สถานที่สำคัญ
สัญลักษณ์ (ตำแหน่งสถานประกอบการที่อยู่ในช่วงก่อสร้างโครงการ)
อาคาร คสล. 6 ชั้น
อาคาร คสล. 2 ชั้น
สัญลักษณ์ (ตำแหน่งสถานประกอบการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดดำเนินการ)
The Coffee Club
Sea Theatre Phuket
กะตะ ซีบรีซ รีสอร์ท

เมตร

รูปที่ 4.4-1

กิจกรรมที่กำลังมีการก่อสร้างและกิจกรรมที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการย้อนหลัง 3 ปี

ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, กันยายน 2564
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(2) ช่วงดำเนินการ
เมื่อเปิดดำเนินการ โครงการได้จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการต่างๆ อย่างครบ
ครัน รวมถึงการจัดการมูลฝอย การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ที่สามารถบำบัดมลพิษที่จะปล่อยออกจากพื้นที่
โครงการ เพื่อให้ถูกหลักสุขอนามัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตอันดีภายในพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่ตั้ง
โครงการและบริเวณใกล้ เคียงพื้น ที่โครงการยังมีส ถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ ง ซึ่งสามารถ
ให้บริการได้อย่างทั่วถึงและสามารถเข้ารับบริการได้อย่างสะดวก
อย่างไรก็ตาม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการ อาจมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดหรือส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพ
ต่อทั้งผู้ที่พักอาศัยภายในและผู้ที่พักอาศัยภายนอกโครงการ ความหนาแน่นของจำนวนคนที่เข้ามาพักอาศัย
ภายในโครงการอาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพตามมาได้ อาทิเช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบ
ทางเดินอาหาร สุขภาพจิต เป็นต้น โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้
1) โรคระบบทางเดิ น หายใจ โดยมี ส าเหตุ ม าจากฝุ่ น ละอองและมลสารจากการจราจร เข้า -ออก
โครงการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งความหนาแน่นของจำนวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ โดยมีมาตรการที่สามารถ
ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนี้
(ก) ผลกระทบจากคุณ ภาพอากาศ การเปิดดำเนินการโครงการจะทำให้เกิดฝุ่นละอองและ
มลสารที่เกิดจากการจราจรที่เข้า -ออกโครงการของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผลกระทบเชิงลบ โดยกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ
ผลกระทบ คือ ผู้พั กอาศัยในโครงการและผู้ อยู่อาศัยโดยรอบโครงการ มาตรการป้ องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการจะต้องยึดถือและปฏิบัติเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพ ประกอบด้วย
ก) หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน พื้นที่ส่วนกลาง โดยอาจจะฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว
ข) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถภายในพื้นที่โครงการ
ค) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง
ง) โครงการจัดให้มีชนิดพันธุ์ไม้ต่างๆ บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการที่มีคุณภาพกรองการฟุ้ง
กระจายของมลสารที่ปล่อยออกจากรถยนต์ทั้งพันธุ์ไม้ประเภท ไม้ยืนต้นทรงสูง ไม้พุ่มหนาและกลุ่มไม้ทรงสูง ใบ
หนา เพื่อช่วยในการดูดซับ CO จากยานพาหนะและเป็ นม่านกัน การฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองและมลสาร
ตลอดจนการให้ร่มเงาที่มีผลด้านการช่วยคายอากาศให้แก่พื้นที่บริเวณโดยรอบ
2) ระบบระบายอากาศภายในอาคารของโครงการ ที่ มี ค วามโล่ ง โปร่งและสามารถช่ ว ยลดการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้โครงการจะจัดให้มีช่องเปิดสู่ภายนอก
อาคารได้ เช่น ประตู หน้าต่างหรือบานเกล็ด และระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติของบริเวณต่างๆ ภายใน
อาคาร คือ ทางเดินกลาง บันไดหนีไฟ บันไดหลัก ของแต่ละชั้นให้อากาศสามารถระบายได้ซึ่งจะสามารถช่วยลด
การแพร่กระจายของเชื้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
3) โรคระบบทางเดินอาหาร โดยมีสาเหตุมาจากน้ำเสียจากห้องน้ำ ห้องส้วม มูลฝอยจากผู้พักอาศัยใน
โครงการ ถ้าไม่มีการจัดการที่ถูกสุขลักษณะและถูก หลักสุขาภิบาลอาจก่อให้เกิดโรคต่อผู้พักอาศัยและผู้ที่อยู่
อาศัยโดยรอบโครงการได้ ดังนั้น โครงการจึงพิจารณาจัดให้มีมาตรการที่สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพต่อ
ชุมชนโดยรอบและผู้พักอาศัยภายในโครงการ ดังนี้
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(ก) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพจากน้ำเสีย ได้แก่
ก) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดที่มีตัวกลางยึดเกาะ จำนวน 1 ชุด และระบบ
บำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ จำนวน 1 ชุด โดยระบบดังกล่าวได้ออกแบบให้มีความ
ในการสามารถรองรับน้ำเสียของโครงการได้ทั้งหมด
ข) บำบั ด น้ ำ เสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ห มดให้ มี คุ ณ ภาพน้ ำ ทิ้ ง เป็ น ไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เล่ ม ที่ 122 ตอนที่ 125 ง วัน ที่ 29 ธั น วาคม 2548
โครงการเป็ นกิจการประเภทโรงแรม จำนวน 144 ห้ องพัก ซึ่งจัดอยู่ในอาคาร ประเภท ข (โรงแรมที่มีจำนวน
ห้องพักสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง) ซึ่ง
กำหนดให้มีค่าบีโอดีในน้ำทิ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยต้องไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร
ค) ติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย แยกออกจากส่วนอื่นๆ
ง) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนและหลังการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือนตลอดช่วง
ดำเนินการ โดยกำหนดให้มีการตรวจวัดพารามิเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
ประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการกรองน้ำทิ้งทุกครั้งก่อน
นำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ ซึ่งช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารได้
จ) ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพปีละ
1 ครัง้
(ข) มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจากมู ล ฝอย เมื่ อ โครงการเปิ ด
ดำเนินการจะมีจำนวนผู้ที่เข้าใช้บริการในโครงการจำนวนมาก ย่อมก่อให้เกิดปริมาณมูลฝอยตามมาจำนวนมาก
หากโครงการมีการจัดการที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เช่น ถังรองรับมูลฝอยไม่มีฝาปิดมิดชิด ทำให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์โรคและพาหะนำโรค เช่น แมลงสาบ แมลงวัน หนู เป็นต้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องตัดวิถีการแพร่เชื้อโรค
จากสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ โดยโครงการได้มีมาตรการที่ช่วยลดผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจาก
มูลฝอยของโครงการต่อผู้มาใช้บริการภายในโครงการและผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการประกอบด้วย
ก) จั ด ให้ มี ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยรวม โดยแบ่ งเป็ น ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยแห้ ง ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยอิ น ทรี ย์
ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล และห้องพักมูลฝอยอันตราย อย่างชัดเจน
ข) กำหนดให้มีพนักงานทำความสะอาดดูแลรับผิดชอบบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันกลิ่นและแมลงนำโรค และทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งภายหลังจากการ
เก็บขนมูลฝอยจากเทศบาลตำบลกะรน
ค) น้ำเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม ต้องระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทุก
ครั้งก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก
ง) ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ
จ) ตรวจสอบการตกค้างของมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ
ฉ) ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอย/ห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจำทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ
ช) ส่งเสริมมาตรการคัดแยกมูลฝอยภายในโครงการอย่างจริงจัง โดยการลด คัดแยก และนำ
ขยะกลับมาใช้ประโยชน์
สรุ ป ปั จ จั ย คุ ก คามสุ ข ภาพ ลั ก ษณะผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ ระดั บ
ผลกระทบที่ได้รับรวมทั้งมาตรการที่กำหนด แสดงดังตารางที่ 4.4-7

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-7 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในช่วงดำเนินการของโครงการ
ปัจจัย
คุกคามสุขภาพ

ลักษณะผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

1. การระบายมลสาร การเผาไหม้ เ ชื้ อ เพลิ ง
จากเครื่องยนต์
ของยานพาหนะและ
เครื่ องยนต์ ของผู้ เข้า มา
พั ก อ า ศั ย ภ า ย ใ น
โครงการ

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
- ก๊ า ซ CO เป็ น ก๊ า ซที่ อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพเมื่ อ
หายใจเข้ าไปในร่ างกาย ปอดจะดู ด ซั บ และทำ
ปฏิ กิ ริย ากั บ ฮี โมลโกลบิ น ได้ ดี ก ว่ าออกซิ เจนไป
เลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย หากหายใจเอา CO
เข้ า สู่ ร่ า งกายในปริ ม าณไม่ ม าก ร่ า งกายจะขั บ
เพื่ อให้ เกิด ความสมดุ ล แต่ ถ้ามี ป ริม าณมากกว่ า
100 ลบ.ซม./ลบ.ม. ของอากาศจึงจะมีความเป็น
พิษสูง
- ก๊าซ NO2 มีกลิ่นฉุน มีฤทธิ์การกัดกร่อน ทำให้
เกิดการระคายเคือง หากได้รับปริมาณ 10 ppm
เป็นเวลานาน 8 ชั่วโมง จะทำลายปอดทำให้เกิด
ปอดบวมได้ และหากได้ รั บ ขนาด 20-30 ppm
อาจทำให้เสียชีวิตได้
- ก๊ า ซ HC สามารถทำปฏิ กิ ริ ย าโฟโตเคมี คั ล
กลายเป็ น หมอกผสมควั น ทำให้ เกิ ด การระคาย
เคืองตาและทางเดินหายใจส่วนบน

ปริ ม าณมลสารที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ค่ า น้ อ ยมากเมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า มาตรฐานที่ ก ำหนดและ
ผลกระทบจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ขณะที่
การขนส่งและผ่านไปตามเส้นทางต่างๆดังนั้น
ระดับของผลกระทบต่อสุขภาพจึงอยู่ในระดับ
ปานกลาง

(ที่ ม า: พั ฒ นา มู ล พฤกษ์ , อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม,2539)

ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจ
การสั ม ผั ส มลสารอยู่ ต ลอดเวลาหรื อ เป็ น ระยะ
เวลานานๆ จะมี ผ ลกระทบต่ อ ความรู้ สึ ก ของผู้
สัมผัส เช่น รู้สึกรำคาญ เป็นต้น

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการป้องกัน
และแก้ไข้ผลกระทบ

ผู้รับผิดชอบ

- หมั่ น ดู แ ลรั ก ษาความ เจ้าของโครงการ
สะอาดบริเวณถนน พื้นที่
ทางเดิ น โดยอาจจะฉี ด
ล้างถนนเป็นครั้งคราว
- ประชาสั ม พั น ธ์ ไ ม่ ใ ห้ มี
การติดเครื่องยนต์ขณะจอด
รถภายในพื้นที่โครงการ
- กำห นดให้ เจ้ า ห น้ า ที่
รัก ษาความปลอดภั ย แจ้ ง
เตื อ น ใ ห้ ผู้ ขั บ ขี่ ดั บ
เครื่องยนต์ทุกครั้ง
- โครงการจั ด ให้ มี ช นิ ด
พันธุ์ไม้ต่างๆ บริเวณพื้นที่
สี เ ขี ย วของโครงการที่ มี
คุ ณ ภ าพ ก รอ งก าร ฟุ้ ง
กระจายของม ลส ารที่
ปล่ อ ยออกจากรถยนต์
เพื่อช่วยในการดูดซับ CO
จากยานพาหนะและเป็ น
ม่ า นกั น การฟุ้ ง กระจาย
ของฝุ่นละอองและมลสาร
ตลอดจนการให้ร่มเงาที่ มี
ผ ล ด้ า น ก า ร ช่ ว ย ค า ย
อากาศให้ แก่ พื้ น ที่ บ ริเวณ
โดยรอบ
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โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-7 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในช่วงดำเนินการของโครงการ
ปัจจัย
คุกคามสุขภาพ

ลักษณะผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสุขภาพ

2. น้ ำ ทิ้ ง จากกิ จ กรรม การระบายน้ ำ ทิ้ ง โดย ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพทางกายและชี วิ ต ความ
ของโครงการ
ไม่ได้ผ่านการบำบัด
เป็นอยู่
แหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารแขวนลอย ความ
ขุ่นเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำด้าน
ท้ายน้ำ น้ำเสียจากกิจกรรมของโครงการมีลักษณะ
เป็นน้ำเสียชุมชน จะมีการปนเปื้อนของแบคทีเรีย
ที่มาจากการขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น
หากมี ป ริ ม าณ มาก อาจเป็ น สาเหตุ ข องการ
เจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคที่ มี อ าหารและน้ ำเป็ น สื่ อ เช่ น
อุจจาระร่วง อหิวาตกโรค เป็นต้น นอกจากนี้ ใน
น้ำเสียชุมชนยังมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์สูง
หากการบ ำบั ดไม่ ส ามารถบำบั ด ได้ อ ย่ า งมี
ประสิท ธิภ าพจะทำให้ บ ริเวณที่ รองรับน้ ำทิ้งเกิ ด
การเน่ า เสี ย มี แ บคที เรี ย ปนเปื้ อ นซึ่ งอาจส่ งผล
กระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งอาจเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะนำโรค เช่น ยุง เป็นต้ น
ทำให้แหล่งน้ำมีคุณภาพเสื่อมโทรมลง
3. ขยะมูลฝอยทั่วไป
ขยะมู ล ฝอยที่ เ กิ ด จาก ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
พนักงานและผู้พักอาศัย ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ในโค รงการ 368.00 หากไม่มีการจัดเก็ บให้ เป็นระเบียบเรียบร้อยและ
กก./วัน หากการจัดเก็บ นำไปกำจัดเป็นประจำทุกวันจะทำให้เกิดเป็นแหล่ง
และกำจั ด ไม่ ถู ก ต้ อ งจะ เพาะเชื้อโรคและเพาะพันธุ์สัตว์นำโรค เช่น แมลง
ทำให้ มี ก ารสะสมและ หวี่ แมลงวัน แมลงสาบ หนู เป็นต้น สัตว์เหล่านี้จะ
แพร่กระจายของเชื้อโรค เป็นพาหะนำโรค ไปสู่มนุษย์ โดยเฉพาะ โรคติดต่อ
และเกิดกลิ่นเหม็น
ทางน้ำและอาหาร เช่น อุจจารร่วง เป็นต้น
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ

มาตรการป้องกัน
และแก้ไข้ผลกระทบ

ผู้รับผิดชอบ

การควบคุมไม่ให้ทิ้งขยะหรือระบายน้ำเสียลง
ท่ อ ระบายน้ ำ โดยตรง และมี ก ารบำบั ด น้ ำ
เสียก่อนระบายน้ำออกสู่ภายนอก โครงการจะ
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ อ ย่ า ง
เคร่งครัด การปนเปื้อนน้ำเสียจากกิจกรรมการ
พักอาศัยจะอยู่ในระดับต่ำทำให้ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพในระดับต่ำ

- จั ด ให้ มี ร ะบบบำบั ด น้ ำ เจ้าของโครงการ
เสียที่มีประสิทธิภาพและมี
การฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งก่อน
น ำ ไป ใช้ ป ร ะ โย ช น์ ใน
โครงการ
- ต้ อ ง จั ด ใ ห้ มี ก า ร
ตรวจสอบวั ด คุ ณ ภาพน้ ำ
ทิ้ ง ที่ ผ่ า นการบำบั ด แล้ ว
เป็นประจำทุกเดือน

การเก็ บรวบรวมและกำจัด ขยะมู ลฝอยไว้ใน
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการที่แบ่งเป็น 4
ห้ อง คื อ ห้ องพั กมู ลฝอยทั่ วไป (มู ล ฝอยแห้ ง )
ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยอิ น ทรี ย์ ห้ องพั ก มู ล ฝอย
รีไซเคิ ล และห้ องพั กอั น ตรายหรื อ มี พิ ษ ที่ ถู ก
หลักสุขาภิบาล เพื่อไม่เกิด การสะสมและเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ ของเชื้อโรคต่างๆ โดยโครงการ
ต้องกำหนดให้ มี ถังรองรับ มู ล ฝอยให้ เพี ยงพอ

- จัด ให้ มี ห้ อ งพั ก มูล ฝอย เจ้าของโครงการ
รวม ที่ ส าม ารถ รอ งรั บ
มูลฝอยจากโครงการได้ไม่
น้ อ ยกว่ า 3 วั น ก่ อ นที่
เทศบาลตำบลกะรนมารับ
ไปกำจัด
- ต้ องท ำค วาม ส ะอาด
ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยทุ ก ครั้ ง
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-7 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในช่วงดำเนินการของโครงการ
ปัจจัย
คุกคามสุขภาพ

ลักษณะผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสุขภาพ

3. ขยะมูลฝอยทั่วไป
(ต่อ)
ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพทางใจและชี วิ ต ความ
เป็นอยู่
หากไม่มี ก ารจั ดการขยะมู ลฝอยที่ดี จะทำให้ เกิ ด
สภาพทีไ่ ม่น่าดู และเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน

4. การกีดขวางการจราจร กิ จกรรมการจราจรเข้ าและอุ บั ติ เหตุ จากการ ออกโครงการ และจากการ
ขนส่ง
ประเมิ น ความหนาแน่ น
ของการจราจรในปั จจุบั น
ข อ ง ถ น น โค ก โต น ด
เปรี ย บเที ยบกั บ ระยะ
ดำเนิ นการโครงการ มี ค่ า
ไม่แตกต่างจากสภาพความ
หนาแน่นของการจราจรใน
ปัจจุบัน

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
การจราจรของรถผู้มาพัก อาศัยและนักท่องเที่ยว
อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การบาดเจ็ บ การเสี ย ชี วิ ต และ
ทรัพย์สินได้

ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ

และมีเจ้าหน้าที่ ในการควบคุมดูแลการทิ้งมูล ภายหลังจากรถเก็บขนมา
ฝอยลงในถังรองรับมูลฝอยเท่านั้น
รับไปกำจัด
- ควบคุ ม ดู แ ลพนั ก งาน
ดู แ ลมู ล ฝอยไม่ ให้ ต กหล่ น สกปรกเป็ น แหล่ ง และแม่ บ้ านเก็ บ กวาดทำ
ของเชื้อ โรคโดยนำไปรวมในห้ อ งพั ก มูล ฝอย ความสะอาดให้ บ ริ เ วณ
รวมของโครงการที่ ถูกหลักสุขาภิ บาล ดังนั้ น พื้ น ที่ โครงการให้ มี ค วาม
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของพนักงาน สะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้
และผู้เข้ามาพักอาศัยรวมทั้งชุมชนใกล้เคียงจะ มี มู ล ฝอยตกหล่ น อยู่ ใ น
อยู่ในระดับต่ำ
พื้นที่โครงการ
มีผลกระทบบริเวณด้านหน้าโครงการช่วงที่มี - จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ค อย เจ้าของโครงการ
การจรจรเข้า -ออกโครงการ ซึ่งผลกระทบที่ อำนวยความสะดวกช่วงที่
เกิดขึ้นเป็นผลกระทบในระดับปานกลาง
มี ร ถ ย น ต์ เ ข้ า -อ อ ก
โครงการ
- ติ ด ตั้งเครื่อ งหมาย ป้ าย
เตือน ป้ายแนะนำบริเวณ
ด้านหน้าโครงการ
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตรา
ดู แลอุ ปกรณ์ เครื่ องหมาย
สัญญาณต่างๆ ให้ใช้งานได้
ดีตลอดเวลา

ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพทางใจและชี วิ ต ความ
เป็นอยู่
อุ บั ติ เหตุ จ ากกิ จ กรรมการจราจรอาจทำให้ ผู้ ใช้
เส้ น ทางเสี ย เวลาการเดิ น ทางขึ้ น โดยเฉพาะใน
ชั่วโมงเร่งด่วน ทำให้หงุดหงิด เครียด และทำให้
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่าน้ำมัน ค่าซ่อมรถ
กรณีเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น
5. การเพิ่ มความต้ องการ การเพิ่ ม ขึ้ น ของผู้ พั ก ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
จำนวนผู้ พั ก อาศั ย ในโครงการและพนั ก งาน
บริการทางสุขภาพ
อาศั ย ภายในโครงการ หากสถานบริการไม่เพียงพอหรืออยู่ห่ างไกล อาจ ประมาณ 368 คน ดังนั้น อาจจะทำให้มีภาระ
รวมถึ ง มี ก ารเจ็ บ ป่ ว ย ทำให้ผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาช้า การรองรับผู้ป่วยของสถานบริการสาธารณสุข
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการป้องกัน
และแก้ไข้ผลกระทบ

เจ้าของโครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-7 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในช่วงดำเนินการของโครงการ
ปัจจัย
คุกคามสุขภาพ

ลักษณะผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสุขภาพ

5. การเพิ่ มความต้ องการ หรือเกิดอุบัติเหตุในขณะ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลให้ อ าการเจ็ บ ป่ ว ยเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ
บริการทางสุขภาพ (ต่อ) ทำงานและท่ อ งเที่ ย วที่ เสียชีวิตได้
อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร
ให้ บ ริ ก ารข อ งส ถ าน
บ ริ ก า ร ท า ง ด้ า น
ส าธารณ สุ ขใน พื้ น ที่
เพิ่มขึ้น

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ

มาตรการป้องกัน
และแก้ไข้ผลกระทบ

ผู้รับผิดชอบ

เพิ่มมากขึ้น แต่ทั้งนี้ เนื่องจากในบริเวณพื้นที่
โครงการและพื้นที่ ใกล้เคียงเป็นพื้ นที่ที่มีการ
บริ ก ารด้ า นสาธารณะอย่ างครบครั น ดั งนั้ น
จำนวนสถานบริ ก ารทางสุ ขภาพจึ งมี อ ย่ าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรคและความเจ็บป่วยแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ การเปิดดำเนินการของโครงการโรงแรม ชนาลัย
ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) อาจก่อให้เกิดโรคและความเจ็บป่วยแก่ผู้พัก
อาศัยภายในโครงการ มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.4-8
โรคและความเจ็บป่วยจากการดำเนินงานของโครงการ ของผู้พักอาศัยภายในโครงการ มีดังนี้
1. สุขภาพทางกาย
1.1 โรคระบบทางเดิ น หายใจ (ได้ แ ก่ โรคภู มิ แ พ้ โรคหอบหื ด และโรค sick building
syndrome หรือ SBS)
1.2 สัตว์เป็นพาหะนำโรค
(1) โรคที่แมลงวันเป็นพาหะ (ได้แก่ โรคอหิวาตกโรค และโรคบิด)
(2) โรคที่ยุงเป็นพาหนะนำโรค (ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคไข้สมองอักเสบ)
(3) โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค (ได้แก่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคลำไส้ โรค
ท้องเสีย โรคผิวหนัง และโรคตับอักเสบ)
(4) โรคที่หนูเป็นพาหะนำโรค (ได้แก่ โรคฉี่หนู และโรคมิวรีนทัยฟัส)
1.3 โรคที่คนเป็นพาหะ (ได้แก่ โรควัณโรค, โรคไข้หวัดนก, โรคซาร์ส และโรคไข้หวัดใหญ่)
1.4 โรคผิวหนัง (ได้แก่ การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากถังเก็บน้ำใช้ การแพร่กระจายของเชื้อ
โรคจากสระว่ายน้ำ การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบบำบัดน้ำเสีย และการแพร่กระจายของเชื้อโรคจาก
ระบบระบายน้ำ)
1.5 อุบัติเหตุต่างๆ จากการจราจร การพลัดตก หกล้ม และการเกิดอัคคีภัย และอุบัติเหตุจากที่
สูง
2. สุขภาพทางจิตใจ ได้แก่ ความเครียด และความวิตกกังวล

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-8 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ในช่วงเปิด
ดำเนินการ
โรค

สาเหตุการเกิดโรค

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

1. เกิดจากการใช้เครื่องปรับอากาศ โดยไม่มีการทำความสะอาดจน
เป็นแหล่งเพาะเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา ซึ่งเป็นสาเหตุโรค
เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ
2. การระบายมลสารทางอากาศ แล้ วหายใจเอาควั น ไอเสี ย จาก
รถยนต์และควันบุหรี่
3. เกิดจากภายในอาคารพักอาศัยไม่มีระบบระบายอากาศที่ดี จึง
ส่งผลให้ความร้อนภายในที่เกิดขึ้นภายในอาคารพักอาศัย เช่น ความ
ร้อนจากเครื่องปรับอากาศ ไอความร้อนของรถยนต์ ที่ทำให้อุณหภูมิ
ของบริ เวณโครงการสู งขึ้ น ไม่ ส ามารถถ่ า ยเทความร้ อ นออกสู่
ภายนอกได้
4. ประชากรอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น

1. ติ ด ตั้ งป้ า ยห้ า มติ ด เครื่ อ งยนต์ ทิ้ ง ไว้ เมื่ อ จอดรถ ใน
ตำแหน่งทีส่ ามารถสังเกตให้เห็นได้ชัดเจน
2. โครงการต้องดำเนินการทำความสะอาดระบบปรับ
อากาศเป็นประจำสม่ำเสมอ
3. จั ดให้ มีพื้ นที่ สีเขี ยว โดยจัดให้ มี จำนวนต้ นไม้ ยื นต้ นที่
สามารถดู ดซั บ ความร้ อนได้ ทั้ งจากเครื่ องปรั บ อากาศ
รถยนต์ และพื้นคอนกรีต
4. จัดให้มี การถ่ายเทอากาศที่ดีภายในอาคารพักอาศัย
เช่น เปิดหน้าต่างภายในห้องพักเพื่อให้อากาศหมุนเวียน
สะดวก เป็นต้น
5. ตรวจสอบช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง
และประตู ไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบ

1. สุขภาพทางกาย
1.1 โรคระบบทางเดิน
หายใจ
•
โรคภูมิแพ้
•
โรคหอบหืด
•
โรค sick building
syndrome หรือ SBS

1.2 สัตว์เป็นพาหะนำโรค
(1) โรคที่แมลงวันเป็น พาหะนำโรค
•
โรคอหิวาตกโรค
•
โรคบิด

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

เกิดจากการดื่มน้ำ รับประทานอาหารที่ไม่สะอาด มีแมลงวันตอม 1. มี ระบบกำจัด สิ่ งปฏิ กู ล ที่ ดี คื อ ระบบบำบั ด น้ ำเสี ย
โดยแมลงวันจะตอมสิ่งปฏิกูลและอาเจียนของผู้ป่วยแล้วนำเชื้อแพร่ สำเร็จรูปที่ฝังอยู่ใต้ดิน ซึ่งแมลงวันไม่สามารถเข้าไปได้
สู่อาหารและน้ำดื่ม
2. ห้องพักมูลฝอยต้องมีประตูมดิ ชิด โดยจะเปิดประตูเฉพาะ
ช่ วงที่ มี การเก็ บขนมู ลฝอยเท่ านั้ น เพื่ อป้ องกั นมิ ให้ สั ตว์
และแมลงนำโรคเข้าไปใช้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย
3. ทำความสะอาดที่พักมูลฝอยรวมทุกสัปดาห์ ภายหลัง
จากหน่วยงานรับผิดชอบเข้ามารับไปกำจัด
4. ดื่มน้ำและรับประทานอาหารที่สุกใหม่ สะอาด ไม่มี
แมลงวันตอม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-8 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ในช่วงเปิด
ดำเนินการ
โรค
(2) โรคที่ยุงเป็นพาหนะนำโรค
•
โรคไข้เลือดออก
•
โรคมาลาเรีย
•
โรคไข้สมองอักเสบ
(3) โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค
•
โรคระบบทางเดินอาหาร
•
โรคระบบลำไส้
•
โรคท้องเสีย
•
โรคผิวหนัง
•
โรคตับอักเสบ

(4) โรคที่หนูเป็นพาหะนำโรค
•
โรคฉี่หนู
•
โรคมิวรีนทัยฟัส

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

สาเหตุการเกิดโรค
เกิดจากถูกยุงที่เป็นพาหะนำโรคกัด

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบ

1.ไม่รดน้ำในพื้นที่สีเขียวมากเกินไป จนทำให้เกิดน้ำขังใน
พื้นที่สีเขียว ซึ่งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค
2.พนักงานต้องกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณห้องพัก
เดือนละ 1 ครั้ง

เกิดจากการสัมผัสหรือรับประทาน เชื้อแบคทีเรีย หนอนพยาธิ เชื้อ 1. ทำความสะอาดที่พักมูลฝอยรวมทุกสัปดาห์ ภายหลัง
ไวรั ส เชื้ อ โปรโตซั ว และเชื้ อ รา ที่ ติ ด มากั บ แมลงสาบ เนื่ อ งจาก จากหน่วยงานรับผิดชอบเข้ามารับไปกำจัด
แมลงสาบชอบอาศัยอยู่ตามขยะ ของเสีย
2. จัดถังรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด ไว้ตามจุดต่างๆ
ภายในอาคาร พร้อมจัดให้มีการทำความสะอาดจัดเก็บ
มูลฝอยตามจุดต่างๆ ลงถุง มัดปากถุงให้แน่น รวบรวม
ไปยังถังพักมูลฝอยรวมต่อไป
3. ติดตามประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เข้า
มาเก็บมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง
4. ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำทั้งภายในอาคาร
และภายนอกอาคาร
5. ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายในและรอบ
บริเวณที่พักอาศัยทุก 1 เดือน
- เกิดจาการถูกหมัดหนูที่เป็นพาหะนำโรคกัด โดยหมัดหนูจะนำเชื้อ 1. ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำทั้งภายในอาคาร
แบคทีเรีย Yersinia pestis ที่เป็นสาเหตุของโรคติดต่อมาสู่คน
และภายนอกอาคาร
- เกิดจากการบดขยี้ตัวหมัดหรือมูลหมัดที่มีเชื้อโรคมิวรีนทัยฟัส เชื้อ 2. ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน
เข้าสู่ร่างกายทางรอยหมัดกั ดหรือแผลบนผิวหนัง บางครั้งอาจติด 3. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในตัวอาคาร
จากการหายใจเอาละอองเชื้อจากมูลแห้งของหมัดเข้าไป
4. ห้องพักมูลฝอยต้องมีฝาปิดมิดชิด โดยจะเปิดเฉพาะ
- เกิดจากการสัมผัสกับปัสสาวะ เลือด หรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่มีการ ช่วงที่มีการเก็บขนมูล ฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันมิให้สัตว์
ติดเชื้อโดยตรง หรือสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนของเชื้อ
และแมลงนำโรคเข้ าไปใช้ เป็ น แหล่ งอาหารและที่ อ ยู่
อาศัย
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-8 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ในช่วงเปิด
ดำเนินการ
โรค

1.3 คนเป็นพาหะนำโรค
•
โรควัณโรค
•
โรคไข้หวัดนก
•
โรคซาร์ส
•
โรคไข้หวัดใหญ่ 2009

1.4 โรคผิวหนัง

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

สาเหตุการเกิดโรค

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบ

5. อุ ด รู รั่ ว ผนั งที่ พั ก อาศั ย ทั น ที ที่ พ บเห็ น เพื่ อ ทำลาย
แหล่งที่อยู่อาศัยของหนู
1. ในช่ว งที่ มี ก ารระบาดของโรค ไม่ ใช้มื อ เปล่ าในการ
สัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย แต่ต้องทำการสวมใส่ถุงมือ
สวมผ้าปิดปาก จมูก และล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้ง
กรณีไม่มีถุงมือจะใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วสวมมือหลายๆ ชั้น
ก่อนจับ
2. จัดให้ภายในอาคารมีการถ่ายเทอากาศที่ดี
3. ทำความสะอาดจุ ด ต่ า งๆ ภายในอาคารอย่ า ง
สม่ำเสมอ
4. จัดทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร
เป็ น ประจำ 6 เดื อ น เพื่ อ มิ ให้ เครื่ อ งปรั บ อากาศเป็ น
แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค
5. ทำการล้ า งมื อ บ่ อ ยๆ ด้ ว ยน้ ำ และสบู่ โดยเฉพาะ
หลังจากไอ จาม เช็ดน้ำมูก ไม่ควรใช้มือขยี้ตา จมูกหรือ
ปาก
6. งดหรื อ หลีก เลี่ ยงการเดิน ทางไปในประเทศที่ มีก าร
ระบาดของโรค
7. ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม ขณะที่มี
อาการเป็นหวัด ควรใช้หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ
8. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกอยู่เสมอ

1. ประชากรอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น
2. เกิดจากการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย หรือมูลของสั ตว์ปีกที่ป่วยหรือ
ตายด้วยโรคไข้หวัดนก
3. เกิดจากระบบระบายอากาศบริเวณที่พักอาศัยไม่ดี มีความชื้น ไม่
มีแสงแดดส่องถึง
4. เกิดจากได้รับเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium Tuberculosis ที่
อาศัยอยู่ในปอดของผู้ป่วย โดยเชื้อจะออกมากับการไอจาม ทำให้
เชื้อกระจายในอากาศ นอกจากนี้ เสมหะของผู้ที่มีเชื้อวัณ โรคลงสู่
พื้นที่ที่ไม่มีแสงแดดส่อง เชื้อก็สามารถอยู่ในเสมหะที่แห้งได้นาน เชื้อ
จะกระจายอยู่ในอากาศและเข้าสู่ร่างกายทางระบบทางเดินหายใจ
จนก่อให้เกิดโรค
2. เกิดจากการสัมผัสน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อไวรัสซาร์ส
ซึ่งเชื้อไวรั สซาร์สดังกล่าวสามารถลอยตัวอยู่ในอากาศได้ราว 3-6
ชั่วโมง และเกาะติดอยู่กับข้าวของเครื่องใช้ในบริเวณนั้น ซึ่งหากมี
ใครสัมผัสในระยะเวลาดังกล่าว แล้วใช้บริเวณที่มีเชื้อไวรัสซาร์สอยู่
ป้ายเข้าที่ตาจมูกหรือปากอาจติดเชื้อได้
3. เกิ ด จากเชื้ อ H1N1 ในเสมหะ น้ ำ มู ก น้ ำ ลายของผู้ ป่ ว ยและ
สามารถแพร่กระจายไปยังผู้อื่น ด้วยการไอ หรือจามรดกันในระยะ
ใกล้ชิด และสามารถติดต่อได้จากมือ หรือสิ่งของที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่
ทั้งนี้เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกาย
1. การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากถังเก็บน้ำใช้
1. กำหนดให้ มีก ารล้างทำความสะอาดถังเก็บ น้ำ เพื่ อ
โครงการจัดให้มีการสำรองน้ำใช้ไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน ซึ่งการสะสม ล้างตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-8 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ในช่วงเปิด
ดำเนินการ
โรค

สาเหตุการเกิดโรค

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

1.4 โรคผิวหนัง (ต่อ)

ของตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของ
ถังที่น้ำไม่มีการหมุนเวียน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้
พักอาศัยภายในโครงการที่ใช้น้ำเพื่อกิจกรรมต่างๆ ได้ ดังนั้น เพื่อ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของผู้พักอาศัยภายในโครงการ จึง
ต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

1.4 โรคผิวหนัง (ต่อ)

2. การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากสระว่ายน้ำ
(1) ผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากการใช้สระว่าย
น้ำและการดูแลรักษา
โครงการจัดให้มีอาคารสระว่ายน้ำ จำนวน 2 สระ ดังนี้
อาคารสระว่ายน้ำ
1. อาคารสระว่ า ยน้ ำ 1 ขนาดพื้ น ที่ 203.00 ตารางเมตร
ระดับน้ำในสระลึก 1.50 เมตร มีปริมาตร 304.50 ลูกบาศก์เมตร
อยูบ่ ริเวณด้านหน้าอาคาร B1
2. อาคารสระว่ า ยน้ ำ 2 ขนาดพื้ น ที่ 145.00 ตารางเมตร
ระดับน้ ำในสระลึก 1.50 เมตร มีป ริมาตร 217.50 ลูกบาศก์เมตร
อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารออกกำลังกาย

ซอกมุมของถังที่ น้ำไม่มีการหมุน เวียน โดยใช้ แปรงขัด
และเครื่ อ งสู บ น้ ำ แรงดั น สู งฉี ด ล้ า งไม่ ใช้ น้ ำ ยาล้ า งที่ มี
สารเคมีซึ่งอาจตกค้าง ทั้งนี้ กำหนดให้ทำความสะอาดใน
ช่วงเวลากลางคืนที่ไม่มีผู้ใช้น้ำ เช่น ตั้งแต่เวลา 24.00 02.00 น. (2 ชั่วโมง) ปรับได้ตามความเหมาะสม โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของผู้พักอาศัย โดยมีความถี่ใน
การล้างทำความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง)
2. ออกแบบให้มีการฉาบผิวเสาคอนกรีตให้มีความหนา
เพิ่มขึ้นอีก 15 เซนติเมตร นอกจากนี้ ภายในถังเก็บน้ำ
จะทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ำด้วยสาร NONTOXIC CHRMICRETE E) เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าไปจนถึง
เหล็กเส้นภายในเสาจนเกิดสนิมและออกมาปนเปื้อนกับ
น้ำใช้ภายในถังเก็บน้ำใต้ดิน
1. ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำจะใช้ระบบเกลือ ซึ่งไม่
มีคลอรีนตกค้าง
2. ทำการเดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความขุ่นของน้ำในสระว่ายน้ำ กรณีที่น้ำ
ขุ่นให้ดำเนินการเดินระบบทันทีจนกว่าน้ำในสระว่ายน้ำ
จะใสหลังจากนั้นดำเนินการเดินระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้ง
ละ 2 ชั่วโมง ในช่วงที่สระว่ายน้ำปิดบริการ
3. ดำเนิ น การดู ด ตะกอน ล้ า งตะไคร่ และตั ก เศษผง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
4. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดให้ปลอดภั ยก่อนเปิด
สระว่ายน้ำ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-8 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ในช่วงเปิด
ดำเนินการ
โรค
1.4 โรคผิวหนัง (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

สาเหตุการเกิดโรค

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

สระว่ายน้ำภายในโครงการมีปริมาตรรวม 522.00 ลูกบาศก์เมตร
ซึ่งหากไม่มีการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยต่อผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ ดังนั้น จึงต้องกำหนดให้มีมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

5. ตรวจสอบสภาพพื้นของสระว่ายน้ำไม่ให้ชำรุดอย่าง
สม่ ำ เสมอ หากชำรุ ด ต้ อ งซ่ อ มแซมทั น ที เพื่ อ ป้ อ งกั น
อุบัติเหตุต่อผู้มาใช้สระว่ายน้ำ
6. จัด ให้ มี พ นั ก งานทำความสะอาดคอยดู แ ลทำความ
สะอาดไม่ให้ น้ ำจากบริเวณทางเดิ นจะต้อ งไม่ ไหลลงสู่
สระว่ า ยน้ ำ เนื่ อ งจากทำให้ น้ ำ ในสระสกปรกเกิ ด การ
ปนเปื้อน โดยต้องทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำทุก
วัน หลังจากปิดใช้สระว่ายน้ำแล้ว
7. จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ
โดยมีข้อความอย่างน้อย ดังนี้
- ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน้ำ
- จำนวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน้ำ
- ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน้ำทุกครั้ง และ
ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก
- ผู้ เป็ น โรคตาแดง ผิ ว หนั ง หวั ด หู เป็ นน้ ำหนวก หรื อ
โรคติดต่ออื่นๆ ห้ามใช้สระว่ายน้ำ
- จั ด ให้ มี ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถดู แ ลปรั บ ป รุ ง
คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ
8. จัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุงคุณภาพ
น้ำในสระว่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
9. จั ดให้ มี การตรวจวิเคราะห์ คุณ ภาพน้ำทางชี ววิท ยา
ของน้ำในสระว่ายน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยเก็บตัวอย่าง
อย่างน้อย 2 จุด ส่วนลึกและส่วนตื้น ในขณะที่มีผู้ใช้สระ
ว่ า ยน้ ำ มากที่ สุ ด และจั ด ทำเป็ น สถิ ติ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบ

4-126

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-8 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ในช่วงเปิด
ดำเนินการ
โรค

สาเหตุการเกิดโรค

1.4 โรคผิวหนัง (ต่อ)

(2) ผลกระทบด้านโครงสร้างและความปลอดภัยจากการใช้สระ
ว่ายน้ำ
ผู้มาใช้สระว่ายน้ ำอาจได้รับอันตรายจากการใช้สระว่ายน้ำ ได้แก่
การลื่น หกล้ม บริเวณที่มีน้ำขัง หรืออาจเกิดอุบัติเหตุในระหว่างว่าย
น้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุให้จมน้ำ ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการ
ด้านความปลอดภัยในขณะใช้สระว่ายน้ำ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบ

ตรวจสอบได้ โดยดั ช นี ที่ ต รวจวั ด ได้ แ ก่ Coliform
Bacteria และจุ ลิ น ทรี ย์ ก ลุ่ ม ที่ ท ำให้ เ กิ ด โรค (ได้ แ ก่
Escherichiacoli, Staphylococcus aureus แ ล ะ
Pseudomonas aeruginosa)
10. จัดให้มีการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และ
ปริมาณคลอรีน คงเหลื อ ในสระทุ ก วัน โดยตรวจวัด ใน
ขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำ และจัดทำเป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบได้
1. โครงสร้างของสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มี
ความมั่นคง แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ในสภาพดี
และทำความสะอาดง่าย
2. จัดให้มีรางระบายน้ำล้น มีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ความ
กว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความ
สะอาดง่ายอยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง
3. จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาด
สระว่ายน้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิด
ลวดทองเหลือง และพลาสติก รวมทั้งตะแกรงช้อนวัสดุ
แขวงลอย
4. จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ มี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง และ
ทำความสะอาดง่าย
5. จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับ
ความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีสระว่ายน้ำ
นั้นมีความลึกตั้งแต่ 1.5 เมตรขึ้นไป โดยมีตัวเลขแสดง
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-8 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ในช่วงเปิด
ดำเนินการ
โรค

สาเหตุการเกิดโรค

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

3. การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบบำบัดน้ำเสีย
น้ำเสียส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมของผู้พักอาศัย ได้แก่ น้ำอาบ/
ซักล้าง และน้ำชักโครก เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีระบบบำบัด
น้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดที่มีตัวกลางยึดเกาะ จำนวน 1 ชุด และ
ระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย รวมชนิ ด เติ ม อากาศเลี้ ย งตะกอนเวี ย นกลั บ
จำนวน 1 ชุด ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดจากโครงการได้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ ำ
ทิ้งจากอาคาร น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกรวบรวมไว้ในบ่อเก็บ
น้ำทิ้ง คสล. จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 15.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้ำทิ้ง

ความลึกเป็นระยะๆ อย่างน้อย 3 ระยะ
6. จั ด ให้ มี แ สงสว่ า งเพี ย งพอทั่ ว บริ เ วณสระว่ า ยน้ ำ
เพื่ อ ให้ ม องเห็ นได้ชัดเจนในกรณี ที่ มีก ารเปิ ด ใช้ สระใน
เวลากลางคืน
7. พื้นสระว่ายน้ำ ทำด้วยวัสดุ แข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึม
น้ำ ทำความสะอาดง่ายไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี
8. จั ด ให้ มี ก ารรั ก ษาความสะอาดบริ เ วณ โดยรอบ
สระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ
9. ดู แ ลมิ ใ ห้ การนำสั ต ว์ ทุ ก ชนิ ด เข้ า ไปในบริ เ วณ
สระว่ายน้ำ
10. จั ด ให้ มี ก ารทำความสะอาดไม่ ใ ห้ ข อบสระ และ
ทางเดิน ขอบสระเปี ย ก ลื่ น ตลอดระยะเวลาที่ เปิ ด ให้
บริเวณสระว่ายน้ำ
11. จัดให้มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต
ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต เป็นต้น
1. จั ดให้ มี ระบบบำบั ดน้ ำเสี ยแบบเติ มอากาศชนิ ดที่ มี
ตัวกลางยึดเกาะ จำนวน 1 ชุด และระบบบำบัดน้ำเสียรวม
ชนิ ดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลั บ จำนวน 1 ชุ ด ซึ่ ง
สามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดจากโครงการได้เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำทิ้งจากอาคาร น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกรวบรวม
ไว้ ในบ่ อเก็ บน้ ำทิ้ ง คสล. จำนวน 1 บ่ อ ปริ มาตร 15.00
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วของโครงการ
จะนำไปรดน้ ำต้ นไม้ และพื้ นที่ สี เขี ยวในโครงการ ส่ วนที่

1.4 โรคผิวหนัง (ต่อ)

1.4 โรคผิวหนัง (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบ
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-8 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ในช่วงเปิด
ดำเนินการ
โรค
1.4 โรคผิวหนัง (ต่อ)

สาเหตุการเกิดโรค

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

ที่ผ่านการบำบัดแล้วของโครงการจะนำไปรดน้ำต้นไม้และพื้นที่สี
เขียวในโครงการ ส่วนที่เหลือจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
ริมถนนโคกโตนดต่ อไป จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย
ภายในโครงการ หรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียง

เหลือจะระบายออกสู่ท่ อระบายน้ำสาธารณะริมถนนโคก
โตนดต่อไป
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษา
และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบ

4. การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบระบายน้ำ
ในกรณีที่ฝนตก หากโครงการไม่มีระบบการระบายน้ำที่ดี อาจ
ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่โครงการได้ ดังนั้น โครงการจึงต้องจัดให้
มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
1.5 อุบัติเหตุ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

1. จั ด ให้ มี ระบบท่ อ ระบายน้ ำรองรั บ น้ ำหลากภายใน
โครงการเพือ่ มิให้ท่วมขังภายในพื้นที่โครงการ
2. ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำ
ทุกเดือนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสะสมของตะกอนดินใน
บ่อพัก ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคใน
การะบายน้ำ
1. การจราจร
1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความ
การสั ญ จรของรถยนต์ ข องผู้พั ก อาศั ยภายในโครงการโดยเฉพาะ สะดวกในการเดินรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้าบริ เวณทางเข้ า -ออกโครงการ อาจก่ อ ให้ เกิ ด อุ บั ติ เหตุ ได้ ดั งนั้ น ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ
โครงการต้ องจั ดให้ มีม าตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบที่อ าจ 2. จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการ
เกิดขึ้น
เดินรถรวมทั้ งป้ ายต่ างๆ ภายในโครงการให้ ชัดเจน เพื่ อ
ไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน ทำให้สามารถเดินรถได้อย่าง
ปลอดภัย
3. จั ด ทำสั น นู น ชะลอความเร็ ว เพื่ อ ควบคุ ม การใช้
ความเร็วที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
2. การพลัดตก หกล้ม
1. จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็น
ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย บริ เวณทางเดิ น และบั น ไดภายใน
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-8 ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ในช่วงเปิด
ดำเนินการ
โรค

สาเหตุการเกิดโรค

1.5 อุบัติเหตุ (ต่อ)
3. การเกิดอัคคีภัย

4. อุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง
2. ด้านสุขภาพจิต
ได้แก่ ความเครียด ความวิตก
กังวล เป็นต้น

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม เมื่อเปิดดำเนินการจะมีทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาพักอาศัย ซึ่งการที่คนจำนวนมากต้อง
เข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันภายในโครงการ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือ
ข้อพิพาทซึ่งกันและกัน หรืออาจมีกิจกรรมร่วมกันที่ก่อให้เกิดเสียง
ดังรบกวน เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ความรู้สึกอึดอัด วุ่นวายของผู้
พักอาศัยในโครงการ แต่ทั้งนี้ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญ
เนื่ อ งจากผู้ ที่ เข้ ามาใช้ บ ริ ก ารจะเข้ ามาพั ก อาศั ย ภายในโครงการ
เท่านั้น จึงไม่มีกิจกรรมร่วมกันที่จะก่อให้เกิด เสียงดังรบกวนผู้พั ก
อาศัยข้างเคียง

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบ

อาคาร ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือมีการวางสิ่งของ
กีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
1. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยตามมาตรฐาน
การป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการมีความระมัดระวังใน
การป้องกันอัคคีภัย โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน
โครงการ
3. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย
ให้ สามารถใช้ งานได้อยู่ เสมอ หากพบว่ามี การเสี ยหาย
หรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที
1. จัดให้ มีราวกันตก ความสูง 1 เมตร บริเวณระเบียง
สำหรับแต่ละห้องพักอาศัย
1. โครงการต้ อ งจั ด ทำข้ อ บั ง คั บ กำหนดหลั ก เกณฑ์
เกี่ยวกับการพักอาศัยให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ โดยเน้นการไม่
ก่อให้เกิดการรบกวนผู้พักอาศัยในโครงการและบริเวณ
ข้างเคียง
2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจ ทำให้เกิดความผ่อนคลาย
3. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมี
ความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา
4. ควบคุม ดูแลการใช้ป ระโยชน์ อาคารของผู้พั กอาศั ย
และพนักงาน มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ โครงการได้เพิ่มเติมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุข ภาพอนามัยให้สอดคล้อง
กับข้อห่วงกังวลของประชาชน เช่น ฝุ่นละออง เสียงดัง อุบัติเหตุ การระบายน้ำ เป็นต้น ในระยะเปิดดำเนินการ
โครงการ (ตารางที่ 4.4-9) มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.4-9 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยเพิ่มเติมตามข้อห่วงกังวลจากประชาชน
ในระยะเปิ ดดำเนิ น การโครงการโรงแรม ชนาลั ย ฟลอร่ า รี ส อร์ ท (Chanalai Flora Resort) (ดั ดแปลงและ
ส่วนขยาย)
ข้อห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
1. คุณภาพอากาศ เสียง และความ 1) ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งหลังจากการจอดรถยนต์ในโครงการ
สั่นสะเทือน
2) หมั่นทำความสะอาดและล้างถนนภายในโครงการ พื้นที่ทั่วไปเพื่อลดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่น
3) หมั่นดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ อย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงดำเนินการ
เพื่อใช้เป็นแนวปะทะป้องกันฝุ่นละอองที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ
โครงการ
4) ควบคุมดูแลไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลา
พักผ่อน (หลังเวลา 18.00 น.)
2. การจัดการน้ำเสีย
1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดที่มีตัวกลางยึดเกาะ จำนวน
1 ชุ ด และระบบบำบั ด น้ ำเสี ย รวมชนิ ด เติ ม อากาศเลี้ ย งตะกอนเวี ย นกลั บ
จำนวน 1 ชุด โดยระบบดังกล่าวได้ออกแบบให้มีความในการสามารถรองรับ
น้ำเสียจากโครงการได้อย่างเพียงพอ
2) บำบั ด น้ ำ เสี ย ที่ เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง หมดให้ มี คุ ณ ภาพน้ ำ ทิ้ ง เป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. 2548 เรื่ อ ง กำหนด
มาตรฐานควบคุม การระบายน้ ำทิ้ งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม
2548 โครงการเป็ น กิจ การประเภทโรงแรม มี จ ำนวนห้ องพั ก ทั้ งหมด 144
ห้ อ งพั ก ดั งนั้ น จึ งจั ด อยู่ ในอาคารประเภท ข (โรงแรมที่ มี จ ำนวนห้ องพั ก
สำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60
ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง) ซึ่งกำหนดให้มีค่าบีโอดีในน้ำทิ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/
ลิตร สารแขวนลอยต้องไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร
3) ติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย แยกออกจากส่วนแยก
ออกจากส่วนอื่นๆ
4) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนและหลังการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียทุ ก
เดือน ตรวจวัดพารามิเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานตลอดช่วงดำเนินการ โดย
กำหนดให้มีการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกครั้งก่อนนำไปใช้ประโยชน์
ซึ่งช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารได้
5) สูบตะกอนในส่วนของถังตกตะกอนทุกเดือน
6) ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ ำเสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพปีละ 1 ครั้ง
3. การระบายน้ำ
1) ดู แลและบำรุงรักษาระบบระบายน้ ำ รวมทั้ งอุป กรณ์ ควบคุมต่างๆ ให้มี
สภาพดีพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-9 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยเพิ่มเติมตามข้อห่วงกังวลจากประชาชน
ในระยะเปิ ดดำเนิ น การโครงการโรงแรม ชนาลั ย ฟลอร่ า รี ส อร์ ท (Chanalai Flora Resort) (ดั ดแปลงและ
ส่วนขยาย)
ข้อห่วงกังวล
3. การระบายน้ำ (ต่อ)

4. การใช้ไฟฟ้า

5. การใช้น้ำ

6. การจัดการขยะ

7. การคมนาคมและการขนส่ง

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
2) ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ท่อระบายน้ำและมีการ
ลอกตะแกรงทุกเดือน
3) โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง
ของอาคาร
1) จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านระบบไฟฟ้า ไว้คอยดูแล
ระบบไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานอยู่เสมอ
2) จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตั้ งระบบไฟฟ้ า และระบบป้ อ งกั น ฟ้ า ผ่ า ตามที่ เสนอใน
รายละเอียดโครงการทุกประการ และติดตั้งอุป กรณ์ เดินสายไฟฟ้ า รวมถึง
สายสัญญาณทางไฟฟ้าระบบสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐาน
3) รณรงค์ให้พนักงาน และผู้เข้ามาใช้บริการ ใช้ไฟฟ้ าอย่างประหยัด และให้
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิด ประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 และอายุการใช้งาน
ยาวนาน
4) จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบอาคาร เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับทั่วทุก
บริเวณภายในโครงการ โดยเฉพาะเวลากลางคืน เพื่อความปลอดภัย
1) จั ดให้ มี ถังเก็บ น้ ำ สำรองสำหรับ ใช้ ในโครงการ เพื่ อให้ เพี ย งพอต่อความ
ต้องการ
2) ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หาก
พบว่ามีการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที
3) รณรงค์ให้มีการใช้น้ำภายในโครงการอย่างประหยัดเพื่อลดปริมาณการใช้
น้ำของโครงการ
1) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะจากอาคาร หรือแต่ละส่วนอย่างเพียงพอ
2) ขยะแห้งที่สามารถนำไปใช้ได้อีก เช่น โลหะ ขวด พลาสติก และกระดาษ
หนังสือพิมพ์ ให้พนักงานทำความสะอาดคัดแยกขยะและเก็บไว้ขายให้กับผู้รับ
ซื้อ เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอย
3) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดบริเวณที่ พักขยะรวม หลังการเก็บขนขยะ
ทุกครั้ง และต่อท่อน้ำเสียจากน้ำชะขยะและการล้างห้องพักขยะเข้าไปบำบัด
น้ำเสียยังบ่อบำบัดน้ำเสียรวม
1) ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพื้นที่
โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออก
2) จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของการจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ
3) ห้ า มประกอบกิจ กรรมใดๆ รวมทั้ งการก่อสร้า งในบริเวณทางเข้า -ออก
โครงการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ถนน
4) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ผู้พักอาศัย ห้ามจอดรถริมถนนทางเข้า -ออกพื้นที่
โครงการ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อถนนดังกล่าว
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.4-9 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยเพิ่มเติมตามข้อห่วงกังวลจากประชาชน
ในระยะเปิ ดดำเนิ น การโครงการโรงแรม ชนาลั ย ฟลอร่ า รี ส อร์ ท (Chanalai Flora Resort) (ดั ดแปลงและ
ส่วนขยาย)
ข้อห่วงกังวล
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
8. ความปลอดภัยสาธารณะและการ 1) จั ด ให้ มี เวรยามรักษาความปลอดภั ย และอำนวยความสะดวกบริเวณ
เกิดอัคคีภัย
ทางเข้า-ออกของโครงการตลอด 24 ชั่วโมง
2) จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตามที่ได้ออกแบบไว้ทุกประการ ซึ่ง
ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรม
เรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยาม
รักษาการณ์ และผู้พักอาศัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงที และไม่ตกใจ
กลัว
4) จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงของอาคารโครงการ โดย
ประสานงานกับสถานีดับเพลิงที่อยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดเป็น ประจำทุกปี
ปีละ 1 ครั้ง
5) ติดตั้งแบบแปลนแผนผังแสดงตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิ งต่างๆ ป้าย
บอกชั้น เส้นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพล โดยติดตั้งแบบแปลนแผนผัง
ดังกล่าวไว้ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในแต่ละชั้นของอาคาร
9. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อใช้เป็นพื้นที่พักผ่อน เพิ่มความ
สวยงามและทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ
2) เลือกใช้วัสดุตกแต่งอาคารให้กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคาร
ตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้
3) ควบคุมดูแลอาคารบริเวณพื้นที่สีเขียวรอบอาคารให้มีสภาพดี และสวยงาม
ตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ
10. อุบัติเหตุ
1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกช่วงที่มีรถยนต์เข้า-ออกโครงการ
10.1 อุบัติเหตุจากการกีดขวาง
2) ติดตั้งเครื่องหมาย ป้ายเตือนป้ายแนะนำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
การจราจรและอุบัติเหตุจากการ
3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลอุปกรณ์ เครื่องหมายและสัญญาณต่างๆ ให้
ขนส่ง
ใช้งานได้ดีตลอดเวลา
10.2 อุ บั ติ เหตุ จ ากการพลั ด ตกหก 1) จั ดให้ มีพ นั กงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็น ระเบี ยบเรีย บร้อย
ล้ม
บริเวณทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ
หรือมีการวางสิ่งของกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
10.3 อุบัติเหตุจากจากการตกจากที่ 1) จัดให้มีราวกันตก ความสูง 1 เมตร บริเวณระเบียงสำหรับแต่ละห้องพัก
สูง
อาศัย
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4.4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(1) ช่วงดัดแปลงอาคาร
ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ในโครงการ จากอุบั ติเหตุต่างๆ อาจเกิดจากการทำงานที่ขาดความระมัด ระวังหรือ ความประมาทในการใช้
เครื่องจักร การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่อาจทำให้เกิดการกีดขวาง
การจราจร ซึ่งมีผลกระทบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมาตรการทางด้านความปลอดภัยของผู้รั บเหมา และตัวคนงาน
ผู้ปฏิบัติเอง นอกจากนี้ การดัดแปลงอาคารของโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการร่วงหล่นของเศษวัสดุ
ต่ออาคารที่อยู่ ข้างเคียง ซึ่งอาจก่อให้ เกิดความเสี ยหายทั้งต่อชี วิตและทรัพย์สิน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการดัดแปลงอาคาร โครงการจึงได้กำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับคนงาน
ในการปฏิบัติงานไว้ ดังนี้
1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการ เข้าพบผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงเป็นประจำทุกเดือนตลอด
ช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไข
อย่ างเร่ งด่ ว น โดยแก้ ไขให้ ทั น ที แ ละแล้ ว เสร็จ ตามระยะเวลาตามความยากง่ายของงานทั้ งนี้ โครงการจะ
ดำเนินการแจ้งระยะเวลากับผู้เสียหายหลังจากเข้าประเมินพื้นที่แล้ว
2) จัดทำรั้ว Light Concrete สูง 3.00 เมตร ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศ
ตะวันตก โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
3) จัดให้มีเหล็กยึดนั่งร้านติดกับโครงสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งผ้าใบคลุมรอบนอก เพื่อป้องกันวัสดุ
ร่วงหล่น
4) ทุก 2-3 ชั้น ต้องแขวนนั่งร้านและขึงตาข่ายรอบเพื่อใช้ในการทำผนังภายนอก
5) ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลก่อนนำมาใช้งานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
6) จั ดหาน้ ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดมูล ฝอย น้ ำเสี ย สิ่ งปฏิ กู ล ที่ ถูกสุ ขลั กษณะไว้อย่ าง
เพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้
7) จั ดให้ มี ชุด ปฐมพยาบาล โดยจั ดให้ มีเครื่องมือ อุป กรณ์ การรักษาพยาบาลเบื้องต้ นและ
เจ้าหน้าที่พยาบาลสำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เท่านั้น
8) บริ เวณทางเข้ า -ออก ต้ อ งมี เจ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลการเข้ า -ออกของเจ้ า หน้ า ที่ คนงานและ
ยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย
9) จัดทำหลังคาทางเดินช่วงที่ผ่านพื้นที่ก่อสร้างโครงการและรื้อถอนออกเมื่อก่อสร้างโครงการ
แล้วเสร็จ
10) ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่ก่อสร้างและใช้บริการร้านค้าในโครงการ
11) ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
12) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้อ งกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย
แว่นตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น
13) จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความ
ปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น
14) ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น
15) ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือ
โรคติดต่อ
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16) จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่
ก่อสร้าง
17) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเ วณด้านหน้าพื้นที่ โครงการ โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อ
ผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการได้รับทราบ
ข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาผู้ควบคุมงานได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง
โครงการ
18) จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณ ภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่
ปลอดภัยวิชาชีพควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด
ดังนั้น จากมาตรการต่างๆ ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการดัดแปลงอาคารของโครงการจะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบที่มีนั ยสำคัญ ด้านอาชีวอนามั ยและความปลอดภัยของตัวคนงานและผู้อยู่อาศัยโดยรอบโครงการ
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการนั้น อาจมีสาเหตุการเกิดจากหลาย
สาเหตุ อาทิ ลูกไฟจากงานเชื่อม กระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับระบบกระแสไฟฟ้า ความ
ประมาทเลินเล่อของคนงาน เช่น สูบบุหรี่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการลุกติดไฟ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าวโครงการจะต้องกำหนดมาตรการให้กับบริษัทรับเหมานำไปปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงดัดแปลงอาคาร ดังนี้
1) ห้ ามสู บ บุ ห รี่ แ ละนำวัต ถุ ไวไฟเข้ าไปในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การลุ ก ติ ด ไฟ รวมถึงการ
เคลื่อนย้ายนำเข้าหรือขนวัตถุไวไฟในแต่ละครั้งต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบดูแล
ทุกครั้ง
2) ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดความต้านทานของสายไฟที่กำหนด หรือต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้า
ทุกชนิด
3) หมั่นตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟเพื่อตรวจสอบสภาพหรือความชำรุดเสียหายของอุปกรณ์
อยู่เสมอ
4) ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย ทั้งนี้หากพบว่ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายต้องแจ้ง
ต่อหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบดูแลรับทราบทุกครั้ง
5) การเชื่อมหรือตัดโลหะจะต้องกระทำห่างจากวัสดุติดไฟอย่างน้อย 35 ฟุต
6) ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือ ABC และ CO2 ประจำจุดที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดอัคคีภัย และอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน
7) ห้ามนำวัตถุไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์เครื่องมือหรือพื้นที่ก่อสร้างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
โดยเด็ดขาด
8) ภายหลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในแต่ละวันต้องทำการตรวจเช็คสภาพความเรียบร้อยของ
พื้นที่โครงการและจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง
หากบริษัทผู้รับเหมาสามารถปฏิบัติตามมาตรการที่นำเสนออย่างเคร่งครัด คาดว่าผลกระทบด้านความ
ปลอดภัยทั้งในส่วนของอุบัติเหตุจากงานก่อสร้างและอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยจะอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ บริษัท
ที่ปรึกษาได้เสนอมาตรการเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดไว้ ดังแสดงในบทที่ 5
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

4-135

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์ สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง
ในระยะดัดแปลงอาคาร
การดัดแปลงอาคารของโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลง
และส่วนขยาย) อาจส่งผลกระทบด้านความปลอดภั ยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง
ได้แก่ เรื่องฝุ่นละออง เสียงดังจากการก่อสร้าง น้ำเสีย ขยะ อุบัติเหตุจากการตกหล่น จากการจราจร จากการ
ขนส่งวัสดุก่อสร้าง และอัคคีภัย
และจากการสำรวจความคิดเห็นของประขาชนในรัศมี 100 เมตร พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็น ว่า ไม่มีปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน ร้อยละ 92.50 และรองลงมาประชาชนมีความ
คิดเห็นว่า มีปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 5.00 อยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่การสำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชน ในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร พบว่า ประชาชนทั้งหมดมีความคิดเห็นว่า ไม่มี
ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 100.00 สำหรับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ใน
รัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร พบว่า ประชาชนทั้งหมดมีความคิดเห็นว่า ไม่มีปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ร้อยละ 100.00
โดยภาพรวม ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai
Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) มีความคิดเห็นว่า ปัจจุบันปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
อยู่ในระดับไม่มีปัญหา รองลงมา ประชาชนมีความคิดเห็นว่า มีปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง อย่างไรก็ตาม การดัดแปลงอาคารโครงการอาจส่ งผลกระทบต่ อความปลอดภั ยต่อชีวิตและ
ทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนในบริ เวณใกล้ เคี ย ง ด้ ว ยเหตุ นี้ ทางโครงการจึ งนำเสนอมาตรการป้ องกั น และแก้ไข
ผลกระทบฯ หากปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ คาดว่า ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่
โครงการจะได้รับผลกระทบลดลง
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยต่อชี วิตและทรัพย์สิน ของ
ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ในระยะดัดแปลงอาคาร
1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการ เข้าพบผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงเป็นประจำทุกเดือนตลอด
ช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการดัดแปลงอาคารโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนว
ทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยแก้ไขให้ทันทีและแล้วเสร็จตามระยะเวลาตามความยากง่ายของงาน ทั้งนี้โครงการจะ
ดำเนินการแจ้งระยะเวลากับผู้เสียหายหลังจากเข้าประเมินพื้นที่แล้ว
2) จัดทำรั้ว Light Concrete สูง 3.00 เมตร ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศ
ตะวันตก โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
3) จัดให้มีเหล็กยึดนั่งร้านติดกับโครงสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งผ้าใบคลุมรอบนอก เพื่อป้องกันวัสดุ
ร่วงหล่น
4) ทุก 2-3 ชั้น ต้องแขวนนั่งร้านและขึงตาข่ายรอบเพื่อใช้ในการทำผนังภายนอก
5) ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลก่อนนำมาใช้งานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
6) จัดหาน้ ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดมูลฝอย น้ำเสีย สิ่ งปฏิกูล ที่ ถูกสุ ขลั กษณะไว้อย่าง
เพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้
7) จั ดให้ มี ชุด ปฐมพยาบาล โดยจัด ให้ มีเครื่องมื อ อุป กรณ์ การรักษาพยาบาลเบื้ องต้ นและ
เจ้าหน้าที่พยาบาลสำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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8) บริ เวณทางเข้ า -ออก ต้ อ งมี เจ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลการเข้ า -ออกของเจ้ า หน้ า ที่ คนงาน และ
ยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย
9) จัดทำหลังคาทางเดินช่วงที่ผ่านพื้นที่ก่อสร้างโครงการและรื้อถอนออกเมื่อก่อสร้างโครงการ
แล้วเสร็จ
10) ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่ก่อสร้างและใช้บริการร้านค้าในโครงการ
11) ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
12) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย
แว่นตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น
13) จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความ
ปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น
14) ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น
15) ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิ บาล เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรค หรือ
โรคติดต่อ
16) จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่
ก่อสร้าง
17) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่ โครงการ โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อ
ผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ โครงการได้รับทราบ
ข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาผู้ควบคุมงานได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง
โครงการ
18) จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่
ปลอดภัยวิชาชีพควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด
19) ถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในกรณีที่มีการร้องเรียน
ว่าโครงสร้างสิ่งก่อสร้างเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ
20) วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่มีเสียงดังไว้ให้
ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
21) ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนต้องทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร
22) กำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ ได้ รั บ เสี ย งให้ เป็ น ไปตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้
- ระยะเวลาในการทำงานน้อยกว่า 7 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้อง
ไม่เกิน 91 เดซิเบล (เอ)
- ระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน
90 เดซิเบล (เอ)
- ระยะเวลาในการทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้อง
ไม่เกิน 80 เดซิเบล (เอ)
23) กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีที่ต้องมีการ
ก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่ วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้ ต้องเป็น
กิจกรรมเทปูน ฐานรากอาคารเท่านั้น และดำเนินการในช่วงเวลา 17.00-20.00 น. โดยทำงานได้ไม่เกินเวลา
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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20.00 น. สำหรับ วันอาทิตย์ และวัน หยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง และแบ่งชั่วโมงการ
ทำงาน เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 08.00-12.00 น.และ 13.00-17.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น.
24) กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างตามกฎหมายกำหนด คือ ในเวลา 08.00-17.00 น. และแบ่ง
ชั่ว โมงการทำงาน เป็ น ช่วงเวลาตั้งแต่ 08.00-12.00 น.และ 13.00-17.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพั ก 12.0013.00 น.
25) หากมี เหตุให้ เกิดความเสี ยหายทั้งร่างกายและทรัพ ย์สิน ของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้น
ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุง ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนอย่างเป็น
ธรรม โดยโครงการต้องทำความตกลงกับผู้ที่ อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้าง เกี่ยวกับความเสียหายที่โครงการจะต้อง
ชดเชยให้กับผู้ได้รับความเสียหาย
26) จัดพื้นที่เฉพาะในการทำกิจกรรม เช่น การเชื่อม เป็นต้น ให้กระทำในห้องที่มิดชิด และอยู่
ห่างจากพื้น ที่ที่มีผู้อยู่ อาศัยมากที่สุ ด โดยบริเวณที่จัดทำในพื้นที่แต่ล ะชั้นให้ติดตั้งแผ่นกั้นเสียงชั่วคราวชนิด
เคลื่อนย้ายได้ทั้ง 3 ด้าน เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงรบกวน ทั้งนี้ การติดตั้งแผ่นกั้นเสียงชั่วคราวดังกล่าว ซึ่ง
ถือว่าเป็น Noise Barriers ชนิดหนึ่ง จะสามารถลดเสียงลงได้ 30 dB(A)
27) ห้ ามใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดความต้านทานของสายไฟที่กำหนด หรือต่อพ่วงอุปกรณ์
ไฟฟ้าทุกชนิด
28) หมั่นตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟเพื่อตรวจสอบสภาพหรือความชำรุดเสียหายของอุปกรณ์
อยู่เสมอ
29) ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย ทั้งนี้ หากพบว่ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายต้องแจ้ง
ต่อหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบดูแลรับทราบทุกครั้ง
30) การเชื่อมหรือตัดโลหะจะต้องกระทำห่างจากวัสดุติดไฟอย่างน้อย 35 ฟุต
31) ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือ ABC และ CO2 ประจำจุดที่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน
32) ห้ ามนำวัต ถุไวไฟเข้าใกล้ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือพื้ นที่ ก่อสร้างที่ มีความเสี่ ยงต่อการเกิ ด
อัคคีภัยโดยเด็ดขาด
33) ภายหลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในแต่ละวันต้องตรวจเช็คสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่
โครงการและจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง
(2) ช่วงดำเนินการ
1. ความสามารถของระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ
โครงการประกอบด้วย ห้องพักจำนวน 144 ห้องพัก มีที่จอดรถยนต์ไว้ทั้งสิ้น 23 คัน เป็นที่จอด
รถสำหรับผู้พิการจำนวน 1 คัน ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมเท่ากับ 9,629.90 ตารางเมตร ซึ่งโครงการประกอบ
กิจการประเภทโรงแรม ดังนั้น จึงต้องจัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.
2537) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) เพื่อให้สามารถป้องกันและ
ควบคุมสถานการณ์ ในเบื้องต้นได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ก่อนที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาให้การ
ช่วยเหลือ ทั้งนี้ โครงการจะทำการติ ดตั้งระบบป้องกันและควบคุมอัคคีภัยดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ
ดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดการติดตั้งระบบป้องกันและควบคุมอัคคีภัย รวมทั้งรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวกับการ
อพยพคนออกจากโครงการ รวมทั้งแผนอพยพคนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโครงการดังนี้
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1) ชุดตู้ดับเพลิง ประกอบด้วยสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC)
โดยแต่ละตู้ประกอบด้วย วาล์วฉีดน้ำดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว แบบข้อต่อ สวมเร็ว 1 ชุด ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร 1 ชุ ด ความยาวสายฉีดน้ำดับเพลิง 100 ฟุต ต่อจากตู้ฉี ดน้ำดับเพลิงแล้ว
สามารถน้ำไปใช้ดับเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดในชั้นนั้นได้ และติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10
ปอนด์ หรือ 4.50 กิ โลกรัม โดยโครงการจะติดตั้งชุดตู้ดับเพลิง ภายในอาคารห้องพักทุกอาคาร โดยติ ดตั้งไว้
ภายในห้องอเนกประสงค์ ห้องเก็บของ และบริเวณทางเดินของอาคารห้องพักทุกชั้น รวมมี FHC จำนวน 24 จุด
2) หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC) โครงการจัด
ให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงสำหรับนำน้ำจากรถดับเพลิงเข้าสู่ระบบการจ่ายน้ำเพื่อดั บเพลิงภายในอาคารของโครงการ
โดยหั วรั บ น้ ำดั บ เพลิ งสำหรั บ รถดั บ เพลิ งจะใช้ แบบ Siamese Twin Connector ขนาด Ø 6” x 2.5”x 2.5”
พร้อม Check Valve หัวสวมเร็วและฝาปิด ใช้สำหรับหัวสูบจากรถดับเพลิง จำนวน 1 ชุด ตำแหน่งที่จัดเตรียม
อยู่บริเวณทางเข้าออกโครงการ
3) เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ โครงการจะติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด
10 ปอนด์ หรือ 4.50 กิโลกรัม แบบหิ้ ว ได้ ซึ่งจะติดตั้งไว้ ภ ายในชุดตู้ดับเพลิ งจำนวน 1 ชุด/ตู้ และติดตั้งถัง
ดับเพลิงมือถือ ชนิดเคมีแห้ง Class ABC ขนาด 10 ปอนด์ ไว้ภายในอาคารออกกำลังกาย จำนวน 2 ชุด รวมมี
เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ จำนวน 26 ชุด
4) ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light) โครงการจะติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟภายในอาคาร
โดยใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่กว่า 10 เซนติเมตร พร้อมชุดชาร์จแบตเตอรี่ หลอดไฟคอมเพล็กฟลูออเรสเซนต์ 1x11
W ซึ่งมีกำลังเพียงพอในการใช้งานขณะที่แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าในสภาวะปกติเกิดขั ดข้องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
โดยจะติดตั้งไว้บริเวณทางเข้าออกอาคาร และทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ
5) ไฟส่องสว่างฉุ กเฉิ น (Emergency Light) พร้อมแบตเตอรี่ ทำหน้าที่จ่ายกำลังไฟฟ้าใน
สภาวะที่ไฟฟ้ าปกติขัดข้อง หลอด Halogen พร้อมอุปกรณ์ อัดประจุไฟฟ้ าอัตโนมัติ โดยเครื่องสามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้าได้ต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมีการติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณโครงการ
จำนวน 77 จุด
6) กล้องวงจรปิด เพื่อเป็นการดูแลและรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร โครงการได้จัดให้
มีระบบกล้องวงจรปิดในแต่ละส่วนของอาคาร ดังนี้
- อาคาร B1 ติดตั้ง CCTV ตั้งแต่ชั้นที่ 1-ชั้นที่ 5 รวมมี CCTV จำนวน 9 จุด
- อาคาร B2 ติดตั้ง CCTV ตั้งแต่ชั้นที่ 1-ชั้นที่ 4 รวมมี CCTV จำนวน 8 จุด
- อาคาร B3 ติดตั้ง CCTV ตั้งแต่ชั้นที่ 1-ชั้นที่ 5 รวมมี CCTV จำนวน 14 จุด
- อาคาร B4 ติดตั้ง CCTV ตั้งแต่ชั้นที่ 1-ชั้นที่ 4 รวมมี CCTV จำนวน 12 จุด
- อาคาร B5 ติดตั้ง CCTV ตั้งแต่ชั้นที่ 1-ชั้นที่ 4 รวมมี CCTV จำนวน 8 จุด
- อาคารออกกำลังกาย ติดตั้ง CCTV ชั้นที่ 1 – ชั้นที่ 2 รวมมี CCTV จำนวน 4 จุด
รวมมี CCTV ที่ติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 55 จุด โดยจะติดตั้งบริเวณโถงต้อนรับ และ
ทางเดินภายในอาคารทุกอาคาร สำหรับภายนอกอาคารโครงการได้มีการติดตั้ง CCTV จำนวน 12 จุด บริเวณ
ทางเดิน ลานจอดรถและทางเข้าออกโครงการ รวมมี CCTV ภายในพื้นที่โครงการทั้งสิ้น 67 จุด
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7) บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ
โครงการจัดให้มีบันไดหลัก และบันไดหนีไฟ โดยโครงการจัดให้มีบันไดหลักเป็นบันไดหนีไฟ
รวมด้วย มีรายละเอียด ดังนี้
1) อาคารห้องพัก B1
- บั น ไดหลั ก จำนวน 1 แห่ ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 – ชั้นที่ 4 มีความกว้าง 1.45เมตร ลูกตั้ง
0.20 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
- บันไดหนีไฟ จำนวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 – ชั้นที่ 4 มีความกว้าง 1.20 เมตร ลูกตั้ง
0.20 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
2) อาคารห้องพัก B2
- บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 – ชั้นที่ 4 มีความกว้าง 1.65 เมตร ลูกตั้ง
0.20 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
- บันไดหนีไฟ จำนวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 – ชั้นที่ 4 มีความกว้าง 1.05-1.15 เมตร
ลูกตั้ง 0.20 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
3) อาคารห้องพัก B3
- บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 – ชั้นที่ 5 มีความกว้าง 1.80 เมตร ลูกตั้ง
0.20 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
- บันไดหนีไฟ จำนวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้ งแต่ชั้นที่ 1 – ชั้นที่ 5 มีความกว้าง 1.20 เมตร ลูกตั้ง
0.20 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
4) อาคารห้องพัก B4
- บันไดหลั ก จำนวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 – ชั้นที่ 4 มีความกว้าง 2.10 เมตร ลูกตั้ง
0.20 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
- บันไดหนีไฟนอกอาคาร จำนวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 – ชั้นที่ 4 มีความกว้าง 0.90
เมตร ลูกตั้ง 0.20 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร
5) อาคารห้องพัก B5
- บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 – ชั้นที่ 4 มีความกว้าง 1.50 เมตร ลูกตั้ง
0.20 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
- บันไดหนีไฟ จำนวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 – ชั้นที่ 4 มีความกว้าง 1.05-1.15 เมตร
ลูกตั้ง 0.20 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
บันไดหนีไฟภายนอกอาคาร
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2552 หมวด 2 ส่วนที่ 4 บันไดหนีไฟ ข้อ 29 บันไดหนีไฟภายนอกอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 60
เซนติเมตร และต้องมีผนังส่วนที่บันไดหนีไฟพาดผ่านเป็นผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุเป็นวัสดุทนไฟ
บันไดหนีไฟตามวรรคหนึ่ง ถ้าทอดไม่ถึงพื้นชั้นล่างของอาคารต้องมีบันไดโลหะที่สามารถเลื่อน
หรือยืดหรือหย่อนลงมาจนถึงพื้นชั้นล่างได้
บันไดหนีไฟภายในอาคาร
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2552 หมวด 2 ส่วนที่ 4 บัน ไดหนีไฟ ข้อ 30 บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80
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เซนติเมตร มีผนังทึบก่อสร้าง ด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟกั้นโดยรอบ เว้นแต่ส่วนที่เป็นช่องระบายอากาศและ
ช่องประตูหนี ไฟ และต้องมีอากาศถ่ ายเทจากภายนอกอาคารได้โดยแต่ละชั้ นต้องมี ช่องระบายอากาศที่ เปิ ดสู่
ภายนอกอาคารได้มี พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร กับต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน
ซึ่งการออกแบบบันไดหนีไฟ มีความสอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 หมวด 2 ส่วนที่ 4 บันไดหนีไฟ
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2552 หมวด 2 ส่วนที่ 4 บันไดหนีไฟ ข้อ 31 ประตูหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า
80 เซนติเมตรสูงไม่น้อย กว่า 1.90 เมตร และต้องทำเป็นบานเปิดชนิดผลักออกสู่ภายนอกเท่านั้น กับต้องติด
อุป กรณ์ ช นิ ดที่บั งคับ ให้ บ านประตูปิ ดได้เอง และต้องสามารถเปิ ดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา ประตูห รือ
ทางออกสู่บันไดหนีไฟ ต้องไม่มีธรณีหรือขอบกั้น
ซึ่งการออกแบบประตูหนีไฟทั้งหมดของโครงการ มีความสอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ประตูบันไดหนีไฟ เป็นประตูบานเหล็ก ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ชนิดผลักเปิดออกสู่ภายนอก
พร้อมติดตั้งโช๊คอัพด้านในเพื่อบังคับให้ประตูปิดได้เอง มีความกว้าง 0.80 เมตร สูง 2.00 เมตร ไม่มีธรณีประตูกั้น
นอกจากนี้ โครงการจะติดตั้งป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดเจนและไม่ใช้สีหรือ
รูปร่างที่กลมกลืนกับการตกแต่งป้ายอื่นๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียงกัน สำหรับป้ายบอกทางหนีไฟจะใช้ สัญลักษณ์หนีไฟ
พร้อมระบุคำว่า “ทางหนีไฟ” และ “FIRE EXIT” ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร โดยตัวอักษรใช้สีขาว
บนพื้นสีเขียว และมีไฟแสงสว่างให้เห็นเด่นชัดตลอดเวลาทั้งภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินไว้ที่บริเวณทางออกสู่
บันไดทุกๆ ชั้นของอาคาร ส่วนป้ายบอกตำแหน่งชั้นอาคาร จะติดตั้งหมายเลขชั้นอาคาร ด้วยตัวอักษรสูงไม่น้อย
กว่า 15 เซนติเมตร บริเวณโถงทางเดิน และบริเวณโถงบันไดทุกชั้นของอาคาร
การลำเลียงคนออกนอกอาคารและจุดรวมพลภายในโครงการ
การลำเลี ย งผู้ พั ก อาศั ย ออกนอกอาคารจะใช้ บั น ไดหลั ก และบั น ไดหนี ไฟของอาคาร ก่ อ น
เคลื่อนย้ายตามเส้นทางหนีไฟที่กำหนดไปยังจุดรวมพล จำนวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ขนาดพื้นที่ 70.00 ตารางเมตร อยู่บริเวณด้านหน้าของอาคาร B5
จุดที่ 2 ขนาดพื้นที่ 60.00 ตารางเมตร อยู่บริเวณด้านข้างของอาคาร B1 ติดทางเข้าออกโครงการ
รวมขนาดพื้นที่จุดรวมพล 130.00 ตารางเมตร
(1) จุดรวมพลของโครงการ
การจัดเตรียมพื้นที่รวมคนเพื่อนับยอดจำนวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ และเคลื่อนย้ายออก
นอกพื้นที่โครงการ โดยจะเคลื่อนย้ายคนออกไปยังพื้นที่ที่ปลอดภั ยโดยเร็วที่สุด ซึ่งโครงการจะต้องจัดเตรียม
พื้นที่จุดรวมพลทั้งสิ้นต้องไม่น้อยกว่า 92.00 ตารางเมตร (คิดจากจำนวนผู้อพยพประมาณ 368 คน (พนักงาน
ประจำโครงการและผู้พักอาศัย)  สัดส่วนพื้นที่ต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน) ทั้งนี้ โครงการ
ได้จัดเตรีย มพื้ น ที่จุ ดรวมพลไว้ จำนวน 2 จุด มีขนาดพื้นที่รวม 130.00 ตารางเมตร ซึ่งคิดเป็ นสัดส่ วนพื้นที่
จุดรวมพล เท่ากับ 0.35 ตารางเมตร/คน จึงสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดให้มีสัดส่วนพื้นที่ต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน
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สำหรับผู้พักอาศัยแต่ละห้องพักและพนักงานจะต้องอพยพออกจากอาคารกรณีเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ โดยผู้อพยพจะต้องเดินทางออกจากอาคารโดยเร็วที่สุดตามเส้นทางที่มีป้ายแจ้งไว้สำหรับทางหนีไฟ และลง
มายังพื้นที่จุดรวมพลภายในโครงการ สำหรับระยะเวลาในการอพยพคนไปยังจุดรวมพลของโครงการจะใช้เวลา
ประมาณ 3 นาที
8) ความสามารถในการให้บริการดับเพลิงของหน่วยงานราชการ
พื้นที่โครงการอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล
ตำบลกะรน ซึ่งมีหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 แห่ง ตั้งอยู่ ณ ซอยโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีโดยมีพนักงานดับเพลิง จำนวน 16 คน รถยนต์ดับเพลิงจำนวน 2 คัน รถบรรทุก
น้ำจำนวน 4 คัน รถยนต์ตรวจการณ์จำนวน 1 คัน รถยนต์กู้ ภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน 1 คัน รถพยาบาลเคลื่อนที่
เร็วจำนวน 1 คัน รถยนต์ตรวจการณ์ อปพร.จำนวน 2 คัน เรือเจ็ทสกีจำนวน 2 ลำ เครื่องหาบหามจำนวน 3
เครื่อง เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าจำนวน 1 เครื่อง เลื่อยยนต์จำนวน 2 ปื้น เครื่องอัดอากาศจำนวน 1 เครื่อง
เครื่องดูดควันในอากาศจำนวน 2 เครื่อง และเรือยางช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 2 ลำ
ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ทางโครงการสามารถขอความช่วยเหลือจากสำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย เทศบาลตำบลกะรน ซึ่ ง อยู่ ท างทิ ศ เหนื อ ของพื้ น ที่ โครงการ มี ร ะยะทางตามเส้ น ทาง
การจราจรห่ างจากพื้นที่โครงการประมาณ 2.00 กิโลเมตร ซึ่งรถที่ใช้ในการดับเพลิ งของหน่วยงานดังกล่ าว
สามารถเข้าถึงพื้นที่โครงการได้ภายในเวลาประมาณ 3 นาที (คิดที่ความเร็วรถ 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง)
สำหรับโครงการยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมและสาธิตการระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นให้กับบุคลากร
ที่ได้กำหนดไว้ตามแผนงาน พร้อมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัย และมีการจัดซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรและผู้พักอาศัยภายในห้องพักของโครงการ
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าระบบดับเพลิงและแผนปฏิบัติการที่โครงการได้จัดเตรียมไว้มีความสามารถ
ในการดับเพลิงได้ในเบื้องต้น ก่อนที่ห น่วยดับเพลิงของราชการจะเดินทางมาถึง รวมทั้งความสามารถในการ
อพยพผู้พักอาศัยและผู้ที่เกี่ยวข้องออกได้ทันเวลา ดังนั้น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในด้านอัคคีภัยจึงคาดว่าจะอยู่
ในระดับต่ำ
9) การประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรั พย์สินของประชาชนในบริเวณ
ใกล้เคียง ในระยะดำเนินการ
การดำเนิ น การของโครงการโรงแรม ชนาลั ย ฟลอร่ า รี ส อร์ ท (Chanalai Flora Resort)
(ดัดแปลงและส่วนขยาย) ในระยะดำเนิน การ อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิ นของ
ประชาชนในบริ เวณใกล้ เคี ย ง ได้แ ก่ ความหนาแน่ น ของปริมาณการจราจร บริเวณทางเข้ า -ออกโครงการ
อุบัติเหตุจากรถยนต์ และการจอดรถยนต์ในที่สาธารณะของโครงการ
นอกจากนี้ จากการสำรวจความคิดเห็นของประขาชนในรัศมี 100 เมตร พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่า ไม่มีปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 92.50 และรองลงมาประชาชน
มีความคิดเห็นว่า มีปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 5.00 อยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่การ
สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร พบว่า ประชาชนทั้งหมดมีความคิดเห็นว่า
ไม่มีปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 100.00 สำหรับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
ในรัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร พบว่า ประชาชนทั้งหมดมีความคิดเห็นว่า ไม่มีปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ร้อยละ 100.00
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โดยภาพรวม ประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโครงการ มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
ว่า ในระยะเปิดดำเนินการโครงการไม่มีปัญ หาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองลงมา ประชาชนมี
ความคิดเห็นว่า มีปัญหาความไม่ป ลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ในระดับ ปานกลาง อย่างไรก็ตาม การเปิด
ดำเนิ น การของโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชนในบริเวณ
ใกล้เคียง ด้วยเหตุนี้ ทางโครงการจึงนำเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ หากปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ คาดว่า ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการจะได้รับผลกระทบลดลง
มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มในด้ า นความปลอดภั ย ต่ อ ชี วิ ต และ
ทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ในระยะดำเนินการ
1) การควบคุมการจราจรภายในโครงการ
2) ติดตั้งป้ายชื่ อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า -ออกโครงการที่สามารถเห็นได้
ชัดเจน และในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย
3) ห้ามจอดรถยนต์บริเวณริม ถนนโคกโตนดด้านหน้าโครงการโดยเด็ดขาด เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการเดินรถ
4) โครงการจัดเตรีย มที่จอดรถยนต์ไว้จำนวนรวมทั้ งสิ้น 23 คัน เป็นที่จอดรถสำหรับผู้พิการ
จำนวน 1 คัน ซึ่งผู้พักอาศัยสามารถจอดรถในพื้นที่จอดรถได้ทุกเวลา โดยไม่จำกัดที่จอดรถ
5) สำหรับบุคคลภายนอกและผู้ที่มาติดต่อกับผู้พักอาศัยในโครงการ สามารถจอดได้เฉพาะลาน
จอดที่โครงการกำหนดให้เท่านั้น
6) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการใน
การเดินทางเข้า-ออกโครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้สะดวก และรวดเร็ว และขอความร่วมมือให้ผู้
พักอาศัยภายในโครงการ เดินรถตามการจัดจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินรถ
ตลอด 24 ชั่วโมง
7) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักในโครงการใช้บริการรถประจำทางและรถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น
8) แจ้งให้ผู้พักในโครงการที่มีรถยนต์ส่วนตัว แจ้งทางเจ้าหน้าที่โครงการทราบ และจัดทำเป็น
บัญชี เพื่อตรวจสอบความเพียงพอของที่จอดรถ และปริมาณรถที่ จะเข้ามาในโครงการ เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย สามารถดูแลและคอยอำนวยความสะดวกได้ดียิ่งขึ้น
10) มาตรการป้องกันผลกระทบจากการเกิดวินาศภัย
โครงการได้เพิ่มเติมมาตรการป้องกันผลกระทบจากการเกิดวินาศภัย ในระยะเปิดดำเนินการ
ของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
(1) ตรวจตราและตรวจสอบกล่องวัตถุที่ผิดปกติ แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น
(2) ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยรอบพื้นที่โครงการ
(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ สำหรับตรวจสอบหาอาวุธที่ต้องสงสัย
(4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ สำหรับตรวจสอบหาวัตถุระเบิดที่ต้องสงสัย
(5) กำหนดแผนฉุกเฉินในการป้องกันการเกิดและขณะที่เกิดวินาศภัยในพื้นที่โครงการ
(6) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนของผู้เข้าพัก โครงการ ขณะก่อนการเกิดวินาศภัย
และขณะเกิดวินาศภัย เพื่อป้องกันการตื่นตระหนก
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4.4.4 สุนทรียภาพ
(1) ช่วงดัดแปลงอาคาร
ในช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการ ทัศนียภาพโดยรอบที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ว่างเปล่า มาเป็นพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารของโครงการ โดยช่วงก่อสร้างอาคาร
โครงการอาจทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้น ดังนั้น โครงการจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านทัศนียภาพ โดยมีการใช้แนวกั้น จัดทำรั้ว Light Concrete สูง 3.00 เมตร ทางด้านทิศเหนือ ทิศ
ใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก กั้นล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมจาก
การดัดแปลงอาคาร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะสามารถช่วยลดผลกระทบได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น ผลกระทบ
ด้านทัศนียภาพในช่วงก่อสร้างจึงเกิดขึ้นระดับต่ำ
(2) ช่วงดำเนินการ
1) แหล่งโบราณสถานและแหล่งธรรมชาติ
จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน จากทะเบียนแหล่งโบราณสถานประเทศไทย ตามประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ของฝ่ายวิชาการกองโบราณคดี กรมศิลปากร พ.ศ. 2532 พบว่า ในรัศมี 3 กิโลเมตรจาก
พื้นที่โครงการ ไม่มีแหล่งโบราณสถานสำคัญปรากฏอยู่แต่อย่างใด และจากการตรวจสอบทะเบียนแหล่งธรรมชาติ
อันควรอนุรักษ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 พบว่า ในจังหวัด
ภูเก็ต มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ปรากฏอยู่จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ น้ำตกโตนไทร หาดในยาง
หาดป่าตอง หาดสุรินทร์ หาดในหาน เขารัง และแหลมพรหมเทพ โดยในรัศมี 3 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ
พบว่า ไม่มีแหล่งธรรมชาติอันควรค่าอนุรักษ์ปรากฎอยู่ใกล้ที่ตั้งโครงการแต่อย่างใด
ดังนั้น การดำเนินการของโครงการจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งสำคัญดังกล่าวในระดับต่ำ
แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนิ นโครงการ โครงการจึง
จะต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบไว้ในบทที่ 5 ต่อไป
2) พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
โครงการได้กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการทั้งหมด เท่ากับ 1,646.32 ตารางเมตร โดย
จัดไว้ที่บริเวณต่างๆ ภายนอกอาคาร มีรายละเอียดดังนี้
(ก) พื้นที่สีเขียวชั้นล่าง มีพื้นที่เท่ากับ 1,646.32 ตารางเมตร เป็นไม้ยืนต้นบนดิน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวปกคลุมชั้นล่างทั้งหมด โดยพื้นที่สีเขียวทั้งหมดมีรายละเอียดพื้นที่สีเขียวใน
แต่ละส่วนดังนี้
ก) พื้นที่สีเขียวที่เป็นไม้ยืนต้น เท่ากับ 595.76 ตารางเมตร จำนวน 58 ต้น
ประกอบด้วย ต้นมะพร้าว ต้นหมากเขียว ต้นตาล ต้นตีนเป็ด และต้นหูกระจง
ข) พื้นที่สีเขียวที่เป็นไม้พุ่มคลุมดินและหญ้า เท่ากับ 1,050.56 ตารางเมตร
ประกอบด้วย ต้นไทรใบกลม ต้นไทรยอดทอง และหญ้ามาเลเซีย
รวมมีพื้นที่สีเขียวของโครงการทั้งหมด เท่ากับ 1,646.32 ตารางเมตร แยกเป็นพื้นที่ไม้ยืนต้น
(ร่มเงา) เท่ากับ 595.76 ตารางเมตร ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน เท่ากับ 1,050.56 ตารางเมตร สำหรับสัดส่วนพื้นที่สี
เขียวต่อคน เท่ากับ 4.47 ตารางเมตร/คน (คำนวณจำนวนคน 368 คน พื้นที่สีเขียวโครงการ 1,646.32 ตาราง
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เมตร) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่ง
จะต้องไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อคน โดยพื้นที่ที่เขียวของโครงการมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่าว
บริษัทที่ปรึกษาได้สรุปรายละเอียดการจัดการพื้นที่สีเขียวโดยการเปรียบเทียบข้อกำหนดหรือ
เกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว พร้อมแสดงผังการจัดการพื้นที่สีเขียวในแต่ละบริเวณในแผนผังการจัดพื้นที่สีเขียว
ของโครงการไว้เรียบร้อยแล้ว (การเปรียบเทียบเกณฑ์การจัดพื้นที่สีเขียวของโครงการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องดู
ตารางที่ 2.6-4 ประกอบ)
3) ความกลมกลืนกับสภาพพื้นที่โดยรอบ
ภายหลั งโครงการโรงแรม ชนาลั ย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและ
ส่วนขยาย) เปิดดำเนินการจะมีอาคารทั้งสิ้น จำนวน 9 อาคาร คือ อาคารห้องพัก B1 อาคารห้องพัก B2 อาคาร
ห้องพัก B3 อาคารห้องพัก B4 อาคารห้องพัก B5 อาคารห้องงานระบบ อาคารออกกำกังกาย อาคารสระว่ายน้ำ
1 และ อาคารสระว่ายน้ำ 2 นอกจากนี้โครงการจัดให้มี ที่จอดรถยนต์ไว้ทั้งสิ้น 23 คัน เป็นที่จอดรถสำหรับผู้
พิการจำนวน 1 คัน เมื่อพิจารณาสภาพทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการพัฒนาพื้นที่โครงการ ซึ่งบริเวณ
พื้น ที่ โครงการเป็ น พื้ น ที่ อาศัย ปรับ เปลี่ ย นมาเป็นพื้ นที่ ก่อสร้างโรงแรม ย่อมส่ งผลให้ มีการเปลี่ ยนแปลงจาก
ทัศนียภาพเดิมอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่ที่พัฒนาขึ้นในบริเวณนี้ แต่ทั้งนี้ ยังส่งผลต่อการขยายตัว
ของที่พักอาศัยมาสู่ย่านนี้อย่างต่อเนื่อง ส่วนผลกระทบด้านทัศนียภาพที่เกิดขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับการรับรู้แต่ละบุคคล
ทำให้ผลกระทบด้านทัศนียภาพของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีแนวทางในการลด
ผลกระทบด้านทัศนียภาพดังนี้ (ตำแหน่งมุมมองภาพประกอบเชิงซ้อนพื้นที่โครงการ แสดงดังรูปที่ 4.4-2 และ
ทัศนียภาพก่อนและหลังพัฒนาโครงการ แสดงดังรูปที่ 4.4-3 ถึงรูปที่ 4.4-6)
- โครงการเป็นโรงแรม ในการออกแบบอาคารได้จัดให้แต่ละห้องนอน ของแต่ละห้องพักให้มี
เฉลียง เพื่อช่วยเพิ่มระยะทางระหว่างขอบอาคารกับกระจกของแต่ละห้องพัก ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิด
การสะท้อนของแสงจากอาคารได้ในระดับหนึ่ง
- เลือกใช้วัสดุที่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ และเลือกปลูกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม
และร่ ม เงาเมื่ อ โตเต็ ม ที่ จากเอกสารเรื่ อ ง Plant, People and Environmental Quality ของ Gary O.
Robinette (1972) ได้เน้นถึงความสำคัญของต้นไม้ในการปิดบังทัศนียภาพที่ไม่พึงประสงค์ แม้ว่าต้นไม้จะเติบโต
และมีการเปลี่ย นแปลงจนอาจจะก่อให้ เกิดความไม่แน่นอนมากกว่าวัส ดุอื่น เช่น รั้ว หรือกำแพง แต่ต้นไม้ก็
สามารถใช้เป็นฉากบังได้ดี เนื่องจากมีลักษณะที่เป็นธรรมชาติเฉพาะตัวทั้งในด้านสีสันรูปทรง และพื้นผิว ต้นไม้ที่
เลือกจะปลูกในมุมมองดังกล่าวจะเลือกต้นไม้ที่มี ความสูงทั้งบริเวณพื้นที่ตั้งอาคาร และบริเวณด้านหน้าโครงการ
เพื่อลดความกระด้างของอาคารทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
- ทัศนียภาพต่อผู้สัญจรบนถนนโคกโตนด เนื่องโครงการประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น 9 อาคาร คือ
อาคารห้องพัก B1 อาคารห้องพัก B2 อาคารห้องพัก B3 อาคารห้องพัก B4 อาคารห้องพัก B5 อาคารห้องงาน
ระบบ อาคารออกกำกังกาย อาคารสระว่ายน้ำ 1 และอาคารสระว่ายน้ำ 2 แต่เนื่องจากสภาพที่ตั้งโครงการนั้น
ส่วนใหญ่ เป็ นพื้นที่ เพื่อการอยู่ อาศัย พื้นที่ว่าง และพื้นที่พาณิ ชยกรรม ซึ่งทำให้ ความสู งของอาคารไม่มีความ
แตกต่างกับพื้นที่โดยรอบ เมื่ อพิจารณาบริเวณใกล้ เคียงพื้นที่โครงการประกอบไปด้วย โรงแรม บ้านอยู่อาศัย
ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น ดังนั้น ในภาพรวมการเกิดขึ้นของโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสายตามาก
นัก ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่โดยรอบไว้แล้ว
ดังนั้น ผลกระทบทางด้านทัศนียภาพจึงคาดว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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ถนนโคกโตนด

ที่มา: จากการดัดแปลงภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth และการสำรวจภาคสนามโดยบริษัทที่ปรึกษาฯ, กันยายน, 2564

รูปที่ 4.4-2

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ตำแหน่งมุมมองภาพประกอบเชิงซ้อนของพื้นที่โครงการ
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A

รูปที่ 4.4-3
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ทัศนียภาพโครงการมุมมอง A
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4) การบดบังทิศทางลม
การบั งลม หมายถึง การที่อาคารโครงการบั งทิศทางลมธรรมชาติท ำให้ เกิดการอับลมหรือ
เปลี่ยนแปลงความแรงหรือทิศทางของลม
จากข้อมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ของกรมอุตุนิยมวิทยา ณ สถานี
ตรวจวัดอากาศจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานีตรวจวัดอากาศที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการมากที่สุด (แสดงดัง
ตารางที่ 3.1-1) พบว่า เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมจะได้รับอิทธิพลจากลมในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้วยความเร็วเฉลี่ย 1.7-2.3 นอต ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม จะได้รับอิทธิพลจากลมพัดในทิศตะวันออก
ด้วยความเร็วลมเฉลี่ย 1.8-2.1 นอต ในเดือนเมษายนจะได้รับอิทธิพลจากลมพัดในทิศตะวันออกเฉียงใต้และ
ทิศตะวันตก ด้วยความเร็วลมเฉลี่ย 1.5 นอต ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะได้รับอิทธิพลจากลมพัดใน
ทิศตะวันตก ด้วยความเร็วลมเฉลี่ย 1.7-2.6 นอต โดยความเร็วที่มีค่าสูงสุดเท่ากับ 40.0 นอต ในเดือนมิถุนายน
ซึ่งความเร็วลมและทิศทางลมจากข้อมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี ของสถานี อุตุนิยมวิทยาภูเก็ต (พ.ศ. 25342563) แสดงดังตารางที่ 4.4-10
ตารางที่ 4.4-10 ข้อมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี ของสถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต (พ.ศ. 2534-2563)
ลม/เดือน
ความเร็วลม
เฉลี่ย (นอต)
ความเร็วลม
สูงสุด (นอต)
ทิศทางลม

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2.2

2.1

1.8

1.5

1.7

20.0

28.0

26.0

32.0

27.0 40.0 31.0 33.0 32.0 24.0 23.0 26.0

NE

E

E

SE, W

W

2.0

W

2.3

W

2.6

W

2.1

W

1.7

W

1.7

NE

2.3

NE

ที่มา : สถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาจังหวัดภูเก็ต

จากข้อมูลความเร็วลมและทิศทางลม เมื่อพิจารณาร่วมกับตัวอาคารของโครงการ แสดงดัง
รูปที่ 4.4-7 สามารถประเมินผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมตามกระแสลมหลักได้ ดังนี้
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ถนนโคกโตนด

ที่มา : สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต

รูปที่ 4.4-7

ทิศทางลมที่พัดผ่านพื้นที่โครงการโรงแรมชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ในรอบ 1 ปี

(1) กรณีลมพัดด้านทิศตะวันออก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม ผลกระทบจะเกิด
ทางด้านทิศตะวันตก คือ บ้านอยู่อาศัยชั้นเดียว
(2) กรณีลมพัดด้านทิศตะวันตก ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม ผลกระทบจะเกิดด้านทิศ
ตะวันออก คือ พื้นที่มีการครอบครอง
(3) กรณี ล มพั ด ด้ า นทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ในช่ ว งเดื อ นพฤศจิ ก ายนถึ งเดื อ น มกราคม
ผลกระทบจะเกิดด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ คือ พื้นที่มีการครอบครอง
จากข้อมูลข้างต้น พบว่า โครงการมีผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมต่ออาคารข้างเคียงเพียง
เล็กน้อย และเกิดเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ประกอบกับทิศทางลมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งการออกแบบการ
วางตัวอาคารของโครงการได้มีการเว้นระยะห่าง ระยะร่นเพียงพอ ไม่มีการก่อสร้างตัวอาคารชิดแนวเขตที่ดิน ทำ
ให้เกิดการไหลเวียนของลมได้ดี พร้อมกัน นี้ โครงการยังจัดให้ มีพื้นที่สีเขียว (Buffer Zone) ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น
ประมาณ 58 ต้น เพื่อช่วยสร้างความร่มรื่นอีกด้วย ดังนั้น ผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมจึงอยู่ในระดับต่ำ
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อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบั งทิศทางลมอาจจะได้รับผลกระทบไม่
เท่ ากัน และลั กษณะของผลกระทบที่ได้รับ แตกต่างกัน ดังนั้ น หลั กเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชย
ค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง
ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่ าวกับบริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีส อร์ท จำกัด นับตั้งแต่การดัดแปลงอาคาร
แล้วเสร็จ โดยมีกำหนดระยะเวลาคุ้มครองเป็นเวลา 1 ปี
5) การบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์
อาคารโครงการประกอบด้วยอาคาร จำนวน 9 อาคาร คือ อาคารห้องพัก B1 อาคารห้องพัก
B2 อาคารห้องพัก B3 อาคารห้องพัก B4 อาคารห้องพัก B5 อาคารห้องงานระบบ อาคารออกกำกังกาย อาคาร
สระว่ายน้ำ 1 และอาคารสระว่ายน้ำ 2 นอกจากนี้โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ไว้ทั้งสิ้น 23 คัน เป็นที่จอดรถ
สำหรับผู้พิการจำนวน 1 คัน โดยอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบจากการลดทอนความเข้มสัญญาณวิทยุ
และโทรทัศน์ลง ส่งผลให้การรับของเครื่องวิทยุและโทรทัศน์ได้รับสัญญาณที่มีความเข้มลดลง
แต่เนื่องจากการบดบั งคลื่ นวิทยุ ในทางทฤษฎีการสร้างอาคารจะทำให้ เครื่องรับวิทยุได้รับ
สัญญาณวิทยุที่มีความเข้มสัญญาณลดลง แต่ในทางปฏิบัติ การสร้างอาคารกลับไม่มีผลกับการรับสัญญาณวิทยุ
มากนัก ทั้งนี้ เนื่องจากสถานีส่งต่างๆ ได้ออกอากาศด้วยกำลังส่งสูง ส่งผลให้มีระดับความเข้มสัญญาณเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ให้บริการที่มีแต่อาคารสูงไว้แล้ว ซึ่งเครื่องรับวิทยุโดยทั่วไปจะยังสามารถรับสัญญาณวิทยุได้แม้อยู่
ในซอกอาคาร หรือชั้นใต้ดินก็ตาม และจากการที่เครื่องรับวิทยุในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าใน
สมัยก่อนมาก อาทิ มีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ Solid State และ Integrated Circuit เป็นมาตรฐาน ทำให้ระดับ
ความไวในการรับสัญญาณภาครับมีค่าที่ดีขึ้นมาก ส่งผลให้ความเข้มสัญญาณที่ลดลงในระดับไม่มาก ไม่ทำให้
เครื่องรับวิทยุเปลี่ยนรูปแบบการรับสัญญาณไปเป็น FM Mono ได้โดยทันที ซึ่งไม่ได้ทำให้การรั บฟังเสียงจาก
เครื่องวิทยุสะดุดลง
การบดบังคลื่นโทรทัศน์ เนื่องจากคลื่นโทรทัศน์มีความยาวคลื่นสั้นจึงไม่สามารถเลี้ยวเบนอ้อม
ผ่านสิ่งกีดขวางใหญ่ๆ ได้ ดังนั้น เมื่อคลื่นโทรทัศน์กระทบกับอาคารจะทำให้ภาพถูกรบกวนเนื่องจากคลื่นสะท้อน
จากอาคารเกิดการแทรกสอดกับ คลื่นที่ ส่งมาจากสถานีแล้วเข้าเครื่องรับพร้อมกันทำให้ไม่สามารถรับภาพได้
ชัดเจนหรือเกิดเงาซ้อนทับของภาพ แต่เนื่องจากปัจจุบัน คลื่นสัญญาณโทรทัศน์ ที่ใช้เป็นระบบโทรทัศน์ดิจิตอล
(Digital Television) ซึ่ งเป็ น ระบบการรั บ - ส่ งสั ญ ญาณภาพและเสี ย งที่ มี รูป แบบมาตรฐานพั ฒ นามาจาก
โทรทัศน์อนาล็อก มีระบบการส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบดิจิต อล การส่งสัญญาณเป็นแบบดิจิตอลทำให้ได้
คุณภาพของภาพและเสียงดีกว่าอนาล็อก โดยโทรทัศน์ ระบบดิจิตอลจะมีคุณภาพของสัญญาณที่ดีขึ้น ภาพจะ
คมชัดเสมอ อัตราการถูกรบกวนน้อยไม่มีคลื่นแทรกหรือการสั่นสะเทือน ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบด
บังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์คาดว่าจะมีน้อย แต่เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริเวณโดยรอบอื่นๆ โครงการจะ
ทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณ
โทรทั ศ น์ จ ากอาคารโครงการ ณ วัน ที่ เ ริ่ ม ลงมื อ ก่ อ สร้ าง เพื่ อ ให้ ผู้ พั ก อาศั ย ที่ อ ยู่ ใกล้ เคี ย งโครงการที่ ได้ รั บ
ผลกระทบดังกล่าวสามารถติดต่อกับโครงการได้
ทั้งนี้ เพื่ อ ลดผลกระทบที่อ าจจะเกิด ขึ้น จากการบดบังคลื่ น สั ญ ญาณโทรทั ศน์ โครงการจะ
กำหนดมาตรการการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากอาคารโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำ
หนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่อาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นวิทยุ และโทรทัศน์
จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะ
เป็ น ผู้ รั บ เรื่ อ ง ผู้ ที่ ได้ รั บ ผลกระทบสามารถติด ต่ อ กั บ โครงการได้โดยตรงโดยเงื่อนไขในการดำเนิ น การตาม
มาตรการดังกล่าว บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบ
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ที่เกิดขึ้นจากการบดบังคลื่นวิทยุ และโทรทัศน์ของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคี ยง ซึ่งเงื่อนไข
ในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลง
โครงการเปิดดำเนินการแล้ว 1 ปี
6) การบดบังแสงแดด
การบดบังแสง หมายถึง การที่อาคารโครงการ ซึ่งมีขนาดอยู่ในช่วง 4-5 ชั้น บดบังแสงอาทิตย์
ทำให้เกิดร่มเงาพื้นที่นอกอาคารบริเวณบ้านเรือนและชุมชนโดยรอบ และทำให้ไม่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้
โดยตรง ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ในหั วข้อนี้จะเปลี่ยนย้ายไปตามการเดินทางของดวงอาทิตย์ซึ่งเป็ นไปตาม
ช่วงเวลาของวันและตามฤดูกาล
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาได้ใช้วันและเดือนสำหรับแต่ละฤดูกาลตามการเคลื่อนที่ของโลกและ
การเปลี่ยนแปลงความเข้มของแสงอาทิตย์ที่ตกบนโลกในรอบปี โดยโลกจะโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี ในขณะ
ที่โคจรไปก็หมุนรอบแกนของโลกไปพร้อมๆ กัน แกนของโลกนี้เอียงทำมุม 23.5๐ กับแกนที่หมุนรอบดวงอาทิตย์
โดยมีความแตกต่างในแต่ละช่วงเวลา รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.4-8

รูปที่ 4.4-8

การหมุนรอบแกนของโลกและรอบดวงอาทิตย์

- ในวันที่ 21 มิถุนายน บริเวณเส้นรุ้งที่ 23.5๐ เหนือ จะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดเมื่อเทียบกับจุด
อื่นๆ บนโลก และซีกโลกเหนือจะเป็นช่วงฤดูร้อน
- ในวันที่ 21 ธันวาคม บริเวณเส้นรุ้งที่ 23.5๐ ใต้ จะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดเมื่อเทียบกับจุด
อื่นๆ บนโลก และซีกโลกใต้จะเป็นช่วงฤดูหนาว
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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- ในวันที่ 21 มีนาคม และวันที่ 21 กันยายน บริเวณเส้นศูนย์สูตรจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด
เมื่อเทียบกับจุดอื่นๆ บนโลก
ณ ตำแหน่ ง ใดๆ บนเส้ น ศู น ย์ สู ต ร ในวั น ที่ 21 มี น าคม และ 21 กั น ยายน ของทุ ก ปี จะ
สั งเกตเห็ น ว่า เมื่ อ เวลาเที่ ย งวั น นั้ น ดวงอาทิ ต ย์ อ ยู่ เหนื อ ศี ร ษะพอดี ส่ ว นในวั น ที่ 21 มิ ถุ น ายนของทุ ก ปี จะ
สังเกตเห็นว่าเมื่อเวลาเที่ยงวันนั้นดวงอาทิตย์ไม่ได้อยู่ตรงศีรษะ แต่เอียงไปทางทิศเหนือเป็นมุม 23.5๐ ตรงข้าม
กั บ เที่ ย งวัน ที่ 21 ธั น วาคม ซึ่งจะเห็ น ดวงอาทิ ต ย์ป รากฏอยู่ เอี ย งไปทางทิ ศ ใต้ เป็ น มุ ม 23.5๐ (ดู รู ป ที่ 4.4-8
ประกอบ) และสามารถประเมินผลกระทบได้ดังนี้
(ก) ผลกระทบด้านสุนทรียภาพ
ก) ผลกระทบด้านบวก
- ลดการเคืองตาจากแสงโดยตรงและการสะท้อนจากวัสดุ ทำให้เกิดโอกาสในการชื่น
ชมธรรมชาติภายนอกอาคาร
ข) ผลกระทบด้านลบ
- ปิดกั้นปริมาณแสงสว่างซึ่งอาจลดโอกาสหรือความชัดเจนของ ภาพในการมองเห็น
ธรรมชาติภายนอก
- ปิดกั้นการมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกโดยตรง ทั้งนี้ระดับ/ขนาดของผลกระทบ
ขึ้นอยู่กับทัศนคติของทัศนากรแต่ละบุคคล
(ข) ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ก) ผลกระทบด้านบวก
- ช่วยลดอุณหภูมิของบ้านเรือนทำให้ประหยัดค่าพลังงานในการใช้เครื่องปรับอากาศ
- ช่ ว ยลดอุ ณ หภู มิ พื้ น ที่ ภ ายนอกบ้ านเรือ นและเพิ่ ม โอกาสในการใช้ ชี วิต /พั ก ผ่ อ น
ภายนอกอาคาร
- เพิ่มโอกาสในการเลือกปลูกต้นไม้ชนิดไม่ต้องการแสงแดดโดยตรง
ข) ผลกระทบด้านลบ
- ลดโอกาสในการใช้ประโยชน์จากแสงแดดโดยตรงในกิจกรรมในครัวเรือนปกติ เช่น
การตากผ้า การตากอากาศ และกิจกรรมสนทนาการกลางแจ้งต่างๆ
- ลดโอกาสในการใช้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตปกติ อาจทำให้ต้องใช้ไฟฟ้าและแสง
สว่างเพิ่มขึ้น
- จำกัดการเลือกชนิดต้นไม้ที่ต้องการแสงแดดโดยตรง
ทั้งนี้ระดับ/ขนาดของผลกระทบขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้สอยที่ดินบริเวณข้างเคียงเป็น
เกณฑ์ ดังนั้น การบดบังแสงมีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อชุมชนข้ างเคียง แต่ผลกระทบในหัวข้อนี้มี
ระดับที่ยอมรับได้
(ค) พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดจากโครงการ
การจำลองการเกิดเงาของอาคารโครงการในช่วงเวลาต่างๆ จะใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบ
สถาปัตยกรรม ประเมินเรื่องการบดบังแสงของอาคารโครงการต่ออาคารข้างเคียง โดยเริ่มประมวลผลตั้งแต่เวลา
07.00-18.00 น. ในช่วง 3 เดือนของปี ได้แก่ มกราคม (ดังรูปที่ 4.4-9) เดือนเมษายน (ดังรูปที่ 4.4-10) และ
เดือนสิงหาคม (ดังรูปที่ 4.4-11) โดยมีรายละเอียดการประเมินการบดบังแสงของอาคาร แสดงดังตารางที่ 4.411 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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ตารางที่ 4.4-11 การประเมินผลกระทบการบดบังทิศทางแสงแดดในช่วงเดือนต่างๆ
เดือน

ช่วงเวลา
7.00 น.

ผลกระทบ
ในเวลา 7.00 น. เนื่องจากดวงอาทิตย์เพิ่งขึ้นจากขอบฟ้า ดังนั้น จึงทำให้เงา
ของอาคารยังคงไม่ชัดเจนมากนัก แต่เป็นช่วงที่เงาของอาคารทอดตัวไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ (ดูรูปที่ 4.4-9 ประกอบ)
08.00 น. – 10.00 น. ในช่ วงเวลา 08.00 น. – 10.00 น. ดวงอาทิ ตย์ เริ่มเคลื่ อนตั วขึ้ นทางด้ านทิ ศ
ตะวั น ออก โดยทำมุ ม ต่ ำกั บ ท้ องฟ้ า ทำให้ เกิ ด เงาที่ ระยะทางยาวไปทางทิ ศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเงาของอาคารบดบังพื้นที่มีการครอบครองและบ้านอยู่
อาศัยชั้นเดียวทางทิศตะวันตก (ดูรูปที่ 4.4-9 ประกอบ)
11.00 น. – 12.00 น. ในช่วงเวลา 11.00 น. – 12.00 น. ดวงอาทิตย์ทำมุมเกือบตั้งฉากกับแนวแกน
โลก และจะเริ่มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกมากขึ้น ทำให้เงาที่เกิดเริ่มเคลื่อน
ตัวเข้าใกล้ ตัวอาคารของโครงการและเริ่มทอดตัวไปทางทิศ เหนื อ ของพื้ น ที่
โครงการ ซึ่งเงาของอาคารบดบังถนนโคกโตนดด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ
(ดูรูปที่ 4.4-9 ประกอบ)
มกราคม
13.00 น. – 15.00 น. ในช่วงเวลา 13.00 น. – 15.00 น. ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก
และทำมุมต่ำกับท้องฟ้ามากขึ้น ซึ่งเงาของอาคารบดบังโครงการถนนโคกโตนด
ทางด้านทิศ เหนือ และพื้นที่ว่างมีการครอบครองทางด้านทิศตะวันออกของ
พื้นที่โครงการ ซึ่งหลังจากเวลา 15.00 น. เงาของตัวอาคารจะเริ่มทอดตัว บด
บังพื้นที่ว่างมีการครอบครอง ทางทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการมากขึ้น (ดู
รูปที่ 4.4-9 ประกอบ)
16.00 น. – 17.00 น. ในช่วงเวลา 16.00 น. - 17.00 น. ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก
และทำมุมต่ำกับท้องฟ้ามากขึ้น ทำให้เกิดเงาของอาคารที่ระยะทางยาวไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวัน ออกมากขึ้น ซึ่งเงาของอาคารจะบดบัง
ถนนโคกโตนดทางด้ านทิ ศเหนื อ และพื้ นที่ ว่างมี การครอบครองทางด้ านทิ ศ
ตะวันออกของพื้นที่โครงการ (ดูรูปที่ 4.4-9 ประกอบ)
18.00 น.
ในเวลา 18.00 น. ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกและทำมุมต่ำกับ
ท้องฟ้ามากขึ้น ดวงอาทิตย์เริ่มลับจากขอบฟ้า ทำให้เงาของอาคารไม่ชัดเจน
มากนั ก แต่ เงาของอาคารบดบั ง พื้ น ที่ ว่ า งมี ก ารครอบครอง ทางด้ า นทิ ศ
ตะวันออกของพื้นที่โครงการ (ดูรูปที่ 4.4-9 ประกอบ)
7.00 น.
ในเวลา 7.00 น. เนื่องจากดวงอาทิตย์เพิ่งขึ้นจากขอบฟ้า ดังนั้น จึงทำให้เงา
ของอาคารยังคงไม่ปรากฏชัดเจน แต่เป็นช่วงที่เงาของอาคารทอดตัวไปทางทิศ
ตะวันตกของพื้นที่โครงการ ซึ่งทอดตัวไปยังบ้านอยู่อาศัยชั้นเดียว และพื้นที่มี
การครอบครองทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ (ดูรูปที่ 4.4-10 ประกอบ)
08.00 น. – 10.00 น. ในช่ วงเวลา 08.00 น. – 10.00 น. ดวงอาทิ ตย์ เริ่มเคลื่ อนตั วขึ้ นทางด้ านทิ ศ
เมษายน
ตะวั น ออก โดยทำมุ ม ต่ ำกั บ ท้ องฟ้ า ทำให้ เกิ ด เงาที่ ระยะทางยาวไปทางทิ ศ
ตะวันตก ซึ่งเงาบดบังบ้านอยู่อาศัยชั้นเดียวและพื้นที่มีการครอบครองด้านทิศ
ตะวันตกของพื้นที่โครงการ (ดูรูปที่ 4.4-10 ประกอบ)
11.00 น. – 12.00 น. ในช่วงเวลา 11.00 น. – 12.00 น. ดวงอาทิตย์ทำมุมเกือบตั้งฉากกับแนวแกน
โลก และจะเริ่มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกมากขึ้น ทำให้เงาที่เกิดเริ่มเคลื่อน
ตัวเข้าใกล้ตัวอาคารของโครงการ และเริ่มทอดเข้าหาตัวอาคารและพาดไปยัง
ทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ ซึ่งเงาของอาคารจะชิดตัวอาคารมากที่สุดทาง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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บทที่ 4
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ตารางที่ 4.4-11 การประเมินผลกระทบการบดบังทิศทางแสงแดดในช่วงเดือนต่างๆ
เดือน

ช่วงเวลา
13.00 น. – 15.00 น.

เมษายน 16.00 น. – 17.00 น.
(ต่อ)
18.00 น.

07.00 น.

08.00 น. - 09.00 น.

10.00 น. - 12.00 น.
สิงหาคม

13.00 น. -16.00 น.

17.00 น. – 18.00 น.

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบ
ทิศตะวันตกที่ในเวลา 12.00 น. (ดูรูปที่ 4.4-10 ประกอบ)
ในช่วงเวลา 13.00 น. - 15.00 น. ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก
และทำมุมต่ำกับท้องฟ้ามากขึ้น ทำให้เกิดเงาของอาคารที่ระยะทางยาวไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออกมากขึ้ น ซึ่ ง เงาของอาคารบดบั ง พื้ น ที่ ว่ า งมี ก ารครอบครอง
ทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (ดูรูปที่ 4.4-10 ประกอบ)
ในช่วงเวลา 16.00 น. - 17.00 น. ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกและ
ทำมุ มต่ำกับท้ องฟ้ ามากขึ้น ทำให้เกิดเงาของอาคารที่ ระยะทางยาวไปทางทิ ศ
ตะวั น ออกมากที่ สุ ด ซึ่ งเงาของอาคารจะบดบั ง พื้ น ที่ ว่ า งมี ก ารครอบครอง
ทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ (ดูรูปที่ 4.4-10 ประกอบ)
ในเวลา 18.00 น. ดวงอาทิตย์เคลื่ อนตัวไปทางทิ ศตะวันตกและทำมุมต่ ำกับ
ท้องฟ้ ามากขึ้น ดวงอาทิตย์เริ่มลับจากขอบฟ้า ทำให้เงาของอาคารไม่ชัดเจน
มากนัก แต่เงาของอาคารบดบังพื้นที่ว่างมีการครอบครองทางด้านทิศตะวันออก
ของพื้ น ที่ โ ครงการที่ ร ะยะทางยาวไปทางทิ ศ ตะวั น ออก (ดู รู ป ที่ 4.4-10
ประกอบ)
ในเวลา 07.00 น. เนื่องจากดวงอาทิตย์เพิ่งขึ้นจากขอบฟ้า ดังนั้น จึงทำให้เงา
ของอาคารยังคงไม่ปรากฏชัดเจน แต่เป็นช่วงที่เงาของอาคารทอดตัวไปทางทิศ
ตะวันตกของพื้นที่โครงการ ซึ่งทอดตัวไปยังบ้านอยู่อาศัยชั้นเดียวและพื้นที่มี
การครอบครองทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ (ดูรูปที่ 4.4-11 ประกอบ)
ในช่วงเวลา 08.00 น. – 09.00 น. ดวงอาทิตย์เริ่มเคลื่อนตัวสูงขึ้นทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทำมุมต่ำกับท้องฟ้า ทำให้เกิดเงาที่ระยะทางยาวซึ่ง
เงาของอาคารบดบังบ้านอยู่อาศัยชั้นเดียวและพื้นที่มีการครอบครองทางทิศ
ตะวันตกของพื้นที่โครงการ (ดูรูปที่ 4.4-11 ประกอบ)
ในช่วงเวลา 10.00 น. – 12.00 น. ดวงอาทิต ย์เริ่มเคลื่อนตัวสูงขึ้น ทำมุมกับ
ท้องฟ้ามากกว่าช่วงเวลา 08.00 น. – 09.00 น. ทำให้เกิดเงาที่ระยะทางสั้น
กว่ า ซึ่ ง เงาอาคารบดบั ง บ้ า นอยู่ อ าศั ย ชั้ น เดี ย วและพื้ น ที่ มี ก ารครอบครอง
ทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ และในช่วงเวลา 12.00 น. ดวงอาทิตย์ ทำ
มุ ม เกื อบตั้ งฉากกับ แนวแกนโลก ดั ง นั้ น จึ งทำให้ เกิ ด เงาที่ สั้ น มากในพื้ น ที่
โครงการ ทำให้เกิดเงาบางส่วนซ้อนทับ ภายในพื้นที่โครงการ (ดูรูปที่ 4.4-11
ประกอบ)
ในช่วงเวลา 13.00 น. – 16.00 น. ดวงอาทิตย์จะเริ่มเคลื่อนตัวไปทางด้ านทิศ
ตะวันตก ทำให้เกิดเงาของอาคารโครงการทอดตัวไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
และทิ ศ ตะวั น ออกมากขึ้ น ซึ่ งเงาของอาคารบดบั ง พื้ น ที่ มี ก ารครอบครอง
ทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (ดูรูปที่ 4.4-11 ประกอบ)
ดวงอาทิตย์ทำมุมต่ำกับท้องฟ้าจนเกือบจะลับขอบฟ้า ทำให้เกิดเงาที่ระยะทาง
ยาวไปทิศตะวันออก แต่ในขณะเดียวกันแสงจากดวงอาทิตย์ก็ลดน้อยลงทำให้
เกิดเงามืดปกคลุมทั่วทั้งบริเวณ ซึ่งเงาของอาคารบดบังพื้นที่มีการครอบครอง
ทางด้านิทศตะสันออกของโครงการ (ดูรูปที่ 4.4-11 ประกอบ)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

รูปที่ 4.4-9

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เวลา 7.00 น.

เวลา 8.00 น.

เวลา 9.00 น.

เวลา 10.00 น.
การบดบังแสงแดดจากโครงการในเดือนมกราคม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

รูปที่ 4.4-9

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เวลา 11.00 น.

เวลา 12.00 น.

เวลา 13.00 น.

เวลา 14.00 น.
การบดบังแสงแดดจากโครงการในเดือนมกราคม (ต่อ)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

รูปที่ 4.4-9

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เวลา 15.00 น.

เวลา 16.00 น.

เวลา 17.00 น.

เวลา 18.00 น.
การบดบังแสงแดดจากโครงการในเดือนมกราคม (ต่อ)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

รูปที่ 4.4-10

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เวลา 7.00 น.

เวลา 8.00 น.

เวลา 9.00 น.

เวลา 10.00 น.
การบดบังแสงแดดจากโครงการในเดือนเมษายน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

รูปที่ 4.4-10

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เวลา 11.00 น.

เวลา 12.00 น.

เวลา 13.00 น.

เวลา 14.00 น.
การบดบังแสงแดดจากโครงการในเดือนเมษายน (ต่อ)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

รูปที่ 4.4-10

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เวลา 15.00 น.

เวลา 16.00 น.

เวลา 17.00 น.

เวลา 18.00 น.
การบดบังแสงแดดจากโครงการในเดือนเมษายน (ต่อ)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

รูปที่ 4.4-11

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เวลา 7.00 น.

เวลา 8.00 น.

เวลา 9.00 น.

เวลา 10.00 น.
การบดบังแสงแดดจากโครงการในเดือนสิงหาคม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

รูปที่ 4.4-11

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เวลา 11.00 น.

เวลา 12.00 น.

เวลา 13.00 น.

เวลา 14.00 น.
การบดบังแสงแดดจากโครงการในเดือนสิงหาคม (ต่อ)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

รูปที่ 4.4-11

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เวลา 15.00 น.

เวลา 16.00 น.

เวลา 17.00 น.

เวลา 18.00 น.
การบดบังแสงแดดจากโครงการในเดือนสิงหาคม (ต่อ)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น ผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดดังกล่าว โครงการจะกำหนดให้มีมาตรการในการแก้ไข
ผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ โดยโครงการจะกำหนด
มาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจากอาคารโครงการในช่วงเปิดดำเนินการซึ่ง
โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย มีเงาของอาคารโครงการพาดผ่าน และอาจเป็นผู้ที่
ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือดัดแปลงอาคาร โดยในหนังสือ
ดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับ
โครงการได้โดยตรง อนึ่ง เงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่ าว บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดของโครงการต่อบ้านพัก
อาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง

4.5 สรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตารางสรุปผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพ
ชีวิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ แสดงดังตารางที่ 4.5-1

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.5-1 สรุประดับของผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระดับของผลกระทบ
ทรัพยากรกาย/คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ไม่มี
1. ทรัพยากรกายภาพ
- สภาพภูมิประเทศ
- ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว
- ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน
- คุณภาพอากาศ
- ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
- คุณภาพน้ำ
2. ทรัพยากรชีวภาพ
- ทรัพยากรชีวภาพบนบก
- ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
* ไฟฟ้า
* น้ำใช้
* การระบายน้ำ
* การจัดการมูลฝอย
- การคมนาคม
- การใช้ที่ดิน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ช่วงดัดแปลงอาคาร
ต่ำ
ปานกลาง

สูง

ไม่มี

ช่วงดำเนินการ
ต่ำ
ปานกลาง

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

สูง

x
x
x
x
x
x
x

4-168

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.5-1 สรุประดับของผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
ระดับของผลกระทบ
ทรัพยากรกาย/คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ไม่มี
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต
- เศรษฐกิจ-สังคม และคุณค่าคุณภาพชีวิต
- สาธารณสุข
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- สุนทรียภาพ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ช่วงดัดแปลงอาคาร
ต่ำ
ปานกลาง
x
x
x
x

สูง

ไม่มี

ช่วงดำเนินการ
ต่ำ
ปานกลาง

สูง

x
x
x
x
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บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.1 บทนำ
สำหรั บ การประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มที่ มี ส าเหตุ ม าจากกิ จ กรรมอั น เนื่ อ งมาจากการดำเนิ น
โครงการ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งในช่วงดัดแปลงอาคารและช่วงดำเนินการต่อทรัพยากรและคุณค่าสิ่งแวดล้อมทั้ง 4
ด้าน คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณ ค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณ ค่าคุณ ภาพชีวิต
พบว่าทรัพยากร/คุณค่าสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ศึกษาได้รับผลกระทบทั้งด้านดีและด้านเสียในระดับต่างๆ
ดังนั้นเพื่อให้ทรัพยากร/คุณค่าสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบด้านเสียน้อยที่สุด จึงควรกำหนดแนวทางและวิธีการ
ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณค่าสิ่งแวดล้อมทั้งในช่วงดัดแปลงอาคารและช่วงดำเนินการรวมทั้งการ
ติดตามตรวจสอบที่เหมาะสม

5.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบในด้ านต่ างๆ ที่ อาจจะเกิดขึ้นต่ อคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อม อั นเนื่ องมาจากการดำเนิ นการของ
โครงการนั้น บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าวไว้ใน
ตารางที่ 5-1 และตารางที่ 5-2 โดยครอบคลุมทั้งในช่วงดัดแปลงอาคารและช่วงดำเนินการ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
และคุณค่าต่างๆ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ
เนื่ องจากที่ ตั้ งโครงการตั้ งอยู่ เลขที่ 175 หมู่ ที่ 2 ถนนโคกโตนด
ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ภายในพื้ นที่ โครงการปัจจุบั น
(ณ เดือนธันวาคม 2564) มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ
ภายในพื้นที่โครงการมีอาคารห้องพัก จำนวน 5 อาคาร อาคารห้องงานระบบ
จำนวน 1 อาคาร อาคารห้ องฟิ ตเนส จำนวน 1 อาคาร อาคารสระว่ายน้ ำ
จำนวน 2 สระ อาคารโครงสร้างไม้ 1 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ซึ่งโครงการจะทำ
การรื้อถอนอาคารโครงสร้างไม้ภายหลังได้รับอนุญาตดัดแปลงอาคารแล้ว
และภายในโครงการยังมียังมีต้นหมากเขียว ต้นลีลาวดี ต้นตาล ต้นตีนเป็ด
ต้นหูกวาง ต้นหูกระจง ต้นมะพร้าว และต้นกระถิน ดังนั้น ผลกระทบจาก
การดำเนิ นการดั ดแปลงอาคารของโครงการต่อสภาพภูมิประเทศจึงอยู่ ใน
ระดับต่ำ
อย่างไรก็ตามในการดัดแปลงอาคารของโครงการ ไม่มีการปรับ
พื้นที่หรือเปลี่ยนแปลงระดับความสูงของพื้นดินเดิม อันจะทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศและทำให้เกิดการพังทลายของดินแต่
อย่างใด เนื่องจากโครงการได้ใช้ฐานรากของอาคารเดิม ดัง นั้น คาดว่า
กิ จ กรรมในช่ ว งดั ด แปลงอาคารจะก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ ลั ก ษณะ
ภูมิประเทศอยู่ในระดับต่ำ
1.2 ธรณีวิทยาและการเกิด
แผ่นดินไหว

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) จั ด ท ำรั้ วทึ บ ท ำจ าก วั ส ดุ ค อน ก รี ต (Light
Concrete) ความหนาไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) สูง
3.00 เมตร ทางด้ านทิศเหนื อ ทิศใต้ ทิ ศตะวันออก และทิ ศ
ตะวันตก โดยรอบพื้ นที่ โครงการเว้นทางเข้าออก เพื่ อจำกัด
พื้ นที่ ในการดั ดแปลงอาคารให้ อยู่ ภายในขอบเขตที่ ดิ นของ
โครงการ และป้องกันการรุกล้ำพื้นที่ข้างเคียงที่อาจจะเกิดจาก
กิจกรรมการดัดแปลงอาคาร และคนงานของโครงการ
(2) ฉี ด พรมน้ ำ บริ เ วณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง เพื่ อ ลดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่น ละอองอย่างน้อยวัน ละ 2 ครั้ง และให้
เพิ่มจำนวนครั้งตามความเหมาะสมในการฉีดพรมน้ำกรณีที่
อากาศแห้งหรือมีปริมาณฝุ่นละอองสูง
(3) กำหนดพื้ น ที่ กองเศษวั สดุ เช่ น เศษกิ่งไม้ ต้น ไม้
ภายในพื้นที่โครงการ
(4) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกขณะขนย้าย เศษวัสดุเข้า ออกพื้นที่โครงการ
(5) ดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
(6) ติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งระบุ
ชื่อ ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานที่ที่ส ามารถติดต่อได้
ของเจ้าของโครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ
เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ลาดชัน บริเวณที่ตั้งโครงการมี
(1) การออกแบบโครงสร้ า งอาคาร วิ ศ วกรจะต้ อ ง
ลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินยุคควอเทอร์นารี และพื้นที่โครงการอยู่ใน คำนวณตามกฎกระทรวงกำหนดการรั บ น้ ำ หนั ก ความ
เขต 2ก ซึ่งมีระดับความรุนแรง V-VII เมอร์คัลลี คือ หากมีแผ่นดินไหวใน ต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่ รองรับอาคาร

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) กำชั บ ให้ ผู้ รั บ เหมา
ภายใต้ การกำกั บ ดู แลของ
บ ริ ษั ท ช น า ลั ย ฟ ล อ ร่ า
รี ส อร์ ท จำกั ด ดู แลพื้ น ที่
โครงการให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จาก
โครงการเข้ า พบผู้ พั ก อาศั ย
ใกล้เคียงโครงการเป็นประจำ
ตลอดช่วงเวลาดัดแปลงอาคาร
เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจาก
ก ารดั ด แ ป ล งอ าค ารข อ ง
โครงการหากมี ปั ญ หาเกิด ขึ้น
ต้องหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน
(3) ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม
แข็งแรงของรั้วทึบ และไม่ให้มี
การฉี ก ขาดตลอดระยะเวลา
ก ารดั ด แ ป ล งอ าค ารข อ ง
โครงการ

-
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.2 ธรณีวิทยาและการเกิด
แผ่นดินไหว (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เขตนี้ จะมี ความรุนแรงที่ ทำให้ ทุ กคนตกใจ สิ่งก่อสร้างที่ ออกแบบไม่ ดี
ปรากฏความเสียหาย โดยในเขตนี้ กรมทรัพยากรธรณีกำหนดว่ามีความ
เสี่ ยงในการเกิ ดความเสี ยหายในระดั บ น้ อยถึงปานกลาง และจากสถิติ
แผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาปีล่าสุด พบว่า ในปี 2555 พบการเกิด
แผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ขนาดรุนแรง
ที่สุด 4.3 ริกเตอร์
จากสถานการแผ่นดินไหวในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 เมษายน
2555 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.6 และ 8.2
ริกเตอร์ ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 11
เมษายน 2555 ทำให้เกิดการส่งถ่ายแรงสั่นสะเทือน และเป็นตัวกระตุ้นให้
แขนงของรอยเลื่ อนคลองมะรุ่ย เกิ ดการเคลื่อนตั วและเกิดแผ่นดิ นไหว
ขนาด 4.3 ริกเตอร์ ในจั งหวัดภู เก็ต หลั งจากนั้ นมี การเกิดแผ่ นดิ น ไหว
ตามมาหรือการเกิดอาฟเตอร์ช็อก ในบริเวณใกล้เคียงกันประมาณ 30 ครั้ง
รู้สึกได้ 4 ครั้ง และผลจากการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าว ส่งผลให้บ้านเรือน
ประชาชนในพื้ นที่ บ้ านลิพอน-บางขาม หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุ นทร อำเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต เสียหาย 10 หลังคาเรือน อาคารส่วนใหญ่เป็นบ้านปูน
ก่ออิฐชั้นเดียว ขณะที่เขื่อนบางเหนียวดำ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบล
ศรีสุนทร จากการตรวจสอบไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด
นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่โครงการไม่ได้อยู่ในบริเวณรอยเลื่อนแต่
อย่างใด โดยอยู่ห่างจากแนวรอยเลื่อนที่ใกล้ที่สุด คือรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย
ซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่วางตัวอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่และพังงา มี
ความยาวประมาณ 148 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม โครงการได้คำนวณการ
ป้องกันแผ่ นดิ นไหวของอาคารตามกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนั ก

ในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550
และดัดแปลงอาคารตามข้อมูลการออกแบบอย่างเคร่งครัด
(2) จัดให้มีการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และคนงานก่อสร้างในโครงการ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุ การณ์จริง
ขึ้น โดยกำหนดให้ ใช้ แผนในการอพยพผู้ พั กอาศั ยภายใน
อาคารออกนอกตัวอาคาร

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.2 ธรณีวิทยาและการเกิด
แผ่นดินไหว (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น
ผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวที่มีต่อโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ
1.3 ทรั พ ยากรดิ น และการชะ
ในช่วงดั ดแปลงอาคารของโครงการ ไม่มี การขุด และปรับ ถม
ล้างพังทลายของดิน
พื้ น ที่ ซึ่ งอาจจะก่อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงลั กษณะและ
คุณสมบัติของดินแต่อย่างใด เนื่องจากโครงการได้ใช้ฐานรากของอาคาร
เดิม ส่วนคุณลักษณะของดินของพื้นที่โครงการมีลักษณะของเนื้อดินเป็น
พวกดินร่วนละเอียดที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดิน
ร่วนเหนียวปนทราย สีดินเป็ นสีน้ำตาล สีเหลืองหรือสีแดง เกิดจากวัตถุ
ต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ มีการระบายน้ำค่อนข้างเลว ซึ่งในช่วง
ดั ด แปลงอาคารจะทำให้ ก ารชะล้ างพั ง ทลายของดิ น ที่ จ ะเกิ ด ขึ้น จาก
บริเวณพื้นที่โครงการอยู่ในระดับต่ำ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) ประสานกับผู้รับเหมาก่อสร้างในการดำเนิ นการ
ดัดแปลงอาคาร เพื่อควบคุมการดัดแปลงอาคารให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและสามารถป้ อ งกั น หรื อ ให้ อ าคารที่ อ ยู่
ใกล้เคียงพื้นที่มีความปลอดภัยสูงสุด
(2) จั ดให้ มีการดำเนิ น การตรวจสอบผลกระทบจาก
การดั ด แปลงอาคารและที่ ดิ น ข้ า งเคี ย งตลอดระยะเวลา
ดัดแปลงอาคาร
(3) จั ด ท ำรั้ ว ทึ บ ท ำจ าก วั ส ดุ ค อน ก รี ต (Light
Concrete) ความหนาไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) สูง
3.00 เมตร ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศ
ตะวันตก โดยรอบพื้นที่โครงการเว้นทางเข้าออก เพื่อจำกัด
พื้นที่ในการดัดแปลงอาคารให้อยู่ ภายในขอบเขตที่ ดินของ
โครงการ และป้ องกันการรุกล้ำพื้ นที่ข้างเคียงที่ อาจจะเกิด
จากกิจกรรมการดัดแปลง และคนงานของโครงการ
(4) กรณีที่มีการร่วงหล่นของเศษหินและดินจากการ
ดำเนินโครงการ ให้เก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อย และต้อง
จั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ แ ละสถานที่ ส ำหรั บ ล้ า งความสะอาด
ล้ อ รถยนต์ แ ละตั ว ถั ง รถยนต์ ก่ อ นออกจากพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง
โครงการ
(5) หากมี ก ารร้อ งเรี ย นจากผู้ ที่ ได้ รับ ความเสี ย หาย

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.3 ทรั พ ยากรดิ น และการชะ
ล้างพังทลายของดิน (ต่อ)

1.4 คุณภาพอากาศ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมของโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศอย่าง
มีนัยสำคัญสรุปได้ 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมการดัดแปลงอาคารและ
การขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้าน
ความรำคาญในเรื่อง “ฝุ่น” แต่เนื่องจากฝุ่นที่เกิดจากการดัดแปลงอาคาร
นั้นโดยส่วนใหญ่เป็นฝุ่นที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้
เพี ย งช่ ว งระยะเวลาสั้ น ๆ เท่ า นั้ น นอกจากนี้ ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
เนื่องจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในช่วงระยะดัดแปลงอาคารยังอยู่
ในวิสัยที่ จะสามารถควบคุมได้ โดยโครงการได้กำหนดมาตรการในการ
ควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ซึ่งมาตรการดังกล่าวสามารถที่จะ
ช่วยลดผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในช่วงการดัดแปลง
อาคารได้ ดังนั้น หากโครงการสามารถปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดขึ้น
อย่างเคร่งครัด คาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ
(ก) การแพร่กระจายของมลสารจากอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่
ใช้ในการดัดแปลงอาคาร
การใช้ยานพาหนะในการขนส่งคนงานและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
ต่ างๆ รวมทั้ ง การใช้ เครื่องมื อ เครื่อ งจั กรกลต่ า งๆ ในงานก่อ สร้า ง ซึ่ ง

อันเกิด จากกิจ กรรมการดัดแปลงอาคาร โครงการต้องรีบ
ดำเนินการแก้ไข และชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนโดยเร็ว
(6) จั ด เตรี ย มป้ า ยหรื อ สั ญ ญาณเตื อ นอั น ตรายไว้
ตลอดเวลาทำงาน
(7) จัดให้มีการระบายน้ำให้เพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น
(1) ระหว่างการสกัด ผนั งอาคารจะมี แผงกั้น วัส ดุต ก
หล่นรอบข้างอาคาร มีการฉีดน้ำดักฝุ่นตลอดเวลา ก่อนการ
ลำเลีย งวัส ดุ ลงชั้น ล่ างต้ องฉี ดน้ ำให้ ชุ่ ม และมี ผ้ าใบกัน ฝุ่ น
ด้วย
(2) หมั่ น ตรวจสอบเครื่องยนต์ รถบรรทุ กโดยเฉพาะ
เครื่องยนต์ดีเซลให้มีการระบายควัน เป็นไปตามที่ราชการ
กำหนดอย่างสม่ำเสมอ
(3) มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับล้างล้อรถพร้อมอุปกรณ์ใช้
ฉีดที่มีความดันสูง เพื่อล้างล้อรถหรือตัวถังรถหรือวิธีการอื่น
ที่ เหมาะสมเพื่ อทำความสะอาดรถก่อ นออกจากสถานที่
ก่อสร้าง
(4) จั ด ท ำรั้ ว ทึ บ ท ำจากวั ส ดุ ค อน ก รี ต (Light
Concrete) ความหนาไม่น้ อยกว่า 100 มิลลิ เมตร (4 นิ้ ว)
สูง 3.00 เมตร ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และ
ทิศตะวันตก โดยรอบพื้นที่โครงการเว้น เพื่อจำกัดพื้นที่ใน
การดัดแปลงอาคารให้อยู่ภายในขอบเขตที่ดินของโครงการ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม
เรี ย บ ร้ อ ยของแน วรั้ ว เป็ น
ประจำทุกสัป ดาห์ ตลอดช่วง
ดัดแปลงอาคาร
(2) กำชั บให้ ผู้ รั บ เหมา
ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท
ชนาลั ย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
ดู แลพื้ น ที่ โครงการให้ มี ค วาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย
(3) ติ ด ป้ า ย ป ร ะ ก า ศ
บริเวณพื้น ที่ก่อสร้าง แสดงที่
อยู่หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่
ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของ
โครงการเพื่ อรับ ข้อ ร้อ งเรีย น
หรือข้อเสนอแนะ
(4) จั ด ให้ มี เจ้ า หน้ า ที่ รับ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทั้งหมดเป็นประเภทเครื่องยนต์ดีเซล มลสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของ และป้องการรุกล้ำพื้นที่ข้างเคียงที่อ าจจะเกิดจากกิจกรรม
เครื่องยนต์ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารไฮโดรคาร์บอน การดัดแปลงอาคารและคนงานของโครงการ
(HC) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซั ลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
(5) ต้ อ งจั ด ให้ มี ผ้ า ใบก่ อ สร้ า ง (Mesh Sheet) คลุ ม
และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)
บริเวณส่วนที่มีการดัดแปลงอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละออง
และเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ
(ข) ฝุ่นละอองจากการดัดแปลงอาคาร
(6) วัสดุและการจัดการกองวัสดุ
จากผลการศึกษา พบว่า การดัดแปลงอาคารโครงการทำให้เกิด
1) ถุงซีเมนต์ ที่มีป ริมาณมากกว่า 20 ถุง ต้อง
ปริมาณฝุ่นละออง 0.0037 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำปริมาณฝุ่น
ละอองรวม (TSP) จากผลการตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศบริ เวณพื้ น ที่ คลุมด้วยผ้าคลุมหรือเก็บในพื้นที่ที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและ
โครงการโรงแรมชนาลั ย ฟลอร่ า รี ส อร์ ท (Chanalai Flora Resort) ด้านข้างอีก 3 ด้าน
2) ถุงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง
(ดัดแปลงและส่วนขยาย) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 มีค่า
เท่ากับ 0.030 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ไปรวมกับปริมาณฝุ่นละอองที่ ต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด
3) การกองวัสดุที่ มีฝุ่นต้องปิ ดหรือปกคลุ มหรือ
เกิ ด ขึ้ น จากกิ จ กรรมการดั ด แปลงอาคารของโครงการจะเท่ า กั บ
0.030+0.0037 = 0.0337 มิ ล ลิ ก รั ม /ลู ก บาศก์ เมตร ซึ่ ง ไม่ เกิ น ค่ า เก็บในที่ที่ ปิดล้ อมทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้ านหรือฉี ด
มาตรฐานความเข้ ม ข้ น ของฝุ่ น ละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) ที่ พรมด้วยน้ำเพื่อให้ผิวเปียกอยู่เสมอ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
4) การขนย้ายวัสดุที่มีฝุ่น ต้องฉีดพรมด้วยน้ำ
กำหนดไว้ให้ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ทันทีก่อนการขนย้าย
(ค) มลพิษทางอากาศจากท่อไอเสียรถยนต์ช่วงดัดแปลงอาคาร
(7) ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ ในการเจาะ การตัด
มลพิ ษทางอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการ การขัด ผิววัสดุต้องฉี ด น้ำหรือสารเคมีบ นผิวอย่างต่ อเนื่อง
ส่ว นใหญ่ จ ะเกิด จากไอเสี ย ของเครื่องจักรและยานพาหนะที่ เข้า -ออก เว้นแต่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่แยกฝุ่นหรือกรองฝุ่นไว้แล้ว
โครงการเพื่ อ รับ ส่ ง คนงานและขนส่ ง วั ส ดุ และอุ ป กรณ์ ก่อ สร้า งต่ า งๆ
(8) การผสมคอนกรีต การไสไม้ การกระทำใดๆ ที่
สำหรับโครงการคาดว่าจะมีรถรับส่งคนงานและรถขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง ก่อให้เกิดมลภาวะต้องจัด ทำในพื้ นที่ ที่ได้ คลุมด้ วยผ้ าคลุ ม
ต่างๆ สู งสุดประมาณ 5 เที่ ยว/วัน การทำงานของเครื่องจักรกลต่ างๆ หรือในห้องที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือ
ไม่ได้ทำงานตลอดทั้งวัน จำกัดช่วงเวลาในการทำงานตั้งแต่ 08.00-17.00 วิธีการอื่นที่เหมาะสม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ อ าจจะเกิ ด
จากการดัดแปลงอาคาร หาก
พบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้ องจั ด
เจ้ า หน้ า ที่ เข้ า ตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที
(5) ต ร ว จ วั ด คุ ณ ภ า พ
อากาศในบรรยากาศ ดังนี้
1) TSP
2) PM-10
3) CO
4) SOx
5) NOx
6) HC
เดือนละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลทุกเดือนตลอดการ
ดั ด แปลงอาคาร บริเวณด้ า น
ทิศเหนือภายในพื้นที่โครงการ
และบริเวณวัดกิตติสังฆาราม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เท่านั้น (8 ชั่วโมง/วัน) โดยในแต่ละรอบของการขนส่งให้เว้นระยะเวลา
ห่างกันประมาณ 1 ชั่วโมง ทำให้มีการรับส่งคนงานและการขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์การก่อสร้างเข้า-ออกโครงการประมาณ 1 คัน/ชั่วโมง
จากการประเมินมลพิ ษที่ ปล่อยออกมาจากรถยนต์ที่ใช้สำหรับ
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ช่วงดัดแปลงอาคาร และคนงานของโครงการ ที่อาจ
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พั กอาศัย ใกล้ เคีย งโครงการดังรายการ
คำนวณข้างต้นรวมกับข้อมูลผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณภายในพื้น
ที่ตั้งโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort)
(ดัดแปลงและส่วนขยาย) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 สรุป
ได้ดังนี้
1) มีการระบายฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ที่เกิดขึ้นจากท่อไอ
เสียรถยนต์ของโครงการจะเท่ากับ 0.0000011 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
เมื่ อรวมกับ ผลตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศบริเวณพื้ น ที่ โครงการโรงแรม
ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วน
ขยาย) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 ผลการตรวจวัดเฉลี่ย
0.019 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงเท่ากับ 0.0190011 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ 0.12 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร
2) มีการระบายก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอ
เสี ยรถยนต์ ของโครงการจะเท่ากับ 0.0000068 มิลลิกรัม/ลู กบาศก์เมตร
เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการโรงแรม ชนาลัย
ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) เมื่ อ
วั น ที่ 30 สิ งหาคม – 2 กั น ยายน 2563 โดยใช้ ข้ อมู ลค่ าเฉลี่ ย 1 ชั่ วโมง

(9) การดำเนินการกับเศษวัสดุทเี่ หลือใช้
1) เศษวัสดุจะต้องปกคลุมด้วยผ้าคลุมหรือปิด
มิดชิดทั้งด้านบนและด้านข้างทั้ง 3 ด้าน
2) ต้ อ งขนย้ า ยเศษวั ส ดุ ขยะ และสิ่ ง ปฏิ กู ล
ออกจากสถานที่ ก่อสร้างอย่ างน้ อยทุ กๆ 3 วัน หากยั งไม่
พร้อมที่จะขนย้ายต้องจัดให้มีที่พักรวมที่มีขนาดเพียงพออยู่
ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการจัดเก็บและต้องมีม าตรการทำ
ความสะอาดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่น
ละอองหรือสิ่งสกปรกเปรอะเปื้อน
(10) การควบคุมด้ านฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่ น
การดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในส่วนที่อยู่เหนือระดับ
ดิ น เกิ น 10 เมตร ต้ องใช้ ผ้ าทึ บ หรื อผ้ าใบก่ อสร้ าง (Mesh
Sheet) โปร่งแสงหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมปิดกั้นตัวอาคารเพื่อ
ป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
(11) การขนส่งวัสดุ
1) รถบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือเศษ
วัสดุที่เหลือจากการดัดแปลงอาคารต้องจัดให้มีผ้าใบคลุมให้
มิดชิด โยงยึดอย่างแข็งแรง
2) ยานพาหนะที่ใช้ต้องไม่บรรทุกน้ำหนักเกิน
ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกมาตรฐานของถนนที่
กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้
3) ห้ามมิให้ผู้ใดล้างรถยนต์หรือล้อเลื่อนลงบน
ถนนที่สาธารณะและทำให้ถนนหรือที่สาธารณะสกปรก

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เท่ ากับ 0.30 มิ ลลิ กรัม/ลู กบาศก์เมตร จึ งเท่ ากับ 0.3000068 มิลลิ กรัม/
ลู ก บาศก์ เมตร ซึ่ งมี ค่ า ไม่ เกิ น มาตรฐานเฉลี่ ย กำหนดไว้ ไม่ เกิ น 34.20
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
3) มีการระบายไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอ
เสียรถยนต์ของโครงการจะเท่ากับ 0.000016 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
เมื่ อรวมกับ ผลตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศบริเวณพื้ น ที่ โครงการโรงแรม
ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วน
ขยาย) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย
1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0049 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ 0.004916
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน
0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
4) มีการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอ
เสียรถยนต์ของโครงการจะเท่ากับ 0.0000003 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
เมื่ อ รวมกั บ ผลตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศบริ เวณพื้ น ที่ โครงการโรงแรม
ชนาลั ย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดั ดแปลงและส่ ว น
ขยาย) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1
ชั่วโมง เท่ากับ 0.0013 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ 0.0013003
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิ น
0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
5) มีการระบายก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสีย
รถยนต์ของโครงการจะเท่ากับ 0.000002 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อ
รวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการโรงแรม ชนาลัย

4) ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยเศษวัสดุที่เหลือจากการ
ดัดแปลงอาคารหรือที่ติดค้างมากับรถบรรทุกวัสดุลงบนถนน
ทางระบายน้ำหรือในที่สาธารณะใดๆ
5) จำกัดความเร็วของรถให้มีความเร็วไม่เกิน
30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง
(12) จัดให้มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณ
ป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามี
เรื่องร้องเรียนต้องค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที
(13) เจ้าของโครงการ กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
ฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด
โครงการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ตามแนวทางการประเมิ น ความเสี่ ย งของผลกระทบจาก
ฝุ่นละออง (Risk Assessment) รายละเอียดดังนี้
1. มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์
1) ติ ด ป้ า ยประกาศบริ เวณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง แสดงที่ อ ยู่
หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ที่สามารถติดต่อ ได้ของเจ้าของ
โครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ
2. มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง
1) ตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองที่มีขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ตลอดช่วงดัดแปลงอาคารโครงการ
3. มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ฟลอร่ า รีส อร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดั ด แปลงและส่ ว นขยาย)
เมื่ อ วั น ที่ 30 สิ ง หาคม – 2 กั น ยายน 2563 โดยใช้ ข้ อ มู ล ค่ า เฉลี่ ย 1
ชั่ ว โมง เท่ า กั บ 3.00 มิ ล ลิ ก รั ม /ลู ก บาศก์ เมตร จึ ง เท่ า กั บ 3.000002
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน
5.3 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จากการประเมินจะเห็นได้ว่ามลพิษที่ปล่อยออกมาจากรถยนต์ที่
ใช้ ส ำหรั บ ขนส่ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ช่ ว งดั ด แปลงอาคาร และคนงานของ
โครงการ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยใกล้กับโครงการ
ดั ง รายการคำนวณข้ า งต้ น รวมกั บ ข้ อมู ล ผลตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศ
บริเวณพื้นที่ตั้งโครงการจะเห็นได้ว่ามลพิษที่ระบายออกมาจากรถยนต์
ช่วงดัดแปลงอาคารในพื้นที่โครงการมีน้อยมาก เมื่อรวมกับค่าที่ได้จาก
การตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศปั จ จุ บั น พบว่ า คุ ณ ภาพอากาศไม่ เกิ น
มาตรฐานที่กำหนด ดังนั้น ผลกระทบจากมลพิษที่ระบายออกจากพื้นที่
โครงการต่อสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับต่ำ

1) จั ดให้ มีเจ้าหน้ าที่รับ เรื่องร้องเรียนที่ อาจจะเกิดจาก
การก่อสร้าง หากมีการร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเสียหาย
อันเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการต้องรีบดำเนินการ
แก้ไข และชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้ อน
โดยเร็ว
4. มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง
1) จัดทำรั้วทึบ ทำจากวัสดุคอนกรีต (Light Concrete)
ความหนาไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) สูง 3.00 เมตร
ทางด้านทิ ศเหนื อ ทิ ศใต้ ทิ ศ ตะวัน ออก และทิ ศ ตะวั น ตก
โดยรอบพื้ นที่ โครงการเว้นทางเข้าออก เพื่ อ จำกัดพื้ นที่ ใน
การดัดแปลงอาคารให้อยู่ภ ายในขอบเขตที่ดินของโครงการ
และป้องการรุกล้ำพื้นที่ ข้างเคียงที่อาจจะเกิดจากกิจกรรม
การดัดแปลงอาคารและคนงานของโครงการ
5. มาตรการด้านการเดินและใช้เครื่องจักร
1) รถบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการดัดแปลงอาคารหรือเศษวัสดุ
ที่ เหลื อ จากการดั ด แปลงอาคารต้ องจั ด ให้ มี ผ้ า ใบคลุ ม ให้
มิดชิด โยงยึดอย่างแข็งแรง
2) ย าน พ าห น ะ ที่ ใช้ ต้ อ งไม่ บ รรทุ ก น้ ำห นั ก เกิ น
ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกมาตรฐานของถนนที่
กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้
3) จำกั ด ความเร็ ว ของรถให้ มี ค วามเร็ ว ไม่ เ กิ น 30
กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง
6. มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง

(ง) ประเมิน ความเสี่ ยงของผลกระทบจากฝุ่ น ละออง (Risk
Assessment)
การประเมินความเสี่ยงของผลกระทบจากฝุ่นละออง จะจำแนก
ตามประเภทของกิจกรรมที่ เกิดขึ้น ในพื้น ที่ ก่อสร้างที่ อาจก่อให้ เกิดฝุ่ น
ละออง ซึ่งสามารถคาดการณ์ ระดับ การเกิด ฝุ่นจากพื้ นที่ ก่อสร้าง จาก
ขนาดการแพร่กระจายของฝุ่ นที่ เกิด ขึ้ น ตามลั กษณะกิจกรรมในแต่ล ะ
ประเภท และความรุน แรงของผลกระทบที่ เกิด ขึ้ น จากการดั ด แปลง
อาคารนำไปประเมิ น ระดั บ ความเสี่ ย ง (Risk Assessment) ของ
ผลกระทบตามประเภทของกิจกรรมการดัดแปลงอาคาร เพื่อบ่งบอกถึง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงของผลกระทบจากฝุ่นละอองได้ และสามารถสรุปเป็นระดับ
1) ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ ในการเจาะ การตัด การ
ความเสี่ย ง (Risk) ซึ่ งจะนำไปสู่ การคัดเลื อกมาตรการป้ องกั น เพื่ อลด ขัดผิววัสดุต้องฉีดน้ำหรือสารเคมีบนผิวอย่างต่อเนื่อง เว้นแต่
ผลกระทบด้านฝุ่นจากการสร้างต่อไปได้
ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่แยกฝุ่นหรือกรองฝุ่นไว้แล้ว
2) การผสมคอนกรี ต การไสไม้ การกระทำใดๆ ที่
ก่อให้เกิดมลภาวะต้องจัด ทำในพื้ นที่ ที่ได้ คลุมด้ วยผ้ าคลุ ม
หรือในห้องที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือ
วิธีการอื่นที่เหมาะสม
7. มาตรการด้านการจัดการของเสีย
1) ต้ อ งขนย้ า ยเศษวั ส ดุ ขยะ และสิ่ ง ปฏิ กู ล ออกจาก
สถานที่ก่อสร้างอย่างน้อยทุกๆ 3 วัน หากยังไม่พร้อมที่จะ
ขนย้ายต้องจัดให้มีที่พักรวมที่มีขนาดเพียงพออยู่ในตำแหน่ง
ที่สะดวกต่อการจัดเก็บและต้องมีมาตรการทำความสะอาด
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นละอองหรือสิ่ง
สกปรกเปรอะเปื้อน
8. มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง
1) ถุงซีเมนต์ ที่มีปริมาณมากกว่า 20 ถุง ต้องคลุมด้วยผ้า
คลุมหรือเก็บในพื้นที่ที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างอี ก 3
ด้าน
2) ถุงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องบรรจุ
ในภาชนะที่ปิดมิดชิด
3) การกองวัสดุที่มีฝุ่นต้องปิดหรือปกคลุมหรือเก็บในที่ที่
ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้านหรือฉีดพรมด้วย
น้ำเพื่อให้ผิวเปียกอยู่เสมอ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.5 ระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เสียง
เสี ย งรบกวนที่ เกิ ด ขึ้ น ในระยะดั ด แปลงอาคารโครงการ มี
แหล่งกำเนิดมาจากการเก็บงานและงานตกแต่ง เนื่องจากโครงการได้มี
การวางฐานรากของอาคารไว้ แ ล้ ว ซึ่ ง ระดั บ เสี ย งที่ เกิ ด จากกิ จ กรรม
ดังกล่าว จะทำให้เกิดเสียงรบกวนต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างได้
จากการคำนวณ พบว่า ระดั บเสีย งจากกิจกรรมการเก็บ งาน
และงานตกแต่งของโครงการ มีค่ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้
ดังนั้น โครงการจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านเสียง
จากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ซึ่งจาก Reducing Traffic Noise,
a guide for momeowners, designers’ and builders by State
Pollution control commission, Roads and Traffic Authority
and Department of Housing Australis (August 1991) ระบุว่า ผนัง
กำแพงปิดทึบที่ก่อสร้างด้วยวัสดุต่างๆ สามารถลดเสียงได้ระหว่าง 20-40
เดซิเบล (เอ) และ Federal Highway Administration (FHWA, 2006)
ระบุว่า วัสดุที่ใช้เป็นกำแพงกั้นเสียงแต่ละประเภทมีความสามารถในการ
ลดระดั บ เสี ย งได้ ต่ า งๆ โครงการจะติ ด ตั้ งรั้ว ทึ บ ทำจากวั ส ดุ คอนกรีต
(Light Concrete) ความหนาไม่ น้ อ ยกว่ า 100 มิ ล ลิ เมตร (4 นิ้ ว ) สู ง
3.00 เมตร โดยติดตั้งระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงและแหล่งรับเสียง ตลอด
แนวโดยรอบโครงการ สามารถลดระดับเสียงได้ไม่น้อยกว่า 36 เดซิเบล
(เอ) เพื่ อลดผลกระทบด้านเสี ยงรบกวนจากกิจ กรรมการก่อสร้างของ
โครงการ
รั้วทึบโดยรอบโครงการมีความสูง 3.00 เมตร จะป้องกันเสียง
จากกิ จ กรรมก่ อ สร้า งในระดั บ ชั้ น ที่ 1 ถึ ง ระดั บ ชั้ น ที่ 2 เท่ า นั้ น เมื่ อ

เสียง
(1) ก่อนที่จะดัดแปลงอาคารให้ผู้รับเหมาจัดเจ้าหน้าที่
เข้ า ไปแจ้ ง แก่ ผู้ ที่ อ าศั ย อยู่ ติ ด กั บ พื้ น ที่ โ ครงการโดยรอบ
ล่วงหน้ าอย่ างน้ อย 10 วัน โดยให้ หมายเลขโทรศัพ ท์ ของ
เจ้า หน้ าที่ ที่ ค วบคุ ม การก่อสร้า งเพื่ อให้ ส ามารถติ ด ต่ อกั บ
โครงการได้ โดยตรง และเมื่ อ อาคารข้า งเคี ย งได้ รับ ความ
เดื อ ดร้อ นจากการดำเนิ น โครงการต้ องเร่งแก้ไขปั ญ หาที่
เกิดขึ้นทันที
(2) ถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการไว้เป็น
หลั ก ฐานเพื่ อ ใช้ ใ นกรณี ที่ มี ก ารร้ อ งเรี ย นว่ า โครงสร้ า ง
สิ่งก่อสร้างเสียหายจากการดัดแปลงอาคารโครงการ
(2) วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะ
เครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้ านเรือน
ประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
(3) การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดความสั่นสะเทือนต้องทำ
ตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร
(4) จัดให้มีห้องโดยเฉพาะสำหรับทำงานที่ก่อให้เกิด
เสียงดังมากๆ เช่น ห้องตัดกระจก ห้องตัดอลูมิเนียม และ
ห้องไสประตู
(5) ติ ดตั้ งรั้ ว ทึ บ ท ำจาก วั ส ดุ ค อน ก รี ต (Light
Concrete) ความหนาไม่น้ อยกว่า 100 มิลลิ เมตร (4 นิ้ ว)
สูง 3.00 เมตร ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และ
ทิศตะวันตก

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) ตรวจวั ด เสี ย งและ
ความสั่ น สะเทื อ นดั ช นี ที่ ท ำ
การตรวจวั ด ได้ แ ก่ Leq-24
ชั่ ว โมง, Lmax ,L90 และความ
สั่นสะเทือนจำนวน 1 จุด คือ
บริ เวณภายในพื้ น ที่ ด้ า นทิ ศ
เห นื อ ข อ งโค รงก าร แ ล ะ
บ ริ เ วณ วั ด กิ ต ติ สั งฆ าราม
ทุกเดือนตลอดระยะเวลาการ
ดัดแปลงอาคาร
(2) จั ด ให้ มี เจ้ า หน้ า ที่ รับ
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ อ าจจะเกิ ด
จากการดัดแปลงอาคาร หาก
พบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้ องจั ด
เจ้ า หน้ า ที่ เข้ า ตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.5 ระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือน (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการก่ อ สร้ า งที่ ร ะดั บ ชั้ น 3 ขึ้ น ไป โครงการจึ ง ได้ ก ำหนดให้ ใช้
โครงสร้างหรือตกแต่งอาคารบางส่วนเป็นชิ้นงานสำเร็จรูปจากโรงงานที่
พร้อมติดตั้งในโครงการ ทั้ งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตปิดล้อม
ชั้นของอาคารไว้แล้ว ผนังคอนกรีตของโครงการจะเป็นเสมือนกำแพงกั้น
เสี ย งในลั กษณะห้ องปิ ดทึ บ ซึ่ งสามารถลดระดั บ เสี ย งได้ ป ระมาณ 36
เดซิเบล(เอ) และการใช้วัสดุลดเสียงสามารถนำมาคำนวณหาระดับเสียง
จากงานก่อสร้างแต่ละกิจกรรมที่ กระจายถึงหน่วยรับเสียงข้างเคียง แยก
ตามระยะห่างและทิศของผู้รับเสียง โดยรอบโครงการได้ดังนี้
(ก) ระดั บเสีย งจากกิจกรรมการเก็บ งานและงานตกแต่ง ของ
โครงการ จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศ
ตะวันออก และทิศตะวันตก โดยมี ระดับเสียงรวมเท่ากับ 81.31, 59.76,
67.98 และ 85.02 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ ซึ่งมีค่าด้านทิศเหนือและทิศ
ใต้มีมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากโครงการจะจัด ทำรั้วทึ บ ทำจากวัสดุ
คอนกรีต (Light Concrete) ความหนาไม่ น้อยกว่า 100 มิลลิ เมตร (4
นิ้ ว ) สู ง 3.00 เมตร ทางด้ า นทิ ศ เหนื อ ทิ ศ ใต้ ทิ ศตะวั น ออก และทิ ศ
ตะวันตก โดยติดตั้งระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงและแหล่งรับเสียง ตลอด
แนวโดยรอบโครงการ ซึ่งสามารถลดทอนเสียง (Transmission Loss) ได้
ไม่น้อยกว่า 36 เดซิเบล (เอ) ทำให้เสียงถูกลดทอนลง โดยมีค่าเท่ากับ
50.68, 48.71, 48.79 และ 51.87 เดซิ เ บล (เอ) ตามลำดั บ ซึ่ งอยู่ ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้
(ข) ระดั บ เสี ยงจากกิจกรรมการเก็บ งานและงานตกแต่ ง ของ
โครงการ จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศ

(6) กำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับ
เสียงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยดังนี้
1) ระยะเวลาในการทำงานน้อยกว่า 7 ชั่วโมง
ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 91 เดซิเบล(เอ)
2) ระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง ระดับ
ความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล(เอ)
3) ระยะเวลาในการทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมง
ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 เดซิเบล(เอ)
(7) กำหนดช่ วงเวลาการก่อสร้างในวั นจั นทร์ -วั นเสาร์
เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณี ที่ ต้ องมี การก่ อสร้ างเกิ นเวลา
ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้ า
อย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้ ต้องเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ไม่ก่อให้เกิด
เสี ยงดั ง เช่ น การเทปู น และดำเนิ นการในช่ วงเวลา 17.0021.00 น.โดยทำงานได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. สำหรับวันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง
(8) แบ่ งชั่ วโมงการทำงาน เป็ นช่ วงเวลาตั้ งแต่ 08.0012.00 น.และ 13.00-17.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.0013.00 น. เพื่ อลดระดับของผลกระทบจากการได้ยินเสียงดั ง
หรือได้รับแรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
(9) ติ ด ตั้ งป้ ายประกาศชื่ อโครงการ เบอร์ โทรศั พ ท์
ผู้ รั บ ผิ ดชอบในการประสานงานเกี่ ยวกั บ โครงการไว้ หน้ า
โครงการ และจั ดให้ มี หน่วยรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ในพื้ นที่
ก่อสร้างโดยจั ดให้ มี เจ้าหน้ าที่ ประจำไว้ สำหรับรับเรื่ องราว

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.5 ระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือน (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตะวั น ออก และทิ ศตะวัน ตก โดยมี ระดั บ เสี ย งรบกวนเท่ ากับ 41.11,
17.70, 26.73 และ 43.82 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ ซึ่งมีค่ามากกว่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากโครงการจะจัด ทำรั้วทึ บ ทำจากวัสดุ
คอนกรีต (Light Concrete) ความหนาไม่ น้อยกว่า 100 มิลลิ เมตร (4
นิ้ ว ) สู ง 3.00 เมตร ทางด้ า นทิ ศ เหนื อ ทิ ศ ใต้ ทิ ศตะวั น ออก และทิ ศ
ตะวันตก โดยติดตั้งระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงและแหล่งรับเสียง ตลอด
แนวโดยรอบโครงการ ซึ่งสามารถลดทอนเสียง (Transmission Loss) ได้
ไม่น้อยกว่า 36 เดซิเบล (เอ) ทำให้เสียงถูกลดทอนลงดังตารางที่ 4.1-26
ซึ่งจะทำให้ระดับเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมการเก็บงานและงานตกแต่ง
ของโครงการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ร้องเรี ยนไว้ 1 คน พร้ อมจั ดให้ มี ตู้ รับ เรื่อ งราวร้ องเรียนไว้
บริเวณหน้าพื้นที่โครงการและให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องราว
ร้องเรียนทุ กวัน หากพบว่ามี ผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรม
การก่อสร้างโครงการจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความ
เสี ยหายที่ บ้ านเพื่ อสอบถามถึ งความเสี ย หายที่ ได้ รั บ จาก
โครงการพร้อมกับเจรจาทำข้อตกลงในการชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันทีที่ได้รับเรื่อง
และทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเรียกตรวจสอบได้
(10) หากมี เหตุ ให้ เกิด ความเสี ย หายทั้ งร่างกายและ
ทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้น ผู้รับเหมาก่อ สร้าง
ต้ อ งติ ด ตามตรวจสอบและดำเนิ น การปรั บ ปรุ ง ชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรม โดยโครงการ
ต้องทำความตกลงกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้าง เกี่ยวกับ
ความเสียหายที่โครงการจะต้องชดเชยให้ กับผู้ได้รับความ
เสียหายจะต้องชดเชยให้กับผู้ได้รับความเสียหาย
(11) จั ด ให้ มี เจ้ าหน้ า ที่ เข้า พบผู้ ที่ อยู่ อาศั ย ข้ างเคี ย ง
และให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโดยตรง สามารถติดต่อได้
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนได้ตลอดเวลา

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ความสั่นสะเทือน
ความสั่นสะเทือน
ผลกระทบด้ า นความสั่ น สะเทื อนจะมาจากการเจาะเสาเข็ ม
(1) ก่อนที่จะดัดแปลงอาคารให้ผู้รับเหมาจัดเจ้าหน้าที่
เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการได้มีการ เข้ า ไปแจ้ ง แก่ ผู้ ที่ อ าศั ย อยู่ ติ ด กั บ พื้ น ที่ โ ครงการโดยรอบ
วางฐานรากของอาคารแล้ ว ดั ง นั้ น กิ จ กรรมภายในโครงการในช่ ว ง ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 10 วัน โดยให้ หมายเลขโทรศัพ ท์ ของ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.5 ระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือน (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดั ด แปลงอาคารมี ค วามสั่ น สะเทื อนจากงานขนส่ งวั ส ดุ กระบวนการ
ดังกล่าวจะก่อให้ เกิด ความสั่นสะเทื อนจากแรงกระแทกของล้ อยางรถ
ขนาดใหญ่ ที่ กระทำต่อพื้ น ดิน ในลักษณะคลื่ น ตามยาว (Longitudinal
Wave) และคลื่ น ตามขวาง (Transverse Wave) โดยที่ ขนาดของแอม
ปลิจูด (Amplitude) ของคลื่นตามยาวต่ำกว่าคลื่นตามขวาง ดังนั้น คลื่น
ตามขวางจึงทำให้เกิดความสั่นสะเทือนได้มากกว่าคลื่นตามยาว
นอกจากนี้ คลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางที่เคลื่อนที่สู่ผิวดิน
สามารถทำให้เกิดคลื่นตามขวางที่เคลื่อนที่ไปตามผิวดินอีก 2 ชนิด ได้แก่
คลื่นโกยผิวดิน หรือคลื่นเลิฟ (Love Wave) และเคลื่อนกระเพื่อมผิวดิน
หรือ คลื่ น เรย์ ลี (Raleigh Wave) ซึ่ งคลื่ น ผิ ว พื้ น ทั้ ง 2 ชนิ ด นี้ สามารถ
สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ หาก
ความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นมีระดับความเร่งของความสั่นสะเทือนเกินกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
ปัจจัยที่ทำให้ความเร่งของความสั่นสะเทือนมีระดับแตกต่ างกัน
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการ เช่น ชนิดของอุป กรณ์ที่
เป็นแหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน ระยะทางระหว่างแหล่งกำเนิดถึงจุด
รับคลื่น และคุณสมบัติในการดูดกลืนคลื่นสั่นสะเทือนของดินแต่ละชนิด
จากผลการคำนวณที่ได้ เมื่อนำมาเปรียบเทียบระดับผลกระทบ
ต่อคน อาคาร สิ่งปลูกสร้างตามเกณฑ์ที่ได้นำเสนอไว้โดย Whiff in และ
Leonard (1971) พบว่า ระดับความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการขนส่ง
วัสดุซึ่งเป็นกิจกรรมในช่วงดัดแปลงอาคารต่อพื้นที่ข้างเคียงทั้ง 4 ด้าน มี
รายละเอียดดังนี้

เจ้า หน้ าที่ ที่ ค วบคุ ม การก่อสร้า งเพื่ อให้ ส ามารถติ ด ต่ อกั บ
โครงการได้ โดยตรง และเมื่ อ อาคารข้า งเคี ย งได้ รับ ความ
เดื อ ดร้อ นจากการดำเนิ น โครงการต้ องเร่งแก้ไขปั ญ หาที่
เกิดขึ้นทันที
(2) ถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการไว้เป็น
หลั ก ฐานเพื่ อ ใช้ ใ นกรณี ที่ มี ก ารร้ อ งเรี ย นว่ า โครงสร้ า ง
สิ่งก่อสร้างเสียหายจากการดัดแปลงอาคารโครงการ
(3) วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะ
เครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้ านเรือน
ประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
(4) การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดความสั่นสะเทือนต้องทำ
ตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร
(5) กำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับ
เสียงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
- ระยะเวลาในการทำงาน <7 ชั่วโมง ระดับความ
เข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 91 เดซิเบล (เอ)
- ระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง ระดับความ
เข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล (เอ)
- ระยะเวลาในการทำงาน >8 ชั่วโมงระดับความ
เข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 เดซิเบล (เอ)
(6) กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในวันจันทร์ -วันเสาร์
เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างเกินเวลา
ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้า

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.5 ระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือน (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) ทิศเหนือ : Kata Bai D Inn ระยะห่างจากโครงการประมาณ
10.00 เมตร จะได้รับแรงสั่นสะเทือน 1.28 มิลลิเมตร/วินาที
(2) ทิ ศ ใต้ : The Height Phuket ระยะห่ างจากโครงการ
ประมาณ 51.60 เมตร จะได้รับแรงสั่นสะเทือน 0.11 มิลลิเมตร/วินาที
(3) ทิศตะวันออก : บ้านอยู่อาศัย 3 ชั้น ระยะห่างจากโครงการ
ประมาณ 54.90 เมตร จะได้รับแรงสั่นสะเทือน 0.10 มิลลิเมตร/วินาที
(4) ทิศตะวันตก : บ้านอยู่อาศัยชั้นเดียว ระยะห่างจากโครงการ
ประมาณ 4.20 เมตร จะได้รับแรงสั่นสะเทือน 4.72 มิลลิเมตร/วินาที
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบระดับผลกระทบต่อคน อาคารสิ่งปลูกสร้าง
ตามเกณฑ์ ที่ ได้ เสนอโดย Whiff in และ Leonard (1971) พบว่ า ค่ า
ความสั่นสะเทือนที่พื้นที่ข้างเคียงทั้ง 4 ด้านได้รับ อยู่ในช่วง 0.10-4.72
มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งค่าความสั่นสะเทือนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อคน
และอาคารสิ่งปลูกสร้างแตกต่างกัน ไปตามช่วงแรงสั่นสะเทือนที่ได้รับ
โดยจากการคำนวณพบว่าอาคารทางด้านทิศตะวันตก จะได้รับผลกระทบ
มากที่สุด เนื่ องจากมี ค่าความสั่ นสะเทื อนสูงสุด คือ 4.72 มิลลิเมตร/
วินาที ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบ คือ ความสั่นสะเทือนรบกวนต่อคนที่อยู่
อาศัยในอาคาร (สอดคล้องกับระดับที่ส่งผลกระทบต่อคนที่อยู่บนสะพาน
และรับในช่วงเวลาสั้นๆ) ผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร ระดับที่ส่งผล
ทำให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอาคารทั่วไป หรือโครงสร้างทาง
สถาปั ต ยกรรมบ้ า นเรือ นทั่ ว ไปที่ มี ผ นั ง และเพดานเป็ น แบบ Plaster
(ส่วนผสมที่มีปูนทราย น้ำ และใยต่างๆ) ในกรณี ที่เป็ นผนัง/ฝ้าเพดาน
แบบยืดหยุ่นจะได้รับความเสี ยหายเล็กน้อย แต่เมื่อเปรียบเทียบระดับ
ผ ล ก ระท บ ต่ อสิ่ งป ลู ก ส ร้ า งต าม ม าต รฐาน DIN 415 0 พ บ ว่ า

อย่ า งน้ อ ย 3 วั น ทั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ น กิ จ กรรมต่ อ เนื่ อ งที่ ไ ม่
ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การเทปูน และดำเนินการในช่วงเวลา
17.00-21.00 น.โดยทำงานได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. สำหรับ
วัน อาทิ ตย์ และวัน หยุดนั กขัต ฤกษ์ จะหยุด ดำเนิน กิจ กรรม
การก่อสร้าง และแบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงเวลาตั้งแต่
08.00-12.00 น.และ 13.00-17.00 น. โดยมี ช่วงเวลาหยุ ด
พัก 12.00-13.00 น.
(7) ติ ด ตั้ ง ป้ า ยประกาศชื่ อ โครงการ เบอร์โทรศั พ ท์
ผู้รับ ผิ ด ชอบในการประสานงานเกี่ย วกับ โครงการไว้หน้ า
โครงการ และจัดให้มีหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ในพื้นที่
ก่อสร้างโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำไว้สำหรับรับเรื่องราว
ร้องเรีย นไว้ 1 คน พร้อมจัด ให้ มีตู้ รับ เรื่องราวร้องเรียนไว้
บริ เวณหน้ า พื้ น ที่ โ ครงการ และให้ เจ้ า หน้ า ที่ เปิ ด ตู้ รั บ
เรื่องราวร้องเรียนทุกวัน หากพบว่ามีผู้ได้ รับผลกระทบจาก
กิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะจัดเจ้าหน้ าที่ เข้าไปพบผู้
ได้รับความเสียหายที่ บ้านเพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่
ได้รับจากโครงการ พร้อมกับเจรจาทำข้อตกลงในการชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันที
ที่ ได้ รับ เรื่องและทำบั น ทึ กเอกสารไว้ อย่ างเป็ น ระบบเพื่ อ
เรียกตรวจสอบได้
(8) หากมี เหตุ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายทั้ ง ร่า งกายและ
ทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นระหว่างการดัดแปลง
อาคารต้องติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงชดใช้

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.5 ระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือน (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แรงสั่นสะเทือนในระดับ 4.72 มิลลิเมตร/วินาที พบว่า เป็นจุดเริ่มต้นของ
การเกิดความเสียหายทางโครงสร้างสถาปัตยกรรม
ดังนั้น งานขนส่งวัสดุจากการดัดแปลงอาคารจะส่งผลกระทบ
ต่อบ้านอยู่อาศัยชั้นเดียว ทางทิศตะวันตก ทั้งนี้ โครงการกำหนดให้ใช้รถ
ที่ใช้ในการขนส่งวัสดุที่ได้จากการดัดแปลงอาคารเป็นรถบรรทุก 6 ล้อ
และรถบรรทุกขนาด 4 ล้อ ประกอบกับโครงการจะมีการดัดแปลงอาคาร
แต่ละชั้นไม่พร้อมกัน แต่อย่างไรก็ตาม การดัดแปลงอาคารต้องใช้ความ
ระมั ด ระวั งและปฏิ บั ติ ต ามมาตรการอย่ างเคร่งครัด เพื่ อให้ ผ ลกระทบ
เกิดขึ้นต่ออาคารและสิ่งก่อสร้างดังกล่าวให้น้อยที่สุด

ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรมโดยโครงการ
ต้องทำความตกลงกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้าง เกี่ยวกับ
ความเสียหายที่โครงการจะต้องชดเชยใช้
(9) ประสานงานกับผู้ที่อยู่ติดพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อแจ้ง
แผนและกำหนดการดัดแปลงอาคาร
(10) จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และ
ควบคุมการดัดแปลงอาคารให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
(11) ขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยใช้รถบรรทุกขนาดกลาง (6
ล้อ) และจำกัดความเร็วของรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ โดยใน
เขตชุมชนและพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30
กม./ชม.
(12) จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนที่สำนักงานชั่วคราว
ภายในพื้ น ที่ ก่ อสร้า งโครงการ หากพบว่ามี เรื่ องร้องเรีย น
ต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบทันที
(13) จัดให้มีการประกันภัยเพื่อชดเชยความเสียหาย
ต่ออาคารและทรัพย์สินของบุคคลที่อยู่ข้างเคียงในกรณี ที่
ตรวจสอบได้ว่าเกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ
เจ้ า ของโครงการจะซ่ อ มแซม แก้ไข โครงสร้า งอาคารให้
กลับ คืน สภาพเดิม หรือสร้างใหม่ทดแทนกรณี เสียหายจน
ซ่ อ มไม่ ได้ หากภายหลั ง พบว่ า อาคารข้ า งเคี ย งเกิด ความ
เสียหายจากการดัดแปลงอาคารโครงการ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.6 คุณภาพน้ำ

2. ทรัพยากรชีวภาพ
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการนั้น โครงการจะต้องจัดเตรียม
ห้องน้ำไม่น้อยกว่า 1 ห้อง และห้องส้วมไม่น้ อยกว่า 2 ห้อง ไว้ภายใน
โครงการ สำหรั บ ปริ ม าณน้ ำ ทิ้ ง จากคนงานก่ อ สร้ า งมี ป ริม าณ 1.00
ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็นน้ำเสียจากส้วม การล้างหน้า มือ และเท้า ซึ่ง
จะถูกรวบรวมไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารต่างๆ ต่อไป ซึ่งระบบ
บำบั ด น้ ำ เสี ย ของโครงการสามารถบำบั ด ให้ ค่าบี โอดี ออกที่ ไม่ เกิน 40
มิลลิกรัม/ลิตร
อนึ่ง น้ำเสียจากการดัดแปลงอาคารโดยทั่วไปจะเกิดจากการล้ าง
เครื่องมือ อุปกรณ์ก่อสร้าง การผสมคอนกรีต และการบ่มคอนกรีต ซึ่งน้ำ
ทิ้ งที่ เกิด จากกิจ กรรมการดั ด แปลงอาคารมี ป ระมาณ 2.00 ลู กบาศก์
เมตร/วัน (คิดจากร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง)
โดยน้ำที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างส่ วนน้อยที่กลายเป็นน้ำเสีย ได้แก่ น้ำ
ที่ใช้ในการล้างเครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้างในแต่ ละวัน ซึ่งได้จัดให้
มีบริเวณสำหรับล้างเครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้างโดยเฉพาะ น้ำเสีย
ส่ ว นนี้ จ ะปล่ อ ยให้ ซึ ม ลงดิ น และแห้ ง ไปเองตามธรรมชาติ ดั ง นั้ น
ผลกระทบจากน้ำเสียที่เกิดขึ้นในช่วงดัดแปลงอาคารจะส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนบริเวณใกล้เคียงในระดับต่ำ

(1) จัดให้มีการสูบตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย
(2) จั ด ให้ มี หั ว หน้ า งานควบคุ ม ดู แ ลความสะอาด
บริเวณห้องน้ ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่ อให้ห้ องน้ ำสะอาดไม่ ส่ง
กลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง
(3) ทำความสะอาดรางระบายน้ำและบ่อดักดินตะกอน
อย่างสม่ำเสมอ
(4) น้ ำ เสี ย จากกิ จ กรรมต่ า งๆ จะถู ก บำบั ด โดยบ่ อ
บำบัดสำเร็จรูป สามารถบำบัดให้ค่าบีโอดีออกที่ไม่เกิน 40
มิลลิกรัม/ลิตร
(5) น้ำทิ้งที่เกิดขึ้นจะระบายออกสู่แนวท่อระบายน้ำ
ของโครงการ
(6) ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมเพื่อไม่ให้
ส่งกลิ่นรบกวนผู้ที่อยู่ข้างเคียง

บริเวณพื้ นที่ โครงการตั้ งอยู่ ที่ เลขที่ 175 หมู่ ที่ 2 ถนนโคกโตนด
ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พื้นที่โดยรอบโครงการ มีลักษณะ
การใช้ ประโยชน์ บริเวณพื้ นที่ โครงการส่ วนใหญ่ มี ลั กษณะเป็ นที่ พั กอาศั ย
โรงแรม บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า และร้านอาหาร เป็นต้น ซึ่งระบบนิเวศวิทยา
โดยรอบที่ ตั้ งโครงการจั ดได้ ว่ าเป็ นระบบนิ เวศวิ ทยาสั งคมเมื อง (Urban

(1) โครงการจะทำการกั้ น แนวรั้ ว ทึ บ ทำจากวั ส ดุ
คอนกรีต (Light Concrete) ความหนาไม่ น้ อ ยกว่ า 100
มิลลิเมตร (4 นิ้ว) สูง 3.00 เมตร ทางด้านทิ ศเหนือ ทิศใต้
ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อ
จำกัด พื้ น ที่ ในการก่อสร้างให้ อยู่ ภายในขอบเขตที่ ดิ น ของ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-

-
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก
(ต่อ)

2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Ecology) สำหรับพื้นที่ตั้งโครงการ เป็นที่อยู่อาศัยจึงไม่มีทรัพยากรป่าไม้หรือ
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายากหรือควรค่าต่อการอนุ รักษ์ เช่น ป่าสงวน
หรือสัตว์ป่าสงวนแต่อย่างใด โดยพืชพรรณที่พบในพื้นที่โครงการและบริเวณ
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ได้แก่ ต้นกล้วย ต้นหมากเขียว ต้นลีลาวดี ต้นเฟื่องฟ้า
ต้นมะพร้าว ต้นกระถิน ต้นตาล ต้นตีนเป็ด ต้นหูกระจง ต้นสนทะเล ต้นหูกวาง
ต้นเตยทะเล และต้นผักบุ้งทะเล เป็นต้น และส่วนสัตว์ที่พบในบริเวณโดยรอบ
โครงการ ได้แก่ มดแดง นกพิราบ นกเอี้ยง จิ้งเหลนบ้าน จิ้งจกบ้าน คางคกบ้าน
และอึ่งอ่างบ้าน เป็นต้น
การดำเนิ นการดั ด แปลงอาคารของโครงการ จะกระทำภายใน
ขอบเขตของพื้นที่โครงการเท่านั้น มิได้รุกล้ำพื้นที่บริเวณใกล้เคียงแต่อย่าง
ใด ดังนั้น ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ
จากการสำรวจบริเวณข้างเคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่
โครงการ พบว่ า พื้ น ที่ โ ครงการอยู่ ใ กล้ แ หล่ ง น้ ำ จื ด ได้ แ ก่ คลอง
สาธารณประโยชน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นคลองที่มีแนวกำแพงกั้นตลอดแนวทั้ง
สองข้าง ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของพื้นที่ตั้งโครงการ มีระยะห่างจากพื้นที่
โครงการประมาณ 998.70 เมตร สำหรับการสำรวจระบบนิเวศของคลอง
สาธารณประโยชน์ โดยใช้วิธีการกำหนดสถานีสำรวจทั้งหมด 1 สถานี
และบันทึกชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่พบ โดยการสำรวจด้วยตนเองและการ
สอบถามชาวบ้านที่อยู่บริเวณแนวแหล่งน้ำดังกล่าว สัตว์น้ำที่พบ ได้แก่
ปลานิล ปลาช่อน และปลาตะเพียน
ในระยะดัดแปลงอาคารของโครงการจะมีปริมาณน้ำโสโครก
จากห้องน้ำ-ห้องส้วมของคนงานก่อสร้างมีปริมาณ 1.00 ลูกบาศก์เมตร/
วัน (คิดร้อยละ 100 ของปริมาณน้ ำใช้) โดยจะไม่น ำน้ำใช้ในส่วนของ

โครงการ และป้องกันการรุกล้ำพื้นที่ข้างเคียงที่อาจจะเกิด
จากกิจกรรมการก่อสร้าง และคนงานของโครงการ
(2) กำชั บ และควบคุ ม ดู แ ลคนงานไม่ ให้ ไ ปทำลาย
ต้นไม้ หรือพืชพรรณในพื้นที่ข้างเคียง
(3) ดูแลบริเวณพื้ น ที่ก่อสร้างให้ มีค วามเป็น ระเบีย บ
เรี ย บร้ อ ยและควบคุ ม การก่ อ สร้ า งให้ อ ยู่ ภ ายในพื้ น ที่
โครงการเท่านั้น
(4) ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อ
ทรัพ ยากรด้านกายภาพ และคุณ ค่ าการใช้ป ระโยชน์ ของ
มนุ ษย์ อย่างเคร่งครัด เพื่ อที่ จะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรด้านชีวภาพ
(1) ชนิ ดของระบบบำบัด น้ำเสีย ที่โครงการเลือกใช้
ต้องมีค่าและเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนด
(2) ห้ ามไม่ ให้ มี การปล่ อยน้ ำทิ้ งที่ ไม่ ผ่านการบำบั ด
ปล่อยออกสู่ภายนอกโครงการ
(3) โครงการต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียทีส่ ามารถบำบัด
น้ำเสียได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง
(4) ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปบำบัดน้ำเสียจาก
โครงการ
(5) โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ
(ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

กิจกรรมการก่อสร้างมาคิดรวม เนื่องจากส่วนใหญ่จะหายไปกับ ขั้นตอน
การก่อสร้าง ส่วนที่เหลือจะมีปริมาณเล็กน้อย จะปล่อยให้ซึมลงดินและ
แห้งไปตามธรรมชาติ ซึ่งน้ำทิ้งที่เกิดจากคนงานจะถูกรวบรวมไปยังระบบ
บำบัดน้ำเสียของอาคารต่างๆ ต่อไป
ส่ ว นในระยะดำเนิ น การ น้ ำ ทิ้ ง ที่ ผ่ า นการบำบั ด แล้ ว จะถู ก
รวบรวมไว้ในบ่อเก็บน้ำทิ้ง คสล. จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 15.00 ลูกบาศก์
เมตร ซึ่งน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วของโครงการจะนำไปรดน้ำต้นไม้และ
พื้ น ที่ สี เขี ย วในโครงการ ส่ ว นที่ เหลื อ จะระบายออกสู่ ท่ อ ระบายน้ ำ
สาธารณะริมถนนโคกโตนดต่อไป
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
3.1 สิ่งอำนวยความสะดวกขั้น
พื้นฐาน
(1) การใช้ไฟฟ้า
สำหรับช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการได้ขอใช้บริการไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต สถานีไฟฟ้าป่าตอง ซึ่งปริมาณการใช้
ไฟฟ้าของโครงการช่วงดัดแปลงอาคารจะมีปริมาณน้อยและมีช่วงจำกั ด
ระยะเวลาในการใช้ไฟฟ้า ดังนั้น คาดว่าผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของ
ชุมชนจะอยู่ในระดับต่ำ
(2) การใช้น้ำ
ในช่วงดัดแปลงอาคาร โครงการจะใช้น้ำบ่อบาดาลเพื่อนำมาใช้
ในช่วงดัดแปลงอาคาร โดยน้ำใช้ในช่วงดัดแปลงอาคารสามารถจำแนกได้
เป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ น้ ำ ใช้ เพื่ อ การอุ ป โภคและบริ โ ภคของคนงาน
ก่อสร้าง ประมาณ 1.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจากจำนวนคนงาน 20 คน
ซึ่งคิดอัตราการใช้น้ำ 50 ลิตร/คน/วัน) และน้ำใช้เพื่อกิจกรรมการก่อสร้าง
เช่ น การผสมปู น ซี เมนต์ แ ละบ่ อ คอนกรี ต ทำความสะอาดเครื่ อ งมื อ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
(2) ติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า ส่ อ งสว่ า งบริ เวณริ ม ถนนด้ า นหน้ า
โครงการ
(3) การจ่ า ยไฟฟ้ า และพลั ง งานสำหรั บ ขั บ เคลื่ อ น
อุปกรณ์ก่อสร้างต้องเป็นไปตามวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง
(1) จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองภายในพื้นที่โครงการ
(2) ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด
(3) จั ด เตรี ย มกระบะสำหรั บ ล้ า งอุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ า ง
เพื่อให้สามารถล้างอุปกรณ์ได้ในปริมาณมากโดยไม่ปล่อยน้ำ
ทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตรวจสอบสภาพอุ ป กรณ์
ไฟฟ้ า ให้ อยู่ ในสภาพสมบู รณ์
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ต รวจ ดู จุ ด รั่ ว ซึ ม ข อ ง
ระบบท่อน้ำและถังเก็บน้ำหาก
พบให้แก้ไขโดยด่วน
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บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(2) การใช้น้ำ (ต่อ)

(3) การระบายน้ำ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
เครื่ อ งใช้ ต่ า งๆ เป็ น ต้ น โดยคาดว่ า น้ ำ ในส่ ว นนี้ จ ะมี ป ระมาณ 2.00
ลูกบาศก์เมตร/วัน
ดั ง นั้ น รวมปริม าณความต้ อ งการใช้ น้ ำ ทั้ ง หมดของโครงการ
ในช่วงก่อสร้างจะมีปริมาณ 3.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจัดให้มีถังเก็บ
น้ำสำรองไม่น้อยกว่า 3.00 ลูกบาศก์เมตร ภายในพื้นที่โครงการ ส่วนน้ำ
ดื่มบริษัทรับเหมาจะจัดให้มีถังน้ำดื่มตามจุดต่างๆ ที่กำหนดให้เป็นเขต
พักผ่อนของคนงานก่อสร้าง
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแหล่งน้ำใช้ของชุมชนใกล้เคียงพบว่า ส่วนใหญ่
ใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้น รองลงมาใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค และแหล่ง
น้ำบริโภคส่วนใหญ่ได้มาจากการซื้อน้ำเป็นขวดหรือถัง ดังนั้น คาดว่าการ
ใช้น้ำในช่วงก่อสร้างจะมีผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนในระดับต่ำ
ในช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการ จะมีกิจกรรมการใช้น้ำเพื่อ
การดั ด แปลงอาคาร และเพื่ อการอุ ป โภคบริโภคของคนงานก่อ สร้า ง
ดั ง นั้ น จึ ง มี ป ริม าณน้ ำ ภายในโครงการเพิ่ ม ขึ้ น จากสภาพเดิ ม ก่ อ นมี
โครงการ โดยเกิ ด จากน้ ำ เสี ย เป็ น ส่ ว นใหญ่ อั น เกิด จากการใช้ น้ ำเพื่ อ
กิจกรรมก่อสร้างและกิจกรรมของคนงาน สำหรับ น้ ำเสียจากกิจกรรม
ก่อสร้างไม่ มี การระบายออก เนื่ องจากจะใช้เป็ น ส่ ว นประกอบในการ
ก่อสร้าง เช่น ผสมปูน เป็นต้น ส่วนน้ำเสียจากกิจกรรมของคนงานจะถู ก
บำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
โดยการระบายน้ำในช่วงดัดแปลงอาคารนั้น จะแบ่งเป็น 2 ส่วน
คือ จากชั้นดาดฟ้าของอาคาร และจากพื้นดินนอกอาคาร โดยการระบาย
น้ำฝนบนพื้นดินนอกอาคารจะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ
การไหลซึมลงใต้ดินตามบริเวณสนามหญ้าและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) สร้างรางระบายน้ำโดยรอบโครงการ เพื่อรวบรวม
ตรวจสอบปริมาณตะกอน
น้ำก่อนนำมาใช้ในการล้างถนนและอุปกรณ์ก่อสร้างภายใน ดินที่สะสมอยู่ภายในบ่อพักน้ำ
โครงการ
แ ล ะ ขุ ด ล อ ก ต ะ ก อ น เป็ น
(2) ดูแลขุดลอกตะกอนที่สะสมในบ่อดักตะกอนอย่าง ประจำทุกเดือน
สม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำของบริเวณโดยรอบพื้นที่
โครงการ
(3) ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งเศษวัสดุที่เหลือจากการดัดแปลง
อาคารหรือที่ติดค้างมากับรถบรรทุกวัสดุลงในท่อระบายน้ำ
(4) ก่อสร้างบ่อพักน้ำสุดท้ายคือบ่อหน่วงน้ำจำนวน 1
บ่อ ปริมาตร 180.00 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับและเก็บกัก
น้ำฝนภายในพื้นที่โครงการ
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บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(3) การระบายน้ำ (ต่อ)

(4) การจัดการมูลฝอย

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การให้น้ำฝนไหลไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ำฝนส่วนนี้จะ
ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำที่เตรียมไว้ เพื่อรวบรวมน้ำฝนเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำฝน
คสล. จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 180.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นบ่อหน่วงน้ำ
แบบปิด มีลักษณะเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และเข้า สู่บ่อพักน้ำ ก่อน
ระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสาธารณะ (ถนนโคกโตนด)
ด้านหน้าโครงการต่อไป
ทั้งนี้ ในช่วงดัดแปลงอาคารผู้รับเหมาจะให้คนงานขุดลอกตะกอน
ในบ่อดักตะกอนออกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้น้ำสามารถไหลได้อย่างสะดวก
ตลอดเวลา ดั งนั้ น ผลกระทบที่ จะทำให้ เกิดการกี ดขวางทางระบายน้ ำ
ดั งกล่ าวของชุ ม ชนที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการดั ด แปลงอาคารโครงการจะมี
ผลกระทบต่อการระบายน้ำที่มีอยู่เดิมของชุมชนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงดัดแปลงอาคาร ส่วนใหญ่
จะเกิดจากคนงานก่อสร้างโดยมูลฝอยในช่วงดัดแปลงอาคารสามารถแบ่ง
ได้เป็น 3 ประเภท คือ
ก) มูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษ
ปู น และเศษไม้ เป็ น ต้ น มู ล ฝอยเหล่ า นี้ จะแยกเป็ น วั ส ดุ ที่ ส ามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษเหล็ก จะนำไปหลอมใหม่ ส่วนเศษอิฐ
เศษปูน ก็จะนำไปปรับถมระดับพื้นที่ ไม้แบบ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่
ได้ ส่วนมูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ผู้รับเหมาก็จะ
นำไปใส่ถังรองรับมู ลฝอยที่โครงการจัดเตรียมไว้ เพื่อจะขายให้ผู้รับซื้อ
ของเก่าต่อไป
ข) มูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน เช่น กระดาษและถุงพลาสติก
ซึ่งจะมีปริมาณมูลฝอยจากคนงานประมาณ 60 ลิตร/วัน (คำนวณจาก

(1) จัดเตรียมจุดที่พักมูลฝอยรวมบริเวณทิศเหนือของ
พื้นที่โครงการ และในแต่ละวันต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบใน
การรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอย
เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยไปกำจัดต่อไป
(2) กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงภาชนะรองรับ ที่ได้
จัดเตรียมไว้โดยแยกเป็นถังมูลฝอยอินทรีย์ ถังมูลฝอยทั่ วไป
มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย
(3) รวบรวมมู ล ฝอยหรื อ เศษวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งเพื่ อ นำ
กลั บ ไปใช้ป ระโยชน์ ใหม่ เช่ น ถมที่ หรือขายให้ แก่ผู้ รับ ซื้ อ
ของเก่า
(4) ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่หรือสถานที่ที่
อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ในบริเวณนั้นๆ

(1) ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม
เรี ย บ ร้ อ ย ข อ ง ถั ง ร อ งรั บ
มู ล ฝอยทุ ก วั น ตลอดช่ ว งการ
ดัดแปลงอาคาร
(2) ตรวจสอบการตกค้าง
มู ล ฝอยภายในพื้ น ที่ ก่ อสร้า ง
โครงการทุกวันตลอดช่วงการ
ดัดแปลงอาคาร
(3) ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใน
ภาชนะรองรั บ มู ล ฝอยเป็ น
ป ร ะ จ ำ ส ม่ ำ เส ม อ ต ล อ ด
ระยะเวลาดั ด แปลงอาคาร
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(4) การจัดการมูลฝอย
(ต่อ)

(5) การคมนาคมขนส่ง

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คนงานก่อสร้าง 20 คน) โดยผู้รับเหมาจะจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด
200 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นถังมูลฝอยอินทรีย์ ถังมูลฝอยทั่วไป มูล
ฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย อย่างละ 1 ถัง วางไว้บริเวณทิศเหนือ
ของพื้ นที่ก่อสร้างโครงการ และในแต่ละวันจะมีรถเก็บ ขนมูลฝอยของ
บริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตำบลกะรนมาเก็บไปกำจัดต่อไป
ค) มู ล ฝอยจากการรื้อถอนอาคาร จากรายงานการศึกษาแนว
ทางการจัดการเศษสิ่งก่อสร้างสำหรับประเทศไทย กรมควบคุมมลพิ ษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า การก่อสร้างอาคาร
ส่วนใหญ่จะสร้างขึ้นโดยการทุบรื้อหรือปรับปรุงพื้นที่ที่มีอาคารเดิมอยู่
แล้ว ทำให้มีของเสียจากเศษวัสดุเหลือใช้ที่เป็น มูลฝอยจากการก่อสร้าง
และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเฉลี่ย 5.81 ตัน ต่อพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้าง 100
ตารางเมตร ซึ่งถือเป็นปริมาณมูลฝอยจำนวนมาก

(5) กำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บและ
รวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสมและจัดให้มีระบบ
การคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น เศษอิฐ เศษปูน
ก็จะนำมาปรับถมระดับพื้นที่โครงการ ไม้แบบนำกลับมาใช้
ใหม่ ได้ มู ลฝอยที่ ไม่ส ามารถนำกลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ได้ อีก
ผู้รับเหมาก็จะทิ้งลงถังรองรับ และมูลฝอยรีไซเคิลจะขายให้
ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป
(6) กำหนดให้ เจ้ า ของโครงการ คื อ บริษั ท ชนาลั ย
ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด กำชับผู้รับเหมาตลอดช่วงดัดแปลง
อาคารของโครงการไม่ ให้ มี การทิ้ งขยะในพื้ น ที่ สาธารณะ
โดยจะระบุในสัญญาจ้างให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการทิ้งขยะใน
พื้นที่สาธารณะ
(7) ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำ
สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหนะนำโรคใช้เป็นที่
อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอย
ชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทน

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพื่อป้องกันแมลงวันและสัตว์
ที่เป็นพาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่
อาศั ย และเป็ น แหล่ ง อาหาร
กรณี ที่ พ บว่ า ภาชนะรองรั บ
มูลฝอยชำรุดหรือเสียหายต้อง
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที

ทั้งนี้ พื้นที่โครงการในปัจจุบันมีอาคารโครงสร้างไม้ 1 ชั้น จำนวน
5 อาคาร ซึ่งจะทำการรื้อถอนภายหลังได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการ
แล้ ว โดยอาคารโครงสร้างไม้ 1 ชั้ น จำนวน 5 อาคาร มี พื้ น ที่ รื้อถอน
อาคาร 169.42 ตารางเมตร มี ป ริ ม าณวั ส ดุ จ ากการรื้ อ ถอนอาคาร
ประมาณ 9.84 ตัน ((169.42/100)x 5.81)
ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาการดัดแปลงอาคารโครงการหากบริษัท
รับเหมามีการควบคุมและจัดระบบด้านการจัดการมูล ฝอยที่ดี คาดว่า
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ
ช่วงดัดแปลงอาคารสูงสุดคาดว่าจะมีรถขนส่งวัสดุก่อสร้างและรถ
(1) ควบคุ ม รถที่ ใช้ ขนส่ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก่อ สร้างไม่ ให้
(1) ตรวจสอบสภาพถนน
รับ ส่งคนงานสูงสุดรวมทั้งสิ้ นประมาณ 5 เที่ยว/วัน ทั้ งนี้จะคิดในกรณี ที่ บรรทุกน้ำหนักเกิน เพราะอาจทำให้ถนนชำรุด และจำกัด และการชำรุ ด บริ เวณถนน
รถบรรทุกทั้งหมดขนส่งทั้งไปและกลับในชั่วโมงเดียวกัน คือ 5 คัน/ชั่วโมง ความเร็วรถไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยติดป้ายหลัง สาธารณ ะ ทุ ก เดื อ นตลอด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(5) การคมนาคมขนส่ง
(ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
หรือเท่ ากับ 8.50 PCU/ชั่ วโมง และคิ ดในกรณี ที่ เลวร้ายที่ สุ ด คือ ให้ รถ
ทั้งหมดไปและกลับโดยใช้เส้นทางเดิม จากการประเมิน พบว่า ปริมาณ
จราจรที่ เพิ่ ม ขึ้น จากการดั ด แปลงอาคารของโครงการในกรณี Worst
Case (ช่ ว งเวลาเย็ น ซึ่ งมี การจราจรหนาแน่ น ที่ สุ ด ) จะทำให้ ถ นนโคก
โตนด มี ค่ า V/C Ratio เพิ่ ม ขึ้ น จาก 0.28 เป็ น 0.283 เท่ า นั้ น ซึ่ ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มปริมาณจราจรของโครงการนี้จัดอยู่ใน
ระดับต่ำ เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการจำแนกสภาพการจราจร พบว่า
การจราจรคล่องแคล่วไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย และจาก
เอกสารวิศวกรรมการทางของเผ่าพงษ์ นิ จจันทร์พันธ์ศรี พบว่าค่า V/C
Ratio ดังกล่าว เป็นสภาพการจราจรระดับดี
แต่อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่มีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง
อาจมีการร่วงหล่นของเศษวัสดุก่อสร้าง ซึ่งทำความสกปรกเสียหายให้กับ
ถนนเส้นทางที่ยานพาหนะขนส่งผ่านได้ นอกจากนี้ ยังอาจมีอุบัติเหตุจาก
การขนส่งเกิดขึ้นได้ แต่ผลกระทบดังกล่าวจะอยู่ในระดับต่ำ หากมีการ
ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รถว่า “หากพนักงานขับรถเร็ว 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โปรด ระยะเวลาดัดแปลงอาคาร
แจ้ง (ระบุหมายเลขโทรศัพท์)
(2) ย้ ำ เตื อ นให้ พ นั ก งานขั บ รถทุ ก คนปฏิ บั ติ ต าม
กฎจราจรอย่ า งเคร่ ง ครั ด และกำชั บ ให้ ขั บ ด้ ว ยความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงผ่านชุมชน
(3) ติด ตั้ งป้ ายสั ญ ญาณจราจรต่างๆ เช่ น ป้ ายเตื อน
ทางชำรุ ด เป็ น ต้ น ทั้ ง ในพื้ น ที่ โครงการและเมื่ อ เข้ า ใกล้
บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ
และแสดงลูกศรทิศทางเข้าสู่โครงการอย่างชัดเจน
(4) รักษาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้การได้ดีตลอดและหลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุในช่วงชั่วโมง
เร่งด่วน
(5) รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างจะใช้ผ้าใบปกคลุมกระบะ
รถให้มิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างและ
อุปกรณ์ต่างๆ อันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน
(6) จั ด ให้ มี เจ้ า หน้ าที่ ค อยควบคุ ม และอำนวยความ
สะดวกบริเวณทางเข้า-ออก โครงการในช่วงดัดแปลงอาคาร
เพื่ อป้ องกัน และช่ วยลดผลกระทบด้านการเคลื่ อนตัวของ
การจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
(7) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ก่อสร้างบริเวณ
ด้านหน้าโครงการ
(8) กำหนดเวลาการขนส่ งวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก่ อ สร้า งใน
ช่ ว งเวลากลางวั น โดยหลี ก เลี่ ย งช่ ว งเวลาที่ มี ป ริ ม าณ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(5) การคมนาคมขนส่ง
(ต่อ)

(6) การใช้ทดี่ ิน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

1) การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อกำหนดผั งเมือง
รวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่
7 กรกฎาคม 2554 และตามมาตรา 111 ของพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ.2562
จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทดี่ ินของโครงการ พบว่า ที่ดิน
ของโครงการตั้งอยู่ในพื้ น ที่ ต ามกฎกระทรวงผั งเมื องรวมจั งหวัด ภูเ ก็ ต
พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ.2518 ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 และ
ตามมาตรา 111 ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 ให้มีผลใช้
บั ง คับ ต่ อ ไปจนกว่ า จะมี ป ระกาศกระทรวงมหาดไทยหรือ ข้ อบั ญ ญั ติ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การจราจรหนาแน่ น โดยกำหนดให้ รถบรรทุ ก 4 ล้ อ และ
รถบรรทุก 6 ล้อ หลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน
(9) จัดเตรียมทีมงานด้านการจราจรเพื่ออำนวยความ
สะดวกในการจราจรในช่วงเวลาที่มีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างทุกครั้ง
(10) ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยบริเวณถนน
ด้านหน้าโครงการ
(11) ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดปล่ อ ยเศษวั ส ดุ ที่ เหลื อ จากการ
ดัดแปลงอาคารหรือที่ติดค้างมากับรถบรรทุกวัสดุลงบนถนน
หรือล้ำออกมาบนถนน
(12) ห้ า มจอดรถทุ ก ชนิ ด ริ ม ถนน และให้ จ อดรถ
ภายในโครงการเท่านั้น
(1) ดำเนิ น การตามแบบแปลน และผั งภู มิ ส ถาปั ต ย์
รวมทั้งจัดสรรขนาดการใช้ประโยชน์ที่ ดินแต่ละบริเวณให้
เป็นไปตามที่ได้ ออกแบบไว้ เพื่อไม่ให้เกิ ดความขัดแย้งกั บ
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
(2) ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ที่ ท ำให้ การใช้
ประโยชน์ที่ดิน เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ขัดแย้งกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(6) การใช้ทดี่ ิน (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ท้ อ งถิ่ น ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมใช้ บั ง คั บ ในพื้ น ที่ เดี ย วกั น สำหรั บ
ข้ อ กำหนดที่ เป็ น สาระสำคั ญ ของการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทนี้
กำหนดให้
ที่ ดิ น ประเภทที่ อยู่อาศัยหนาแน่น ปานกลาง (สี ส้ ม ) บริเวณ
หมายเลข 2.36 ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน เพื่ อการอยู่ อาศัย การท่ องเที่ ย ว
สถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การเป็ น ส่ ว นใหญ่
สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบ
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ซึ่งจากการตรวจสอบตามข้อกำหนดฯ ข้างต้น พบว่า โครงการมี
การใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับดำเนินการโครงการเพื่อการท่องเที่ ยว โดย
รูป แบบเป็ น การประกอบกิ จ การประเภทโรงแรม ซึ่ ง ถื อ เป็ น การใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการหลัก และการใช้ ประโยชน์ที่ดินของโครงการ
ไม่อยู่ในข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงที่กำหนด ดังนั้ น
การใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน ของโครงการ จึ งสอดคล้องกับ ข้อกำหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่กำหนด จึงกล่าวได้ว่าผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ
2 ) ก า ร ใช้ ป ร ะ โย ช น์ ที่ ดิ น ต า ม ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง กำหนดเขตพื้ น ที่ แ ละ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวม
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ตั้งอยู่ในเขต
ควบคุ มอาคารตามพระราชกฤษฎี กาการให้ ใช้ พระราชบั ญ ญั ติ ควบคุ ม
อาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2535 เป็นเขตพื้นที่ที่ให้
ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จากการตรวจสอบที่ตั้งพื้นที่โครงการตาม

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(6) การใช้ทดี่ ิน (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่อง กำหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.
2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่
ในบริเวณที่ 3 และบริเวณที่ 8
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการดำเนินโครงการเป็นการพัฒนาและใช้
ประโยชน์ที่ดินให้มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น จากพื้ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ไปเป็ น โรงแรม ที่ มี ก ารออกแบบอาคารและ
ตกแต่งสภาพภูมิ ส ถาปั ต ย์ ให้ มี ความสวยงาม และการดำเนิ น การของ
โครงการยังเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความสอดคล้องกับข้อกำหนด
ต่างๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.
2532) อาศั ยอำนาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(10) แห่ ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ 2522 พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ใน
บริเวณที่ 3 (โดยโครงการมีระยะห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 240 เมตร)
4) สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน บริเวณโครงการและใกล้เคียง
จากการสำรวจภาคสนาม (ธันวาคม, 2564) พบว่า พื้ นที่ โดยรอบ
โครงการส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์เป็นที่พักอาศัยและแหล่งพาณิชยกรรม
เช่น โรงแรม บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น
จากการศึกษาการใช้ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ บริษัทฯได้ศึกษา
ภาพถ่ายดาวเทียมในระยะรัศมีประมาณ 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(6) การใช้ทดี่ ิน (ต่อ)

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) จัดให้มีตู้รับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ
(2) จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) หรือวัสดุอื่น
ที่ เหมาะสมปิ ด กั้ น ตั ว อาคาร เพื่ อ ป้ อ งกั น ฝุ่ น ละอองฟุ้ ง
กระจาย และเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่น
(3) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในการรองรับ
น้ำเสียจากห้องส้วม
(4) จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยภายในพื้นที่ก่อสร้าง
(5) มีการคัดเลือกคนงานและพิจารณาคนในท้ องถิ่น
เป็นอันดับแรก

(1) จั ด ให้ มี เจ้ าห น้ าที่
โครงการตรวจติดตามการจัดทำ
ป ระกั น ความ เสี ยห ายอั น
เนื่องมาจากการดัดแปลงอาคาร
ข อ งโค ร ง ก า ร กั บ บ ริ ษั ท
ประกันภัย
(2) จั ดให้ มี เจ้ าหน้ าที่ คอย
เยี่ ยมเยื อน บ้ านพั กอาศั ยที่ อยู่
ใกล้ เคี ยงพื้ น ที่ โครงการอย่ าง

และการสำรวจภาคสนามเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในปั จ จุ บั น เพื่ อ นำมาจั ด ทำภาพแสดงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น บริ เวณ
โดยรอบพื้ น ที่ โครงการ โดยจำแนกประเภทการใช้ ที่ ดิ น บริเวณพื้ น ที่
โครงการและใกล้เคียง ขนาดและสัดส่วนของที่ดินแต่ละประเภทพื้นที่ที่
ทำการศึกษา
จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า สามารถจัดลักษณะการใช้ป ระโยชน์
ที่ดินในพื้นที่ศึกษาได้ 9 ประเภท คือ การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็ นพื้นที่อยู่
อาศัย/บริการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 38.28 รองลงมา ได้แก่ พื้นที่ป่า
ไม้ คิดเป็นร้อยละ 28.38 พื้นที่ทะเล คิดเป็นร้อยละ 22.59 พื้นที่โล่ง/รก
ร้าง คิด เป็ น ร้อยละ 6.11 พื้ น ที่ ถนน/ซอย คิด เป็ น ร้อยละ 2.16 พื้ น ที่
ชายหาด คิดเป็ น ร้อยละ 1.64 พื้ นที่ ศาสนสถาน คิดเป็ น ร้อยละ 0.54
พื้น ที่สถานที่ ราชการ คิดเป็น ร้ อยละ 0.17 และพื้ นที่แหล่งน้ ำ คิดเป็ น
ร้อยละ 0.13
ในช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการจะมีการว่าจ้างแรงงานทั้งใน
พื้นที่และนอกพื้นที่สูงสุดประมาณ 20 คน โครงการมีกำหนดระยะเวลา
ในการดัดแปลงอาคารประมาณ 2 เดือน การเกิดขึ้นของโครงการจะทำ
ให้คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ดีขึ้นคือ มีการว่าจ้ าง
แรงงานและมีแหล่งงานเกิดขึ้นในพื้น ที่ และยังเป็นการช่วยให้เกิดการ
ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่โครงการโดยเฉพาะกลุ่มร้านขาย
สินค้าประเภทเครื่องอุปโภค-บริโภค นอกจากนี้ โครงการยังมีส่วนทำให้
เกิดการหมุนเวียนของเงินตราที่เกิดกับกลุ่มธุรกิจการค้าประเภทวัสดุ การ
ก่อสร้าง ทำให้ส่งผลโยงไปถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ผล
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ การดำเนิ น โครงการนอกจากจะเป็ น การช่ วยเหลื อภาวะเศรษฐกิจ ใน
(ต่อ)
ปั จ จุ บั น ของประเทศอี กทางหนึ่ งแล้ ว ยั งส่ งผลทำให้ จ ำนวนประชากร
ว่างงานน้อยลงอีกทางหนึ่งด้วย
ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม
และคุณค่าคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งจากผลการสำรวจความคิดเห็น
ของประชาชนในรัศมี 100 เมตร และรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตรจาก
พื้น ที่โครงการ และรัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโ ลเมตรจากพื้ น ที่โครงการ
สามารถประเมินผลกระทบต่อชุมชนในระยะก่อสร้าง ได้ดังนี้
การประเมินผลกระทบต่อชุมชนระยะดัดแปลงอาคาร
จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 100 เมตร
จากพื้นที่ โครงการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มี ความคิดเห็ นว่าในช่วง
ก่อสร้างจะมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่มีการจ้างงานใน
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 95.00 และไม่ทำให้มีการค้าขายและเศรษฐกิจใน
ชุมชนดีขึ้น ร้อยละ 95.00 และประชาชนร้อยละ 95.00 มีความคิดเห็น
ว่าในระยะก่อสร้างไม่มีผลกระทบด้านการอพยพย้ายถิ่นฐาน
และจากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 101
เมตร ถึ ง 500 เมตร จากพื้ น ที่ โครงการ พบว่ า ประชาชนทั้ ง หมดมี
ความคิดเห็นว่าในช่วงดัดแปลงอาคารจะไม่ มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
และสังคม โดยไม่มีการจ้างงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100.00 และไม่
ทำให้ มี การค้า ขายและเศรษฐกิจ ในชุ ม ชนดี ขึ้น ร้อยละ 100.00 และ
ประชาชนร้อยละ 100.00 มีความคิดเห็นว่าในระยะดัดแปลงอาคารไม่มี
ผลกระทบด้านการอพยพย้ายถิ่นฐาน
และจากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 501
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(6) กำหนดกฎระเบียบการทำงานอย่างชัดเจน และ
ควบคุมดูแลคนงานอย่างเคร่งครัด
(7) จั ดให้ มีขอบเขตของที่พั กคนงานชั่วคราวกับ เขต
พื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน
(8) จัดให้มีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ดูแลคนงาน รวมทั้งมี
เจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกพืน้ ที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด
(9) ทำสัญญากับผู้รับเหมาหลักโดยกำหนดให้ผู้รับเหมา
หลักต้องทำประกันภัยที่ครอบคลุมความรับผิดชอบถึงบุคคลที่
3 (Contractor All Risk : C.A.R.) หากมีความเสียหายพิสูจน์
ได้ ว่ า เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการดั ด แปลงอาคาร กรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวจะครอบคลุมความเสียหาย
(10) ม า ต ร ก ารป้ อ งกั น แ ล ะ แ ก้ ไข ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่งแวดล้อมจากข้อห่วงกังวลของประชาชน มีดังนี้
ด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
1. จำกัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
2. ให้จัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้
มิ ด ชิ ด เพื่ อ ป้ อ งกั น การปลิ ว ฟุ้ ง และร่ ว งหล่ น ของวั ส ดุ ที่
บรรทุกมา
3. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 2
ครั้ง และให้เพิ่มจำนวนครั้งตามความเหมาะสมเพื่อลดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
4. ใช้ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) หรือวัสดุที่คล้ายกัน

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สม่ำเสมอ
(3) จั ด ให้ มี เจ้ า ห น้ า ที่
รั บ ผิ ด ชอบ ในการรั บ เรื่ อ ง
ร้ อ ง เรี ย น แ ล ะ ห า แ น ว
ทางแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ไ ด้ รั บ การ
ร้องเรียนอัน เนื่ องมาจากการ
ดำเนินโครงการให้เรียบร้อย
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ เมตร ถึ ง 1 กิ โลเมตร จากพื้ น ที่ โครงการพบว่ า ประชาชนทั้ ง หมดมี
(ต่อ)
ความคิดเห็นว่าในช่วงดั ดแปลงอาคารจะไม่มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
และสังคม โดยไม่มีการจ้างงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100.00 และไม่
ทำให้ มี การค้า ขายและเศรษฐกิจ ในชุ ม ชนดี ขึ้น ร้ อยละ 100.00 และ
ประชาชนร้อยละ 100.00 มีความคิดเห็นว่าในระยะดัดแปลงอาคารไม่ มี
ผลกระทบด้านการอพยพย้ายถิ่นฐาน
นอกจากนี้ โครงการได้ทบทวนการกำหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ ไ ขผลกระทบด้ า นสั ง คมที่ ส ามารถแก้ ไ ขหรื อ ลดข้ อ ห่ ว งกั ง วลของ
ประชาชนในประเด็นต่างๆ ในช่วงดัดแปลงอาคารของประชาชนที่มีบ้าน
ติดโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
ข้อห่วงกังวลของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการในช่วงดัดแปลง
อาคารของโครงการ
ระดับต่ำ
- การจัดการมูลฝอย
- การจราจร
ระดับปานกลาง
- การใช้ไฟฟ้า

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กั้นอาคาร โดยยึดติดกับผนั งนั่งร้านด้ านนอก ให้ มี ความสู ง
เท่ากับความสูงของอาคารขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร
5. ล้างล้อรถบรรทุกที่เข้า -ออก โครงการทุกครั้ง เพื่อ
ลดผลกระทบจากเศษดินของรถบรรทุกที่จะวิ่งออกสู่ถนน
ภายนอกโครงการ
6. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์
เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างเกินเวลา
ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้า
อย่ า งน้ อ ย 3 วั น ทั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ น กิ จ กรรมต่ อ เนื่ อ งที่ ไ ม่
ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การเทปูน และดำเนินการในช่วงเวลา
17.00-21.00 น.โดยทำงานได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. สำหรับ
วัน อาทิ ตย์ และวัน หยุดนั กขัต ฤกษ์ จะหยุด ดำเนิน กิจ กรรม
การก่อสร้าง และแบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงเวลาตั้งแต่
08.00-12.00 น.และ 13.00-17.00 น. โดยมี ช่วงเวลาหยุ ด
พัก 12.00-13.00 น.
7. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะ
เครื่องจั ก ร เครื่องยนต์ ที่ เ สี ย งดั งไว้ ให้ ห่ างจากบ้ า นเรือ น
ประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
การใช้ไฟฟ้า
1. จั ดให้ มี แผงควบคุ มวงจรไฟฟ้ า พร้ อมสะพานไฟที่
สามารถตัดวงจรกระแสไฟฟ้าได้ทันทีที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
2. หากอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดชำรุดต้องมีการซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพดีหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ก่อนนำมาใช้งานใหม่
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ
(ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การใช้น้ำ
1. จั ดให้ มี ถั งเก็ บน้ ำสำรองสำหรั บใช้ ในกิ จกรรมการ
ก่อสร้าง
2. ควบคุ ม ดู แ ลคนงานก่ อ สร้ างให้ มี การใช้ น้ ำอย่ าง
ประหยั ด ให้ ม ากที่ สุ ด รวมทั้ งรณรงค์ ให้ มี การใช้ น้ ำ อย่ าง
ประหยัด
3. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ ำ และระบบเส้น ท่อที่
จ่ายน้ำในจุดในที่ก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
การจัดการน้ำเสีย
1. จั ด ให้ มี ห้ อ งส้ ว มสำหรั บ คนงานที่ ถูก สุ ข ลั ก ษณะ
และดูแลส้ วมให้ อยู่ในสภาพที่ ใช้ งานได้ ดี อยู่เสมอ รวมทั้ ง
กำชับเข้มงวดให้คนงานก่อสร้างจัดการสิ่งปฏิกูลและขับถ่าย
เฉพาะในห้องส้วมที่จัดไว้ให้เท่านั้น
2. กำชับให้คนงานมาชำระล้างร่างกายและเศษวัสดุ
จากเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ที่ บ ริ เวณชำระล้ า งที่
จัดเตรียมไว้เท่านั้น
การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
1. จัดให้มีรางระบายน้ำรอบๆ บริเวณชำระล้าง เพื่อ
รวบรวมน้ำเสียเข้าสู่บ่อบ่ม
2. จั ด ให้ มี การขุ ด ลอกตะกอนในรางระบายน้ ำอย่ าง
สม่ำเสมอเพื่อป้องกันการตื้นเขินและการกีดขวางทางระบายน้ำ
3. ขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ
ไม่ให้อุดตัน/ตื้นเขิน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ
(ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การจัดการขยะ
1. จัดพื้นที่กองวัสดุก่อสร้าง ไม่ปล่อยให้กระจัดกระจาย
หลายจุดเพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ
2. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทานและมีฝาปิด
มิดชิด ตั้งไว้ภายในพื้นที่โครงการ
3. เศษวัส ดุ ที่ จ ะนำออกไปกำจั ด นอกพื้ น ที่ โครงการ
จะต้องมีผ้าใบหรือเครื่องป้องกันการร่วงหล่นบนผิวจราจร
การคมนาคมและการขนส่ง
1. ห้ ามมิ ให้ จ อดรถบรรทุ ก หรือวางวั ส ดุ ก่อสร้างใน
บริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร
2. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้ง
ป้ ายสั ญญาณจราจรและจั ดเจ้ าหน้ าที่ ดู แลให้ ความสะดวก
ภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออก
3. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างให้ขับได้ไม่เกิน 30 กม./ชม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
เข้าสู่เขตชุมชน
4. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วน
เศรษฐกิจและสังคม
1. ผู้ รั บ เหมาต้ อ งเฝ้ า ระวั ง สอดส่ อ งดู แ ลความ
ประพฤติ ของคนงานมิ ให้ ก่ อความเดื อ ดร้อ น และปั ญ หา
ต่างๆ แก่คนงานด้ว ยกันและประชาชนใกล้เคียง พร้อมทั้ง
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหา
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ
(ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2. ผู้ รับ เหมาก่อ สร้างต้ อ งมี บ ทลงโทษคนงานอย่ า ง
ชั ด เจนในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง ต้ อ งร่ ว มมื อ กั บ
เจ้าหน้ าที่ ท้ องถิ่น ในการควบคุม ดูแล เพื่ อป้องกันการเกิด
ปัญหาในด้านต่างๆ
ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย
1. จั ด ให้ มี หั ว หน้ า คนงานหรื อ ผู้ ค วบคุ ม ดู แ ลความ
ประพฤติของคนงานอย่างเข้มงวด
2. จัด หาป้ ายประกาศหรือสั ญ ญาณเตื อน และหรือ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาใน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
3. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแล
ความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ
4. จั ด ให้ มี ผ้ า ใบก่ อ สร้ า ง (Mesh Sheet) หรื อ วั ส ดุ
ป้องกันการร่วงหล่นรอบตัวอาคารที่มีการก่อสร้าง
5. ให้ระมัดระวังและควบคุมดูแลขณะใช้งานเครื่องมือ
เครื่ อ งจั ก รหรื อ ในระหว่ า งการขนย้ า ยวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งและ
เครือ่ งมือ เครื่องจักรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด
6. หากมีเหตุทำให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและ
ทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ โ ดยรอบ ให้ ท าง
ผู้รับเหมาก่อสร้างติดตามตรวจสอบ รวมถึงชดใช้ค่าเสียหาย
ที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน
7. การเดินสายไฟทุกขั้นตอนจะต้องกระทำอย่างถูก
หลักวิชาการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ
(ต่อ)

4.2 สาธารณสุข

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

การดำเนิน การช่วงดั ดแปลงอาคารอาจมีผ ลกระทบต่ อสุขภาพ
อนามั ย ของคนงานก่ อสร้างและประชาชนในพื้ น ที่ ศึ กษา ซึ่ ง จากการ
ดำเนินการดังกล่าว พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยตาม
แนวคิด ทางระบาดวิท ยาสิ่ งแวดล้ อม (Environment Epidemiology)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

8. จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำงานที่
คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพ
ดีอยู่เสมออย่างน้อย 1 เดือน/ครั้ง
9. จัดให้มีบริเวณสูบบุหรี่สำหรับคนงาน โดยให้อยู่ห่าง
จากวัสดุติดไฟให้มากที่สุด และกำชับให้ดับบุหรี่ให้สนิททุกครั้ง
10. เจ้าของโครงการ คือ บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
จำกั ด ต้ องกำชั บ ผู้ รั บ เหมาก่ อสร้ าง และผู้ ป ฏิ บั ติ งาน ให้
เคร่ งครั ด ในการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มและมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม โดยเฉพาะมาตรการด้ านเสี ยง ฝุ่ น
ละออง การขนส่งวัสดุก่อสร้าง และการจราจร เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง
ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
1. จัดทำรั้วรอบพื้นที่โครงการ ที่มีความสูงอย่ างน้อย
2.0 เมตร ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อบดบังภูมิทัศน์
ที่ไม่ดีจากการดัดแปลงอาคาร
2. จัดให้มีผ้าคลุมอาคารที่ก่อสร้างเพื่อลดภาพที่ไม่น่า
มองในช่วงดัดแปลงอาคารรวมทั้งป้องกันฝุ่นละอองจากตัว
อาคารร่วมด้วย
มาตรการป้องกันและแก้ไข้ผลกระทบด้านสุขภาพ
- ตรวจสอบถังมูลฝอยให้
1. ฝุ่นละออง
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอถ้ามีการ
(1)
จัดทำรั้วทึบโดยรอบแนวเขตที่ดิน ความสูงไม่น้อย ชำรุ ด ต้ อ งดำเนิ น การแก้ ไ ข
กว่า 2 เมตร
ในทันที
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อั น ประกอบด้ ว ย เชื้ อ โรค (Agent) มนุ ษ ย์ (Host) และสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Environment) อยู่ในภาวะสมดุล เนื่องจากวิธีการจัดการมลพิษแต่ละ
ประเภทที่กล่าวไว้ข้างต้น ในขณะเดียวกันในประเด็นของโรคระบาดของ
ระบบทางเดินอาหาร สามารถพบได้ ในกลุ่มคนงานก่อสร้าง ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ดั งนั้น โครงการจะต้อง
กำหนดให้ บ ริ ษั ท รั บ เหมาให้ ค วามรู้ แ ก่ ก ลุ่ ม คนงานดั ง กล่ า วในเรื่ อ ง
พฤติกรรมการบริโภคและสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการจัดหาระบบ
สุขาภิบาลขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มคนงานดังกล่ าวเพื่อป้องกันการเกิดโรค
ระบาดตลอดช่วงดัดแปลงอาคารของโครงการ
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในช่วงดัดแปลงอาคารของ
โครงการ
1. ฝุ่นละออง
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกายภาพ
ฝุ่นละอองทำให้เกิดการระคายเคืองตา และส่วนต่างๆ ของระบบ
ทางเดินหายใจ ซึ่ง ขึ้นอยู่กับขนาดของฝุ่นละออง โดยฝุ่นที่มีขนาดใหญ่
ร่างกายจะดักไว้ได้ที่ขนจมูก ส่วนฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะสามารถเล็ดลอดเข้า
ไปในระบบหายใจ ทำให้ระคายเคือง แสบจมูก ไอ จาม มีเสมหะ หรือ
หากได้รับในปริมาณมากและเป็นเวลานาน จะมีการสะสมของฝุ่นในถุง
ลมปอด ทำให้ การทำงานของปอดเสื่ อมลง จากเอกสารของ Healer
Bailly Service,Inc. เ รื่ อ ง Hagler Bailly of Particulate Matter
AirPollution in Bangkok 1998 ซึ่งจัดทำให้กรมมลพิษ พบว่า ปริมาณ
ของ PM10 ที่เพิ่มขึ้น 30 ไมโครกรัม/ลบ.ม. สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของ
การตายรายวัน ร้อยละ 3-5 และยังพบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทาง

(2)
ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ทึบตั้งแต่ชั้น
ล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร
(3)
กำหนดความสู งของยานพาหนะที่ ใช้ ขนส่ งวัส ดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก
(4) กำหนดช่วงเวลาขนส่งนอกช่วงเวลาเร่งด่วน ให้เป็นไป
ตามกฎหมายกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากพนักงาน
ตำรวจท้องที่
(5) ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย เพื่อ
ป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน
(6) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิด
ฝุ่นอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น และให้ เพิ่มจำนวน
ครั้ ง ตามความเหมาะสม ตลอดระยะเวลาการดั ด แปลง
อาคาร
(7) การกระทำใดๆ ที่ อาจก่อให้ เกิด มลภาวะ ให้ จั ด ทำใน
พื้นที่ที่คลุมผ้าใบหรือในห้องที่มีหลังคา และผนังปิดด้านข้าง
อี ก 3 ด้ า น จั ด ให้ มี ก ารตรวจวั ด ฝุ่ น ละออง (TSP และ
PM10) ภายในพื้นที่โครงการ ตรวจวัดทุกเดือนและรายงาน
ผลทุกเดือนตลอดระยะเวลาดัดแปลงอาคาร
(8) ในกรณีเกิดความเสียหายและพิสูจน์ได้ว่าเกิดจาก
การกระทำของโครงการ บริษั ท ชนาลั ย ฟลอร่า รีสอร์ท
จำกัด หรือผู้รับเหมาต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
ความเสียหายดังกล่าว

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ตรวจสอบรางระบายน้ำ
เป็นประจำทุก 1 เดือน เพื่อมิ
ให้ มี ก ารอุ ด ตั น เศษขยะ เศษ
อาหาร ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง อาหาร
ของหนู
- ตรวจสอบและกำจั ด
แหล่งลูกน้ำยุงลายเป็นประจำ
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- ตรวจสุ ข ภาพคน งาน
อ ย่ า ง น้ อ ย 1 ค รั้ ง ต ล อ ด
ระยะเวลาการดัดแปลงอาคาร
- ตรวจสอบห้ องน้ ำ -ห้ อ ง
ส้ ว มภายใน ที่ พั กอาศั ย ให้
สะอาดอยู่เสมอ
- ให้ ตรวจสุ ขภาพคนงาน
ก่อนรับเข้าทำงาน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สถิติระหว่าง PM10 กับการตายเนื่องจากโรคระบบทางเดินหายใจ และ
โรคระบบหลอดเลื อดหั วใจด้ วย (โครงการตำรา สำนั กที่ ป รึกษา กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
การขนส่ งวัส ดุอุป กรณ์ กรณี ผ่า นพื้ นที่ ชุม ชนอาจทำให้ เกิดฝุ่ น
ละอองจะทำให้ เกิด ความรำคาญใจ และความสกปรกแก่ ชุ ม ชนที่ อยู่
บริเวณเส้นทางการขนส่ง
2. การระบายมลสารจากเครื่องยนต์
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
- ก๊าซ CO เป็นก๊าซที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ เมื่อหายใจเข้าไป
ในร่ างกาย ปอดจะดู ดซั บ และทำปฏิ กิ ริ ยากั บ ฮี โมลโกบิ น ซึ่ ง CO จะ
รวมตัวกับฮีโมลโกบินได้ดีกว่าออกซิเจน ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนไปเลี้ยง
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย หากหายใจเอา CO เข้าสู่ร่างกาย จะขับเพื่อให้เกิด
ความสมดุล แต่ถ้ามีปริมาณมากกว่า 100 ลบ.ซม./ ลบ.ม. ของอากาศจึงมี
ความเป็นพิษสูง
- ก๊ าซ NO2 มี กลิ่ น ฉุน มี ฤทธิ์ ในการกัด กร่อ น ทำให้ เกิด การ
ระคายเคือง หากได้รับการระคายเคือง หากได้รับปริมาณ 10 ppm เป็น
เวลานาน 8 ชั่วโมง จะทำลายปอดทำให้เกิดปอดบวมได้ และหากได้รับ
ขนาด 20-30 ppm อาจทำให้เสียชีวิตได้
- ก๊าซ HC สามารถทำปฏิกิริยาโฟโตเคมีคัล กลายเป็นหมอก
ผสมควันทำให้เกิดการระคายเคืองตาและทางเดินหายใจส่วนบน (ที่มา:
พัฒนา มูลพฤษ์, อนามัยสิ่งแวดล้อม, 2539)

2. การระบายมลสารจากเครื่องยนต์
(1) ดับเครื่องยนต์ทุ กครั้งเมื่อจอดรอหรือหลังเลิกใช้
งาน
(2) บำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อ
ลดมลสารจากเครื่องยนต์
3. เสียงรบกวน
(1) กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์
เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างเกินเวลา
ดั ง กล่ า วจะดำเนิ น การแจ้ ง ผู้ พั ก อาศั ย ข้ า งเคี ย งทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้ ต้องเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่
ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด เสี ย งดั ง เช่ น การเทปู น และดำเนิ น การใน
ช่วงเวลา 17.00-21.00 น.โดยทำงานได้ไม่เกินเวลา 21.00
น. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดำเนิน
กิ จ กรรมการก่ อ สร้ า ง และแบ่ ง ชั่ ว โมงการทำงาน เป็ น
ช่วงเวลาตั้งแต่ 08.00-12.00 น.และ 13.00-17.00 น. โดย
มีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น.
(2) ตรวจสอบเครื่องมื อ เครื่องจักรให้ อยู่ ในสภาพดี
และพร้อมใช้ งานอยู่ เสมอ รวมทั้ งเป็ น ไปตามที่ กฎหมาย
กำหนด
(3) กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานผู้ที่ต้องปฏิบัติงานใน
บริเวณที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ให้ทำงานไม่เกิน 8
ชั่วโมง/วัน
(4) จัด ให้ มี อุป กรณ์ ป้ องกัน อั น ตรายต่ อหู ได้ แก่ Ear

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจ
การสั ม ผั ส มลสารอยู่ ต ลอดเวลานานๆ จะมี ผ ลกระทบต่ อ
ความรู้สึกของผู้สัมผัส เช่น รู้สึกรำคาญ เป็นต้น
3. เสียงรบกวน
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
องค์ ก ารอนามั ย โลกให้ ค วามหมายของเสี ย งที่ เป็ น อั น ตราย
หมายถึงเสียงที่ดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ที่ทุกความถี่ ถ้าสัมผัสนานเกินไป
จะก่อให้เกิดอันตรายต่อทั้งสุขภาพทางใจและผลกระทบต่อสุขภาพทาง
กายทำให้หัวใจเต้น แรง อัต ราการหายใจเปลี่ยนแปลง ทำให้ความดั น
โลหิตสูงทำให้กล้ามเนื้อกระดูก เกิดอาการเหนื่อยหอบและแพ้ นอนไม่
หลั บ ทำให้ ป ระสาทหู เสื่ อ มอาจทำให้ หู พิ ก าร หู ตึ ง หู ห นวก สามารถ
แบ่งเป็น
(1) อันตรายอย่างเฉียบพลัน หมายถึง ภาวะที่มีการได้ยินสูญเสีย
ไปทันที ทันใด เป็นผลจากการได้รับเสียงดังมากๆ ในระยะเวลาอัน สั้น
เช่น เสียงระเบิด เสียงปืน เสียงปะทัด เสียงฟ้าผ่า เป็นต้น ซึ่งมีระดับเสียง
เกิน 120 เดซิเบล (เอ)
(2) การสูญเสียการได้ยินจากเสียงที่เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปใน
กลุ่มผู้ที่ งานในที่ ที่มีเสียงดั งเป็ นเวลานาน เช่ น รายงานการวิจัยของ US.
EPA พบว่ าผู้ ที่ ได้ รับเสี ยงเกิ น 70 เดซิ เบล(เอ) เป็ นเวลา 40 ปี จะทำให้
ความสามารถในการได้ ยิ นเสี ยงลดลง 5 เดซิ เบล(เอ)(สนธิ คชวัฒน์ , 2534)
สามารถจำแนกสูญเสียการได้ยินอันเนื่องมาจากเสียงดัง ได้เป็น 2 แบบ คือ
1) การสูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราว เช่น หูอื้อ เป็นการ
สูญเสียการได้ยิน เป็นการสูญเสียการได้ยินที่เกิด เมื่อสัมผัสกับเสียงที่มี

Plugs หรือ Ear Muff ซึ่ งสามารถลดระดั บ เสี ย งลงได้ 15
เดซิเบล (เอ) และ 25 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ
(5) ผลัดเปลี่ยนพนักงานที่ทำอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดัง
ไปปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณที่มีระดับเสียงต่ำ
(6) กำหนดบทลงโทษ กรณีที่คนงานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการลดผลกระทบด้านเสียงที่กำหนดไว้
(7) ดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้งาน
ก่อ สร้า งอยู่ ในสภาพดี อ ยู่ เสมอ และเลื อกใช้ เครื่องจั ก รที่
ก่อให้เกิดเสียงดังน้อยเพื่อลดระดับเสียงรบกวน
(8) หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังมากๆ
ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน และเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว
4. น้ำทิ้งจากกิจกรรมการดัดแปลงอาคาร
(1) จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม อย่างเพียงพอ รวมทั้งจัด
ให้ มี ระบบบำบั ดน้ ำสำเร็จรูป ที่ สามารถบำบั ด น้ ำเสีย จาก
คนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ขยะมูลฝอยทั่วไป
(1) จัดวางถังรองรับของเสียให้เพียงพอวางไว้บริเวณ
จุ ด พั ก มู ล ฝอยรวม ให้ เ พี ย งพอในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งและ
สำนักงานชั่วคราว
(2) ควบคุมดูแลคนงานให้ทิ้งขยะลงในถังรองรับและ
เก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เป็นประจำ เพื่อไม่ให้
มีขยะตกหล่นอยู่ในพื้นที่

มาตรการติดตามตรวจสอบ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระดับความดังพอที่จะทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน และต้องสัมผัสเป็น
ระยะเวลานานพอ การกลับสู่สภาพเดิมจะเกิดขึ้นภายใน 2-4 ชั่วโมงแรก
ภายหลังการหยุดพักจากการได้ยินเสียง
2) การสูญเสียการได้ยินแบบถาวรเป็นการสูญเสียที่เกิดขึ้น
จากการได้ ยิ น เสี ย งดั ง เป็ น เวลานานต่ อเนื่ อ งจนในที่ สุ ด ทำให้ เกิ ด การ
สูญเสียการได้ยินแบบถาวร
ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจ
ก่อให้เกิดอาการหงุดหงิด รำคาญใจ ประสารทเครียด นอนไม่
หลับ มี การเปลี่ ยนแปลงทางอารมณ์ ก่อให้ เกิดการคลุ้มคลั่ ง เสี ยสมาธิ
(ศิริพรต ผลสินธุ์ 2534)
4. น้ำทิ้งจากกิจกรรมการก่อสร้าง
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกายและชีวิตความเป็นอยู่
น้ำเสียจากกิจกรรมของคนงานมีลักษณะเป็นน้ ำเสียชุมชน จะมี
การปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มซึ่งเป็ นแบคทีเรียที่มาจากการ
ขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น หากมีปริมาณมาก อาจเป็นสาเหตุ
ของการเจ็ บ ป่ วยด้ ว ยโรคที่ มี อาหารและน้ ำ เป็ น สื่ อ เช่ น อุ จ จาระร่ว ง
อหิ วาตกโรค เป็น ต้น นอกจากนี้ ในน้ำเสียชุมชนยังมีการปนเปื้ อนของ
สารอินทรีย์สูง หากการบำบัดไม่สามารถบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพจะ
ทำให้ บ ริ เวณที่ รองรับ น้ ำ ทิ้ ง เกิ ด การเน่ า เสี ย มี แ บคที เรีย ปนเปื้ อ นซึ่ ง
อาจจะส่งผลกระทบต่อคนงาน และผู้ที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งอาจเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะนำโรค เช่น ยุง เป็นต้น ทำให้แหล่งน้ำมีคุณภาพ
เสื่อมโทรมลง

(3) ของเสียอันตรายจะต้องมีการแยกออกจากของเสีย
ทั่วไปและรวบรวมไปกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
(4) การทิ้งขยะอินทรีย์และเศษอาหารให้รวบรวมใส่ถุง
ดำและมัดปากให้เรียบร้อยก่อนทิ้งสู่ถังรองรับของเสีย
(5) ให้ผู้รับ เหมารวบรวมเศษวัสดุก่อสร้างที่ สามารถ
นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ขายให้พ่อค้ารับซื้อของเก่า
(6) ประสานให้ รถเก็บ ขนมาเก็บ ขนมู ลฝอยไปกำจั ด
ทุกวัน
6. การกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุจากการขนส่ง
(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกช่วงที่มี
รถบรรทุกเข้า-ออก โครงการ
(2) ติดตั้งเครื่องหมาย ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ บริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
(3) จั ด ให้ มี เจ้ าห น้ าที่ ต รวจ ต ราดู แ ล อุ ป ก ร ณ์
เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา
(4) จำกัดความเร็วของรถขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงที่
ผ่านชุมชนไม่เกิน 30 กม./ชม
(5) ควบคุ ม รถบรรทุ ก ให้ บ รรทุ ก ไม่ เ กิ น อั ต ราที่
กฎหมาย กำหนด และหลี กเลี่ ย งการขนส่ งในช่ว งชั่ วโมง
เร่งด่วนในถนนที่มีการจราจรหนาแน่น
7. ความปลอดภัยในชุมชน และการรบกวนความสงบสุข
ของชุมชน
(1) ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และลดผลกระทบ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5. ขยะมูลฝอยทั่วไป
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกายภาพ
ขยะมู ล ฝอยที่ เกิ ด ขึ้ น หากไม่ มี ก ารจั ด เก็ บ ให้ เป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อยและนำไปกำจัดเป็นประจำทุกวัน จะทำให้เกิดเป็นแหล่งเพาะ
เชื้อโรคและเพาะพันธุ์สัตว์นำโรค เช่น แมลงหวี่ แมลงวัน แมลงสาบ หนู
เป็นต้น สัตว์เหล่านี้จะเป็นพาหะนำโรคไปสู่มนุษย์ โดยเฉพาะโรคติดต่อ
ทางน้ำและอาหาร เช่น อุจจาระร่วง เป็นต้น
ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและชีวิตความเป็นอยู่
หากไม่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ ดีจะทำให้เกิดสภาพที่ไม่น่าดู
และเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน
6. การกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุจากการขนส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกายภาพ
การขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้า งอาจมี ก ารร่ ว งหล่ น ของวั ส ดุ อาจเป็ น
สาเหตุของการเกิดอุบัติ เหตุบนท้องถนนซึ่งก่อให้เกิ ดการบาดเจ็บ การ
เสียชีวิตและทรัพย์สินได้
ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและชีวิตความเป็นอยู่
กิจ กรรมการขนส่ ง และการทำงานในเขตทาง อาจทำให้ ผู้ ใช้
เส้นทางเสียเวลาการเดินทางเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ทำให้
หงุดหงิด เครียด และทำให้ต้องเสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่าน้ำมัน ค่า
ซ่อมแซมรถ กรณีเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น
7. ความปลอดภั ยในชุ มชน และการรบกวนความสงบสุ ขของ
ชุมชน

สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด
(2) ดู แ ลความประพฤติ ข องคนงานไม่ ใ ห้ ก่ อ ความ
เดือดร้อนและปัญหาระหว่างคนงานด้วยกันและประชาชน
ในท้องถิ่น
(3) ติดตั้งป้ ายระบบความปลอดภั ยของโครงการระบุ
ระยะเวลาการดำเนิ นงานช่ วงดั ดแปลงอาคารเพื่อให้ ชุ มชน
ได้รับทราบ
8. การเพิ่มความต้องการบริการทางสุขภาพ
(1) จัดหาสวัสดิการด้านสุขาภิบาลต่างๆ เช่น น้ำดื่ม
น้ำใช้ที่สะอาด และภาชนะรองรับขยะให้เพียงพอ
(2) จัดให้มีอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในพื้นที่
สำนั ก งาน และรถนำส่ ง ผู้ บ าดเจ็ บ ในกรณี เ กิ ด อุ บั ติ เหตุ
รุ น แรงกำหนดให้ ผู้ รั บ เหมาจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น
อันตรายจากการดัดแปลงอาคาร
(3) ตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการ
ใช้เครื่องมือ เครื่องจักร
(4) ฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การทำงานแก่คนงานรวมทั้งควบคุมคนงานให้ปฏิบัติงาน
ด้วยความปลอดภัย
(5) กำหนดเขตก่อ สร้า ง และติ ด ป้ ายเตื อนอั น ตราย
จากการดัดแปลงอาคารก่อนเข้าทำงานทุกครั้งและทุกคน
เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
การได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ เช่น ฝุ่นละออง น้ำเสีย
ขยะมูลฝอย อุบัติเหตุ และอาจเกิ ดการทะเลาะวิวาทกับคนงาน ซึ่งอาจ
ทำให้เกิดการเจ็บป่วย บาดเจ็บตลอดจนการเสียชีวิตได้
ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและชีวิตความเป็นอยู่
การได้รับผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างโครงการ อาจก่อให้เกิด
ความรู้สึกรำคาญ ความเครีย ดและความวิต กกังวลต่ออุ บั ติ เหตุ ที่ อาจ
เกิดขึ้นจากการดัดแปลงอาคาร
8. การเพิ่มความต้องการบริการทางสุขภาพ
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
หากสถานบริการไม่ เพี ย งพอหรื ออยู่ ห่า งไกล อาจทำให้ ผู้ ป่ ว ย
หรือ ผู้ ได้ รั บ บาดเจ็ บ ได้ รับ การรั ก ษาช้ า ซึ งอาจส่ ง ผลให้ ก ารเจ็ บ ป่ ว ย
เพิ่มขึ้น หรือเสียชีวิตได้
จากการสำรวจภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ ประชาชนที่อยู่อาศัย
ใกล้เคียงพื้ นที่โครงการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ เจ็บป่วยด้วย ไข้หวัด
ภูมิแพ้อากาศ รองลงมาคือ ปวดหลัง/กล้ามเนื้ออักเสบ โรคความดันโลหิต
สู ง ภาวะปวดศี รษะ โรคกระเพาะอาหาร/ลำไส้ และโรคเบาหวาน ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล สถิ ติ จ ำนวนผู้ ป่ ว ยจำแนกตาม 21 กลุ่ ม โรคของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน
อย่ า งไรก็ต าม จากข้อมู ล สถิติ การป่ ว ย 21 กลุ่ ม โรค ระหว่ างปี
2559 -2563 พบว่า 5 อันดับแรกของโรคที่พบ ได้แก่ โรคระบบหายใจ
เป็นโรคที่มีการป่วยสูงสุด รองลงไป ได้แก่ โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรค
ในช่องปาก, โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม , สาเหตุ

สุขาภิบาลที่พักอาศัย
(1) ให้เข้มงวดต่อคนงานในด้านสุขาภิบาลเพื่อป้องกัน
ปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ
(2) จั ด ห้ อ งปฐมพยาบาลโดยให้ มี เ ครื่ อ งมื อ และ
อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน
(3) จัดสวัสดิการด้านสุขาภิบาลต่างๆ เช่น น้ำดื่ม น้ำ
ใช้ที่สะอาดและภาชนะรองรับมูลฝอยให้เพียงพอ
(4) จัดอบรมและให้คำแนะนำคนงานในการดูแลรักษา
สุ ข ภาพอนามั ย ของตนเอง เช่ น การทานอาหารที่ ถู ก
สุ ขลั กษณะ การดื่ มน้ ำที่ สะอาด การชำระล้ างร่างกายเป็ น
ประจำ เป็นต้น
(5) ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้
อย่างเคร่งครัด
(6) กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการ
รื้อ ถอนและฆ่ า เชื้ อ โรคบริ เวณบ้ า นพั ก คนงานและพื้ น ที่
ก่อสร้าง
(7) จัดให้มีการเก็บขนมูลฝอยจากสิ่งที่รื้อถอนที่พั ก
คนงานบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
(8) ปรับสภาพพื้นที่ให้อยู่ในสภาพดีเพื่อป้องกันการ
ขังของน้ำเสีย และแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค รวมถึง
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
(9) ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือแหล่งแพร่กระจายของ
โรค

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภายนอกอื่น ๆ ที่ ท ำให้ ป่ วยหรือตาย และอาการ, อาการแสดงและสิ่ ง
ผิ ด ปกติ ที่ พ บได้ จ ากการตรวจทางคลิ นิ ก และทางห้ อ งปฏิบั ติ ก ารที่ ไม่
สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ และข้อมูลจากการสำรวจภาคสนามของ
ประชาชนในรัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ จะเห็นได้ว่าโรคหวัด/
โรคทางเดิ นหายใจ เป็นโรคที่มีการเจ็บป่วยเป็นอันดับต้นๆ ทั้งนี้อาจมี
สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ฝุ่นละออง และมลพิษ
ทางอากาศจากการจราจร รวมทั้งฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจาก
การดัดแปลงอาคาร ซึ่งบริเวณใกล้เคียงโครงการมีพื้นที่ก่อสร้างกระจาย
อยู่ทั่วไป
เมื่ อ พิ จ ารณาความพร้ อ มของสถานบริ ก ารและเจ้ า หน้ า ที่
ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยในพื้นที่ศึกษาและพื้นที่ใกล้เคียง พบว่า มี
ความพร้อมในการให้บ ริการแก่ชุมชนและคนงานก่อสร้างเมื่ อเกิดการ
เจ็ บ ป่ ว ย/อุ บั ติ เหตุ ทั้ ง นี้ จั ง หวั ด ภู เก็ ต ได้ จั ด ให้ มี ส ถานบริ ก ารด้ า น
สาธารณ สุ ข เพื่ อ รองรั บ การขยายตั วของเมื อ งอย่ า งเพี ย งพอ ใน
ขณะเดี ยวกัน คนงานก่อสร้างทุ กคนจะได้ รับ การคุ้ม ครองด้ านสุ ขภาพ
อนามัยจากนายจ้างกรณีเกิดอุบัติเหตุ/การเจ็บป่วยจากการทำงานตาม
กฎหมายที่ ก ำหนด โดยในช่ ว งก่ อ สร้า งโครงการเมื่ อ คนงานก่ อ สร้า ง
ประสบอุบัติเหตุ/การเจ็บป่วยจากการทำงาน เจ้าหน้าที่ที่รับ ผิดชอบของ
บริษัทรับเหมาจะทำหน้าที่ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและส่งต่อผู้ป่วย
ไปยั ง โรงพยาบาลที่ อ ยู่ ใกล้ เคี ย งได้ ทั น ที ดั ง นั้ น ผลกระทบด้ า นการ
สาธารณสุขในช่วงก่อสร้างโครงการทั้งต่อคนงานก่อสร้างชุมชนและความ
พร้อมทั้งด้านบุคลากรและสถานบริการอยู่ในระดับต่ำ

(10) ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดพาหะนำโรค อาทิ หนู
ยุงแมลงวัน เป็นต้น

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของผู้
พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการ
ก. คนงานก่อสร้าง
1. สุขภาพทางกาย
1.1 โรคระบบทางเดินหายใจ
(1) ด้ า นฝุ่ น ละออง เช่ น ฉี ด พรมน้ ำ บริ เวณพื้ น ที่
ก่อสร้าง ใช้ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างอย่างมิดชิด ทั้งด้านบนและด้านข้างทั้ง 3 ด้าน เป็น
ต้น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
(2) สวมใส่หน้ากากกันฝุ่นขณะอยู่ในบริเวณที่เกิดฝุ่น
ละออง
1.2 โรคระบบทางเดินอาหาร
(1) จัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดไว้อย่างเพียงพอ
(2) รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุอาหารและน้ำ
ดื่ม
(3) จัดให้มีการอบรม/ชี้แจงคนงานด้านสุขลักษณะใน
การรับ ประทานอาหาร เช่น รับ ประทานอาหารที่ปรุงสุ ก
ใหม่ๆ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร เป็นต้น
(4) จั ด ให้ มี ห้ องส้ ว มที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ และกำชั บ ให้
คนงานดูแลความสะอาดสม่ำเสมอ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรคและความเจ็บป่วยจากการดัดแปลงอาคารของโครงการ
ของคนงานก่อสร้าง มีดังนี้
1. สุขภาพทางกาย
1.1 โรคระบบทางเดินหายใจ (ได้แก่ โรคภูมิแพ้ และโรคหอบ
หืด)
1.2 โรคระบบทางเดินอาหาร
1.3 โรคผิวหนัง
1.4 สัตว์เป็นพาหะนำโรค
(1) โรคที่หนูเป็นพาหะนำโรค (ได้แก่ โรคฉี่หนู และโรคมิว
รีนทัยฟัส)
(2) โรคที่ แมลงสาบเป็ น พาหะนำโรค (ได้ แก่ โรคระบบ
ทางเดิ น อาหาร โรคลำไส้ โรคท้ อ งเสี ย โรคผิ ว หนั ง
และโรคตับอักเสบ)
(3) โรคที่ ยุงเป็น พาหนะนำโรค (ได้ แก่ โรคไข้เลื อดออก
โรคมาลาเรีย โรคไข้สมองอักเสบ)
(4) โรคที่แมลงวันเป็นพาหะ (ได้แก่ โรคอหิวาตกโรค และ
โรคบิด)
1.5 โรคที่คนเป็นพาหะ (ได้แก่ โรคไวรัสตับอักเสบ เอ, บี และ
ซี, โรควัณโรค, โรคไข้หวัดนก โรคซาร์ส)
1.6 อุ บั ติ เหตุ ต่ างๆ จากการทำงานที่ ขาดความระมั ด ระวั ง
และจากเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างชำรุด
2. สุขภาพทางจิตใจ
2.1 โรคเครียด นำไปสู่โรคนอนไม่หลับ โรคแผลในกระเพาะ

1.3 โรคผิวหนัง
(1) ให้ค นงานสวมเสื้ อผ้ าที่ มิ ดชิ ด และสวมถุงมือทุ ก
ครั้งที่ จะต้ องสัมผั ส หรือใช้ปู น ซีเมนต์ หรือสารเคมีที่ เป็ น
อันตรายต่อผิวหนังในการทำงาน
(2) จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) รอบอาคาร
เพื่อป้องกันฝุ่นละอองรวมทั้งฝุ่นผงปูนซีเมนต์ ฟุ้งกระจายไป
ยังพื้นที่ข้างเคียง
(3) จัดให้มีการอบรม/ชี้แจงคนงานด้านสุขอนามัยส่วน
บุคคล เช่น การรักษาความสะอาดร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าที่
แห้งและสะอาด
(4) ดูแลความสะอาดภายในห้องพักอย่างสม่ำเสมอ
(5) ล้างทำความสะอาดรองเท้าบูททุกครั้งหลังเลิกใช้
งาน และตากให้แห้งก่อนนำไปใส่
1.4 สัตว์เป็นพาหะนำโรค
(1) จัดเก็บมูลฝอยในที่รองรับที่ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ใช้
งานได้ดีไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิดหรือเก็บมูลฝอยใส่ถุงดำก่อน
นำไปกำจัด
(2) ทำความสะอาดท่ อน้ ำทิ้ งไม่ ให้ มี เศษอาหารค้ า ง
หรืออุดตัน
(3) หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ฟันแทะ และสัตว์อื่นๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวหมัดที่อยู่อาศัยตามตัวสัตว์ในแหล่งที่
เกิดโรค
(4) กำจัดหนูด้วยสารเคมี โดยวางในบริเวณที่หนูอาศัย

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อาหาร และโรคประสาท
โรคและความเจ็บป่วยจากการดัดแปลงอาคารของโครงการ
ของผู้พักอาศัยข้างเคียง มีดังนี้
บริษัทที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น
จากการดัดแปลงอาคาร จากข้อมูลสถิติของผู้ป่วยจากรายงานผู้ป่วยนอก
ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (21 กลุ่มโรค) ระหว่างปี 2559 -2563 พบว่า 5
อันดับแรกของโรคที่พบ ได้แก่ โรคระบบหายใจ เป็นโรคที่มีการป่วยสูงสุด
รองลงไป ได้ แก่ โรคระบบย่ อยอาหาร รวมโรคในช่ องปาก, โรคระบบ
กล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม, สาเหตุภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วย
หรือตาย และอาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจ
ทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้

หากินท่อน้ำทิ้งและในบริเวณที่มีประวัติเคยพบเห็นหนู และ
จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเก็บซากอย่างสม่ำเสมอ
(5) กำจัด หนู และแหล่งเพาะพั น ธุ์ ก่อนและหลั งรื้อ
ถอน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้
- อุ ด รู ต่ า งๆ ที่ ห นู อ าจจะใช้ เป็ น ทางหนี อ อกสู่
ภายนอกโครงการระหว่างรื้อถอน เช่น ท่อระบายน้ำ รูตามผนัง
และจัดทำทางหนีให้หนูโดยเฉพาะ เพื่อกั้นไว้ไปกำจัดต่อไป
- กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่ภายในพื้นที่โครงการ
โดยให้ ท างบริษั ท เอกชนที่ ขึ้น ทะเบี ย นกับ เทศบาลตำบล
กะรนเข้ามารับไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้
เหลือตกค้าง
- ทำการสูบสิ่งปฏิกูลภายในบ่อเกรอะออก โดยให้
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบนำไปกำจั ด ให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก
สุขาภิบาล และทำการฝังกลบในทันที
- ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอนและเมื่อฉีด
พ่นยาแล้วเสร็จทันที
(6) ปิดฝาถังมูลฝอยให้แน่นอยู่เสมอ และมัดปากถุงใส่
ขยะทุกครั้งก่อนนำขยะไปทิ้ง
(7) เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด
(8) เก็ บ กวาดทำความสะอาดบริเวณพื้ น ที่ ก่ อ สร้า ง
อย่างสม่ำเสมอ
(9) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องน้ำ -ห้องส้วม
อยู่ประจำ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(10) ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายในและ
รอบบริเวณห้องน้ำห้องส้วมทุก 1 เดือน
(11) ทำการกำจัดแมลงสาบและแหล่งเพาะพันธุ์ก่อน
และหลังทำการรื้อถอนห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้
- ฉีดพ่นยากำจัดแมลงสาบบริเวณห้องน้ำ ห้อง
ส้วมคนงาน ก่อนและหลังการรื้อถอนเพื่อป้องกันแมลงสาบ
หนีออกสู่ภายนอกระหว่างรื้อถอน
- กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่ภายในบริเวณพื้นที่
โครงการ โดยให้บริษัทเอกชนเข้ามารับไปกำจัดให้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้เหลือตกค้าง
- สู บ สิ่ ง ปฏิ กู ล ภายในบ่ อ เกรอะออก โดยให้
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบนำไปกำจั ด ให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก
สุขาภิบาล และฝังกลบในทันที
- ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลัง รื้อถอนและเมื่อ
ฉีด พ่ น ยาฆ่ า แมลงสาบอย่ างน้ อย 2 ครั้ง ห่ างกัน 1 เดื อน
ก่อนรื้อถอนและเมื่อฉีดพ่นแล้วเสร็จทันที
(12) ขวดน้ำ กระป๋อง หรือภาชนะอื่นที่อาจจะเก็บขัง
น้ำ หากไม่ใช้ให้คว่ำหรือใส่ถุง เพื่อไม่ให้มีน้ำขัง
(13) ปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิดเพื่อไม่ให้ยุงเข้า
ไปวางไข่
(14) สำรวจและกำจั ด แหล่ ง ลู กน้ ำ ยุ งลายในบริเวณ
พื้นที่โครงการเป็นประจำทุกสัปดาห์
(15) หากพบผู้ป่วยภายในโครงการ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
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(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สาธารณสุขทราบเพื่อดำเนินการควบคุมโรค
(16) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน
(17) ทำการกำจัดยุง และแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ก่อนและ
หลั งทำการรื้อ ถอนห้ อ งน้ ำ -ห้ อ งส้ ว มของคนงาน โดยวิ ธี
ดังต่อไปนี้
- ฉีดพ่นยาฆ่ายุงทั้งก่อนและหลังทำการรื้อถอน
- ใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่พบลูกน้ำ เพื่อกำจัด
ลูกน้ำก่อนทำการคว่ำภาชนะ
- ใส่ ท รายอะเบทในบ่ อ ตกตะกอนเพื่ อ กำจั ด
ลูกน้ำ ก่อนระบายน้ำออก และทำการกลบบ่อในทันที
- ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลัง รื้อถอนและเมื่อ
ฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที
(18) จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล
(19) ดื่มและใช้น้ำที่สะอาด
(20) ล้ างมื อทุ กครั้งก่อนทานอาหารและหลั งจากเข้ า
ส้วม
(21) ทานอาหารที่ ป รุ ง เสร็ จ ใหม่ ห้ า มรั บ ประทาน
อาหารที่มีแมลงวันตอม หลีกเลี่ยงการกินอาหารสดระหว่าง
ที่มีโรคระบาด
(22) เก็บภาชนะที่ใส่อาหารให้มิดชิด ไม่ให้แมลงวันไป
ตอมได้
(23) ทำลายมูลฝอย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
โรคและไม่ให้แมลงวันใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
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(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(24) ฉีด พ่ น ยากำจั ด แมลงวัน ในบริเวณที่ มี แ มลงวั น
ชุกชุม
(25) ทำการกำจัดแมลงวัน และแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อน
และหลังทำการรื้อถอนห้องน้ำ-ห้องส้วมของคนงาน โดยวิธี
ดังต่อไปนี้
- ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงวันทั้งก่อนและหลังทำการรื้อถอน
- ทำการกำจัดมูลฝอยที่ ตกค้างอยู่บ ริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง โดยให้ทางบริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาล
ตำบลกะรนเข้ามารับไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ไม่ให้เหลือตกค้าง
- ทำการสูบสิ่งปฏิกูลภายในบ่อเกรอะออก โดย
ให้ ห น่ วยงานที่ รับ ผิด ชอบนำไปกำจั ด ให้ ถูกต้ องตามหลั ก
สุขาภิบาล และทำการฝังกลบในทันที
- ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอนและเมื่อ
ฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที
1.5 โรคที่คนเป็นพาหะ
(1) พิจารณารับคนงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณี
รับ คนงานต่างด้ าวเข้ าทำงาน ต้ องรับ คนงานต่า งด้ าวที่ มี
ใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(2) ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และตรวจ
สุขภาพคนงานอย่างน้อย 1 ครั้ง ตลอดช่วงดัดแปลงอาคาร
(3) ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับผู้อื่น
(4) ไม่ ใช้ ภ าชนะในการดื่ ม น้ ำ รั บ ประทานอาหาร
5-45

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่เป็นพาหะ
(5) มีการจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ให้แก่คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น
- จัดห้ องสุขาที่ถูกสุ ขลักษณะไม่ น้อยกว่า 1 ห้อง
ต่อคนงาน 20 คน
- จั ด ให้ มี น้ ำ เพื่ อ ใช้ ในการอุ ป โภคและบริ โ ภคที่
สะอาดแก่คนงานก่อสร้าง
- จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม
- จั ด ให้ มี ถัง รองรับ มู ล ฝอยที่ มี ขนาดที่ เหมาะสม
และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงานไว้ภายใน
พื้นที่ก่อสร้าง และควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยในถังมูลฝอย
ที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง
1.6 อุบัติเหตุต่างๆ
(1) ก่อ นที่ จ ะดั ด แปลงอาคาร โครงการต้ อ งจั ด ให้ มี
เจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา เข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่
ใกล้เคียงโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่
ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้
โดยตรง
(2) จั ด ทำแนวรั้ ว Light Concrete สู ง 3.00 เมตร
ทางด้ านทิ ศเหนื อ ทิ ศใต้ ทิ ศตะวั นออก และทิ ศตะวั นตก
เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน
(3) จัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดมูลฝอย น้ ำ
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ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เสีย สิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาด
(4) จัดให้มีเครือ่ งมือ อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
และเจ้าหน้าที่พยาบาลสำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้าง
(5) บริเวณทางเข้า -ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภั ย ดู แ ลการเข้ า -ออกของเจ้ า หน้ า ที่ คนงาน และ
ยานพาหนะต่ างๆ ตลอด 24 ชั่ วโมง เพื่ อความปลอดภั ย
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
(6) ติ ด ป้ า ยแนะนำการทำงาน ป้ า ยเตื อ น เพื่ อ ให้
คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
(7) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติ เหตุในระหว่างการ
ทำงานให้ กั บ คนงาน เช่ น หมวกนิ ร ภั ย แว่ น ตานิ ร ภั ย
หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น
(8) จัดอบรม/ชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่
หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการ
ก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น
(9) ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียม
อุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น
(10) ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกัน
ปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ
(11) นำรายละเอี ย ดมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมาติด ไว้บ ริเวณพื้ น ที่
โครงการในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ง่าย
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)
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2. สุขภาพทางจิตใจ
(1) แบ่ งเวลาการทำงานและการพั ก ผ่ อนให้ มี ค วาม
เหมาะสม
(2) วางมาตรการกำกับดูแลและควบคุมคนงาน และ
ลงโทษกรณี ที่ มี ก ารฝ่ า ฝื น รบกวนหรื อ บุ ก รุ ก พื้ น ที่ น อก
โครงการ เช่น
- ห้ามคนงานก่อเหตุทะเลาะวิวาท
- ห้ามส่งเสียงดัง หรือดื่มสุราหลัง 22.00 น.
- ห้ า มนำบุ ค คลภายนอกมาพั ก ในโครงการโดย
ไม่ได้รับอนุญาต
- ห้ามก่อไฟบริเวณที่พักคนงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
(3) จัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมคนงานตลอดระยะเวลา
การปฏิบัติงาน เพื่อมิให้ออกไปสร้างความเดือ ดร้อนแก่ผู้พัก
อาศัยโดยรอบ
(4) กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในวันจันทร์ -วันเสาร์
เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างเกินเวลา
ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้า
อย่ า งน้ อ ย 3 วั น ทั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ น กิ จ กรรมต่ อ เนื่ อ งที่ ไ ม่
ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การเทปูน และดำเนินการในช่วงเวลา
17.00-21.00 น.โดยทำงานได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. สำหรับ
วัน อาทิ ตย์ และวัน หยุดนั กขัต ฤกษ์ จะหยุด ดำเนิน กิจ กรรม
การก่อสร้าง
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(5) แบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 08.0012.00 น. และ 13.00-17.00 น. โดยมี ช่ ว งเวลาหยุ ด พั ก
12.00-13.00 น.
ข. ผู้พักอาศัยข้างเคียง
- ดำเนิ น การตามม าตรการป้ องกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ด้านสุขภาพอนามัย
เพิม่ เติมตามข้อห่วงกังวลจากประชาชน
1. ฝุ่นละออง
(1) หมั่นทำความสะอาดและล้างถนนภายในโครงการ
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
(2) จำกัดความเร็วของรถบรรทุกของโครงการไม่เกิน
30 กม./ชม. เมื่อวิ่งผ่านพื้นที่ชุมชน
(3) กิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่น ต้องจัดทำในพื้ นที่ที่
มิดชิด
(4) คลุ ม ท้ า ยรถบรรทุ ก วั ส ดุ ก่ อ สร้า งให้ มิ ด ชิ ด เพื่ อ
ป้องกันการปลิวฟุ้งและร่วงหล่น
(5) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้
เกิ ดฝุ่ น อย่ างน้ อยวั น ละ 2 ครั้ ง เช้ า และเย็ น และให้ เพิ่ ม
จำนวนครั้งตามความเหมาะสม ตลอดระยะเวลาดั ดแปลง
อาคารของโครงการ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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2. เสียงดัง และความสั่นสะเทือน
(1) ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่
ในสภาพดีอยู่
(2) กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในวันจันทร์ -วันเสาร์
เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีที่ต้องมี การก่อสร้างเกินเวลา
ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้า
อย่ า งน้ อ ย 3 วั น ทั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ น กิ จ กรรมต่ อ เนื่ อ งที่ ไ ม่
ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การเทปูน และดำเนินการในช่วงเวลา
17.00-21.00 น.โดยทำงานได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. สำหรับ
วัน อาทิ ตย์ และวัน หยุด นั กขัต ฤกษ์ จะหยุด ดำเนิน กิจ กรรม
การก่อสร้าง และแบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงเวลาตั้งแต่
08.00-12.00 น.และ 13.00-17.00 น. โดยมี ช่วงเวลาหยุ ด
พัก 12.00-13.00 น.
(3) ไม่ ท ำกิ จ กรรมก่ อ สร้ า งที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เสี ย งดั ง ใน
ช่วงเวลาพักผ่อนของผู้พักอาศัยโดยรอบ
(4) ลดจำนวนของเครื่องจักรกลที่ใช้งานในบริเวณที่
อยู่ใกล้เคียงกัน
(5) เลื อกใช้ เครื่ องมื อ อุ ปกรณ์ และวิ ธี การก่ อสร้ างที่
ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด
(6) อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลที่ มีการใช้งานเป็นครั้ง
คราว ให้ดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก
(7) ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี
เท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการ
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โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ก่อสร้าง
(8) ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วน
ของเครื่องจักร
3. การจัดการน้ำเสีย
(1) ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในพื้นที่ก่อสร้าง
ให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำทิ้งจากห้องน้ำของคนงาน
ก่อสร้าง
(2) บำรุงรักษาระบบท่อน้ำทิ้งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้มี
การรัว่ ซึมเพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
(3) สู บ ตะกอนในบ่ อ เกรอะของระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย
สำเร็จรูปทุก 1 เดือน
4. การระบายน้ำ
(1) จัดให้มีรางระบายน้ำรอบๆ บริเวณชำระล้าง
(2) จัดให้มีการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำอย่าง
สม่ำเสมอ
(3) ป้องกันมิให้ดิน ทราย หิน หรือวัสดุก่ อสร้างอื่นๆ
ตกลงไปในบ่อพัก
5. อุบัติเหตุ (การกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุจากการ
ขนส่ง)
(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกช่วงที่มี
รถยนต์เข้า-ออกโครงการ
(2) ติดตั้งเครื่องหมาย ป้ายเตือน ป้ายแนะนำบริเวณ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
(3) จั ด ให้ มี เจ้ า ห น้ าที่ ต รวจ ต ราดู แ ล อุ ป ก รณ์
เครื่องหมายและสัญญาณต่างๆ ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา
6. ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย
(1) จั ด ให้ มี หัวหน้ าคนงานหรือผู้ค วบคุ ม ดู แ ลความ
ประพฤติของคนงานอย่างเข้มงวด
(2) จัดหาป้ายประกาศหรือสัญญาณเตือน และหรือ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาใน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
(3) จั ด ให้ มี เวรยามรักษาความปลอดภั ย ออกตรวจ
ดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ
(4) จั ด ให้ มี ผ้ า ใบก่ อ สร้ า ง (Mesh Sheet) หรื อ วั ส ดุ
ป้องกันการร่วงหล่นรอบตัวอาคารที่มีการก่อสร้าง
(5) ให้ ร ะมั ด ระวั ง และควบคุ ม ดู แ ลขณะใช้ ง าน
เครื่องมือ เครื่องจักรหรือในระหว่างการขนย้ายวัสดุก่อสร้าง
และเครื่องมื อ เครื่องจั กรเพื่ อ ให้ เกิด ความปลอดภั ย มาก
ที่สุด
(6) หากมีเหตุทำให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและ
ทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ โ ดยรอบ ให้ ท าง
ผู้รับเหมาก่อสร้างติดตามตรวจสอบ รวมถึงชดใช้ค่าเสียหาย
ที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน
(7) การเดินสายไฟทุกขั้นตอนจะต้องกระทำอย่างถูก
หลักวิชาการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(8) จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำงาน
ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด เพลิ งไหม้ ได้ ง่ า ย และตรวจสอบให้ อ ยู่ ใน
สภาพดีอยู่เสมออย่างน้อย 1 เดือน/ครั้ง
(9) จัดให้ มีบริเวณสู บบุหรี่สำหรับคนงาน โดยให้อยู่
ห่างจากวัสดุติดไฟให้มากที่สุด และกำชับให้ดับบุหรี่ให้สนิท
ทุกครั้ง
7. การจัดการขยะ
(1) จั ด พื้ น ที่ ก องวั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง ไม่ ป ล่ อ ยให้ ก ระจั ด
กระจายหลายจุดเพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการ
จัดเก็บ
(2) จัดให้มีภาชนะรองรับ มูลฝอยที่ทนทานและมีฝา
ปิดมิดชิด ตั้งไว้ภายในพื้นที่โครงการ
(3) เศษวัสดุที่จะนำออกไปกำจัดนอกพื้ นที่โครงการ
จะต้องมีผ้าใบหรือเครื่องป้องกันการร่วงหล่นบนผิวจราจร
8. การใช้นำ้
(1) จัด ให้ มีถังเก็บ น้ำสำรองสำหรับ ใช้ ในกิจกรรมการ
ดัดแปลงอาคาร
(2) ควบคุ ม ดู แ ลคนงานก่ อสร้า งให้ มี ก ารใช้ น้ ำ อย่ า ง
ประหยั ด ให้ ม ากที่ สุ ด รวมทั้ งรณรงค์ ให้ มี การใช้ น้ ำ อย่ า ง
ประหยัด
(3) ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อที่
จ่ายน้ำในจุดในที่ก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

4.3 อาชีวอนามัยและความ
ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่วนใหญ่จะเกิด
ปลอดภัย
ขึ้นกับคนงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการ จากอุบัติเ หตุต่างๆ
อาจเกิดจากการทำงานที่ขาดความระมัดระวังหรือความประมาทในการ
ใช้เครื่องจักร การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ การขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างที่อาจทำให้เกิดการกีดขวางการจราจร ซึ่งมีผลกระทบ
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมาตรการทางด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมา
และตัวคนงานผู้ปฏิบัติเอง นอกจากนี้ การดัดแปลงอาคารของโครงการ
อาจก่อให้ เกิด ผลกระทบจากการร่วงหล่ นของเศษวัส ดุต่ ออาคารที่ อยู่
ข้างเคียง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในช่วงดัดแปลงอาคาร
ของโครงการนั้น อาจมีสาเหตุการเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ ลูกไฟจาก
งานเชื่ อ ม กระแสไฟฟ้ า ลั ด วงจรจากเครื่ อ งมื อ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบ
กระแสไฟฟ้า ความประมาทเลินเล่อของคนงาน เช่น สูบบุหรี่ในพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงในการลุกติดไฟ เป็นต้น
หากบริษัทผู้รับเหมาสามารถปฏิบัติตามมาตรการที่นำเสนออย่าง
เคร่งครัด คาดว่าผลกระทบด้านความปลอดภัยทั้งในส่วนของอุบัติเหตุ
จากงานก่อสร้างและอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยจะอยู่ในระดับต่ำ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
9. การใช้ไฟฟ้า
(1) จัดให้มีแผงควบคุมวงจรไฟฟ้า พร้อมสะพานไฟที่
สามารถตั ด วงจรกระแสไฟฟ้ าได้ ทั น ที ที่ เกิด กระแสไฟฟ้ า
ขัดข้อง
(2) หากอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดชำรุดต้องมีการซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพดีหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ก่อนนำมาใช้งานใหม่
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพื่อความปลอดภัยสำหรับคนงานในการปฏิบัติงาน
(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการ เข้าพบผู้พักอาศัยที่
อยู่ข้า งเคีย งเป็ น ประจำทุ กเดื อนตลอดช่ ว งเวลาดั ด แปลง
อาคาร เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการดัดแปลงอาคาร
โครงการ หากมี ปั ญ หาเกิด ขึ้น ต้ องหาแนวทางแก้ไขอย่า ง
เร่งด่วน โดยแก้ไขให้ทันทีและแล้วเสร็จตามระยะเวลาตาม
ความยากง่ า ยของงานทั้ ง นี้ โ ครงการจะดำเนิ น การแจ้ ง
ระยะเวลากับผู้เสียหายหลังจากเข้าประเมินพื้นที่แล้ว
(2) จั ด ทำแนวรั้ ว Light Concrete สู ง 3.00 เมตร
ทางด้านทิ ศเหนื อ ทิ ศใต้ ทิ ศ ตะวัน ออก และทิ ศ ตะวั น ตก
รอบพื้นที่ก่อสร้าง โดยติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า
ไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
(3) จัดให้มีเหล็กยึดนั่งร้านติดกับโครงสร้าง พร้อมทั้ง
ติดตั้งผ้าใบคลุมรอบนอก เพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่น
(4) ทุก 2-3 ชั้น ต้องแขวนนั่งร้านและขึงตาข่ายรอบ
เพื่อใช้ในการทำผนังภายนอก

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ คอย
ควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน
ของบริ ษั ท รั บ เหมา โดยให้
ยึด ถือปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่
กำหนดไว้ในมาตรการป้องกัน
แ ล ะ แ ก้ ไ ข ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่ ง แวดล้ อ มในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด
(2) ให้บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า
รีสอร์ท จำกัด ดำเนินการจัดส่ง
รายงานผลการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมตลอด
ช่ วงดั ดแปลงอาคาร และเปิ ด
ดำเนินการ
(3) ตรวจสอบ รายการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ
การดั ด แปลงอาคารของโครงการโรงแรม ชนาลั ย ฟลอร่ า
ปลอดภัย (ต่อ)
รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) อาจส่งผล
กระทบด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณ
ใกล้เคียง ได้แก่ เรื่องฝุ่ นละออง เสียงดั งจากการก่อสร้าง น้ ำเสีย ขยะ
อุบัติเหตุจากการตกหล่น จากการจราจร จากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และ
อัคคีภัย
และจากการสำรวจความคิด เห็ น ของประขาชนในรัศมี 100
เมตร พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิ ดเห็นว่า ไม่มีปัญ หาความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 92.50 และรองลงมาประชาชนมี
ความคิดเห็นว่า มีปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ
5.00 อยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
ในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร พบว่า ประชาชนทั้งหมดมีความคิดเห็น
ว่า ไม่มีปัญ หาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 100.00
สำหรับ การสำรวจความคิด เห็ น ของประชาชน ในรัศมี 501 เมตร ถึง
1 กิโลเมตร พบว่า ประชาชนทั้งหมดมีความคิดเห็นว่า ไม่มีปัญหาความ
ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 100.00
โดยภาพรวม ประชาชนที่ อยู่ในบริเวณใกล้ เคียงกับ โครงการ
โรงแรม ชนาลั ย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดั ดแปลง
และส่วนขยาย) มีความคิดเห็นว่า ปัจจุบันปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน อยู่ในระดับไม่มีปัญหา รองลงมา ประชาชนมีความคิดเห็น
ว่า มีปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในระดับปานกลาง
อย่างไรก็ตาม การดัดแปลงอาคารโครงการอาจส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ด้วยเหตุ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(5) ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลก่อนนำมาใช้
งานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
(6) จัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดมูลฝอย น้ำ
เสีย สิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้
(8) จั ด ให้ มี ชุ ด ปฐมพยาบาล โดยจั ด ให้ มี เครื่อ งมื อ
อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและเจ้าหน้าที่พยาบาล
สำหรั บ คนงานที่ ท ำงานก่ อ สร้ า งภายในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง
โครงการเท่านั้น
(9) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้าออกของเจ้าหน้าที่ คนงานและยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24
ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย
(10) ไม่ อ นุ ญ าตให้ ค นงานก่ อ สร้ า งออกนอกพื้ น ที่
ก่อสร้าง
(11) ติ ด ป้ า ยแนะนำการทำงาน ป้ า ยเตื อน เพื่ อ ให้
คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
(12) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการ
ทำงานให้ กั บ คนงาน เช่ น หมวกนิ ร ภั ย แว่ น ตานิ ร ภั ย
หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น
(13) จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่
หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการ
ก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น
(14) ควบคุ ม ดู แ ลและสอดส่ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า และ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบสภาพเครื่ อ งมื อ /
อุปกรณ์ ทุ กชนิ ดภายหลังการ
ใช้งาน
(4) ตรวจสอบอุ ป กรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้
มี ส ภ าพ เหมาะ สมกั บ การ
ทำงานและมีจ ำนวนเพี ยงพอ
กับผู้ปฏิบัติงาน
(5) ตรวจสอบการกำหนด
ขอบเขตและจั ดทำรั้วบริเวณ
พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง และบริ เวณที่
พักคนงานชั่วคราวให้ชัดเจน
(6) จั ด ให้ มี เจ้ า ห น้ า ที่
ตรวจสอบวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง าน
สภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์
รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่าง
ปลอดภัย
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บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความ นี้ ทางโครงการจึงนำเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ หาก จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น
ปลอดภัย (ต่อ)
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ คาดว่ า ประชาชนใน
(15) ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกัน
บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการจะได้รับผลกระทบลดลง
ปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ
(16) จั ด ให้ มี ก ารประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ชอบตาม
กฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ไว้ในที่
เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง
(17) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่
โครงการ โดยระบุ ชื่ อ บริ ษั ท ผู้ รั บ เหมา ชื่ อ ผู้ รั บ เหมา/ผู้
ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อ ให้ผู้พักอาศัยที่
อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อ มูล และสามารถ
ติดต่อกับผู้รับ เหมาผู้ควบคุมงานได้โดยตรง ในกรณี ได้รับ
ความเดือดร้อนจากการดัดแปลงอาคารของโครงการ
(18) จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีบริษัท
ควบคุมงานก่อสร้าง และเจ้าหน้ าที่ ปลอดภั ยวิชาชีพควบคุ ม
การปฏิ บั ติ ตามมาตรการที่ ระบุ ไว้ ในรายงานการประเมิ น
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
บริษั ท รับ เหมานำไปปฏิ บั ติ เพื่ อป้ องกั น การเกิ ด อัคคีภั ย
ในช่วงดัดแปลงอาคาร
(1) ห้ ามสู บ บุ ห รี่แ ละนำวั ต ถุ ไวไฟเข้า ไปในพื้ น ที่ ที่ มี
ความเสี่ยงต่อการลุกติดไฟ รวมถึงการเคลื่อนย้ายนำเข้าหรือ
ขนวัตถุไวไฟในแต่ละครั้งต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบดูแลทุกครั้ง
(2) ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดความต้านทานของ
สายไฟที่กำหนด หรือต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
(3) หมั่นตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟเพื่อตรวจสอบ
สภาพหรือความชำรุดเสียหายของอุปกรณ์อยู่เสมอ
(4) ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย ทั้งนี้หากพบว่า
มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายต้องแจ้งต่อหัวหน้างานหรือ
ผู้รับผิดชอบดูแลรับทราบทุกครั้ง
(5) การเชื่อมหรือตัดโลหะจะต้องกระทำห่างจากวัสดุ
ติดไฟอย่างน้อย 35 ฟุต
(6) ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ ดับเพลิงชนิดมือ
ถื อ ABC และ CO2 ประจำจุ ด ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด
อัคคีภัย และอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน
(7) ห้ า มนำวั ต ถุไวไฟเข้า ใกล้ อุป กรณ์ เครื่องมื อ หรือ
พื้นที่ก่อสร้างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยโดยเด็ดขาด
(8) ภายหลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในแต่ละวันต้องทำ
การตรวจเช็คสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการและ
จัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
บริเวณใกล้เคียง
(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการ เข้าพบผู้พักอาศัย
ที่อยู่ข้างเคียงเป็นประจำทุกเดือนตลอดช่วงเวลาดัดแปลง
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อาคาร เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการดัดแปลงอาคาร
ของโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน โดยแก้ไขให้ทันทีและแล้วเสร็จตามระยะเวลาตาม
ความยากง่ า ยของงาน ทั้ ง นี้ โ ครงการจะดำเนิ น การแจ้ ง
ระยะเวลากับผู้เสียหายหลังจากเข้าประเมินพื้นที่แล้ว
(2) จั ด ทำแนวรั้ ว Light Concrete สู ง 3.00 เมตร
ทางด้านทิ ศเหนื อ ทิ ศใต้ ทิ ศ ตะวัน ออก และทิ ศ ตะวั น ตก
โดยติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้าง
(3) จัดให้มีเหล็กยึดนั่งร้านติดกับโครงสร้าง พร้อมทั้ง
ติดตั้งผ้าใบคลุมรอบนอก เพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่น
(4) ทุก 2-3 ชั้น ต้องแขวนนั่งร้านและขึงตาข่ายรอบ
เพื่อใช้ในการทำผนังภายนอก
(5) ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลก่อนนำมาใช้
งานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
(6) จัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดมูลฝอย น้ำ
เสีย สิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้
(7) จั ด ให้ มี ชุ ด ปฐมพยาบาล โดยจั ด ให้ มี เครื่ อ งมื อ
อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและเจ้าหน้าที่พ ยาบาล
สำหรั บ คนงานที่ ท ำงานก่ อ สร้ า งภายในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง
โครงการเท่านั้น
(8) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า 5-58

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24
ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย
(9) ไม่ อ นุ ญ าตให้ ค นงานก่ อ สร้ า งออกนอกพื้ น ที่
ก่อสร้าง
(10) ติ ด ป้ า ยแนะนำการทำงาน ป้ า ยเตื อน เพื่ อ ให้
คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
(11) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการ
ทำงานให้ กั บ คนงาน เช่ น หมวกนิ ร ภั ย แว่ น ตานิ ร ภั ย
หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น
(12) จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่
หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการ
ก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น
(13) ควบคุ ม ดู แ ลและสอดส่ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า และ
จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น
(14) ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกัน
ปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ
(15) จั ด ให้ มี ก ารประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ชอบตาม
กฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ไว้ในที่
เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง
(16) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้น ที่
โครงการ โดยระบุ ชื่ อ บริ ษั ท ผู้ รั บ เหมา ชื่ อ ผู้ รั บ เหมา/ผู้
ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่
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อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อ มูล และสามารถ
ติดต่อกับผู้รับ เหมาผู้ควบคุมงานได้โดยตรง ในกรณี ได้รับ
ความเดือดร้อนจากการดัดแปลงอาคารของโครงการ
(17) จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีบริษัท
ควบคุมงานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ปลอดภัยวิชาชีพควบคุมการ
ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด
(18) ก่ อ นที่ จ ะดั ด แปลงอาคารให้ ผู้ รั บ เหมาจั ด
เจ้ า หน้ า ที่ เข้า ไปแจ้ งแก่ผู้ ที่ อ าศั ย อยู่ ติ ด กั บ พื้ น ที่ โครงการ
โดยรอบล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 10 วั น โดยให้ ห มายเลข
โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถ
ติดต่อกับโครงการได้โดยตรง และเมื่ออาคารข้างเคียงได้รับ
ความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นทันที
(19) ถ่ายรูปสภาพปั จจุบั นโดยรอบพื้น ที่โครงการไว้
เป็ น หลั กฐานเพื่ อใช้ในกรณี ที่ มี การร้องเรีย นว่าโครงสร้าง
สิ่งก่อสร้างเสียหายจากการดัดแปลงอาคารโครงการ
(20) วางผั ง บริเวณพื้ น ที่ ก่ อ สร้า ง โดยออกแบบจั ด
ระยะเครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งยนต์ ที่ มี เสี ย งดั ง ไว้ ใ ห้ ห่ า งจาก
บ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
(21) ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนต้องทำตาม
คำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร
(22) กำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับ
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เสียงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยดังนี้
- ระยะเวลาในการทำงานน้อยกว่า 7 ชั่วโมง ระดับ
ความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 91 เดซิเบล (เอ)
- ระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่ ว โมง ระดั บ
ความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล (เอ)
- ระยะเวลาในการทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมง ระดับ
ความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 เดซิเบล (เอ)
(23) กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์
เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณี ที่ ต้ องมี การก่ อสร้ างเกิ นเวลา
ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้ า
อย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้ ต้องเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ไม่ก่อให้เกิด
เสี ยงดั ง เช่ น การเทปู น และดำเนิ นการในช่ วงเวลา 17.0021.00 น.โดยทำงานได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. สำหรับวันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง
(24) แบ่ ง ชั่ ว โมงการทำงาน เป็ น ช่ ว งเวลาตั้ ง แต่
08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุด
พัก 12.00-13.00 น.
(25) หากมี เหตุ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายทั้ งร่ างกายและ
ทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นผู้รับเหมาก่อสร้างต้อง
ติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุง ชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรม โดยโครงการต้องทำความ
ตกลงกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้าง เกี่ยวกับความเสียหายที่
โครงการจะต้องชดเชยให้กับผู้ได้รับความเสียหาย
5-61

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(26) จัดพื้นที่เฉพาะในการทำกิจกรรม เช่น การเชื่อม
เป็นต้น ให้กระทำในห้องที่มิดชิด และอยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีผู้
อยู่อาศัยมากที่สุด โดยบริเวณที่จัดทำในพื้ นที่แต่ละชั้นให้
ติ ด ตั้ ง แผ่ น กั้น เสี ย งชั่ วคราวชนิ ด เคลื่ อนย้ า ยได้ ทั้ ง 3 ด้ า น
เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงรบกวน ทั้งนี้ การติดตั้งแผ่น
กั้นเสียงชั่วคราวดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็น Noise Barriers ชนิด
หนึ่ง จะสามารถลดเสียงลงได้ 30 dB(A)
(27) ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดความต้านทานของ
สายไฟที่กำหนด หรือต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
(28) หมั่นตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟเพื่อตรวจสอบ
สภาพหรือความชำรุดเสียหายของอุปกรณ์อยู่เสมอ
(29) ไม่ ใช้ อุป กรณ์ ไฟฟ้ า ที่ ช ำรุด เสี ย หาย ทั้ ง นี้ หาก
พบว่ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายต้องแจ้งต่อหัวหน้างาน
หรือผู้รับผิดชอบดูแลรับทราบทุกครั้ง
(30) การเชื่ อมหรือ ตั ด โลหะจะต้ อ งกระทำห่ างจาก
วัสดุติดไฟอย่างน้อย 35 ฟุต
(31) ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือ
ถื อ ABC และ CO2 ประจำจุ ด ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด
อัคคีภัย และอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน
(32) ห้ ามนำวัตถุไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์ เครื่องมือหรือ
พื้นที่ก่อสร้างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยโดยเด็ดขาด
(33) ภายหลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในแต่ละวันต้อง
ตรวจเช็คสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการและจัดเก็บ
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อุปกรณ์ไว้ในที่ที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กรณี การป้ องกัน และควบคุม การระบาดของโรคติ ดเชื้ อ
ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) ของสถานที่ ก่ อสร้ า ง
และที่พักชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง มีดังนี้
(1) ให้ผู้ปฏิบัติงานสังเกตอาการตนเอง และประเมิน
ตนเองก่อนออกจากบ้าน/ห้องพัก/ที่พัก ด้วยแอปพลิเคชัน
Thai Save Thai หรือแอปพลิเคชันของทางราชการ หรือที่
หน่วยงานกำหนด หากพบอาการผิดปกติหรือมีความเสี่ยง
สู ง ให้ แจ้ ง หั ว หน้ า งานเพื่ อ พิ จ ารณาหยุ ด ปฏิ บั ติ ง าน และ
ปฏิ บั ติ ต ามคำแนะนำ เพื่ อ ป้ อ งกั น การนำเชื้ อ เข้ า สู่
กระบวนการทำงาน
(2) กำหนดทางเข้า -ออกสถานที่ ก่อสร้างและแคมป์
คนงานที่ชัดเจน มีเจ้าหน้าที่ประจำและจำกัดทางเข้า -ออก
ให้เป็นช่องทางเดียว เพื่อควบคุมการเข้า-ออก และสามารถ
คัดกรองผู้เข้า-ออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ผู้ปฏิบัติงาน แรงงาน ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อทุก
คน ก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างและ
แคมป์คนงาน ต้องมีการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย และแสดงผลประเมินอาการเสี่ยงของตนเอง (แอป
พลิเคชัน“ไทยเซฟไทย (Thai Save Thai)” หรือระบบที่รัฐ
กำหนด) หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศา
เซลเซี ย สขึ้ น ไป ให้ พั ก คอยและวั ด อุ ณ หภู มิ อี ก ครั้ ง หาก
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อุณหภูมิไม่ลดจะถือว่ามีไข้ ไม่อนุญาตให้เข้าทำงาน และให้
อยู่ในพื้นที่กักตัวชั่วคราว (Isolation Area) และรายงานให้
จป. หรือผู้ รับผิ ดชอบประเมิน ความเสี่ ยง ดำเนิ นการตาม
ระดับความเสี่ยงต่อไป
(4) ผู้ปฏิ บัติงานและผู้มาติดต่อ สวมหน้ากากผ้า หรือ
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และอาจจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
ตนเองเพิ่มเติม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ แผ่นใสครอบ
หน้า (Face Shield) เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทำ
(5) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือแอลกอฮอล์ หรือ
เจลแอลกอฮอล์ (ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมอย่างน้อยร้อย
ละ 70) ไว้ ณ จุ ด ทางเข้า -ออก บริเวณต่ างๆ และจุ ด ที่ มี
ความเสี่ยงจากการสัมผัส ร่วม เช่น จุดลงชื่อเข้าทำงาน ที่
ติด ต่ อ สถานที่ รั บ ประทานอาหาร จุ ด กดน้ ำดื่ ม ห้ องส้ ว ม
สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่ออย่างเพียงพอ
(6) กำหนดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่าง
น้ อ ย 1–2 เมตร ตามความเหมาะสม รวมถึ ง การจั ด เว้ น
ระยะห่างของสถานที่ เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล
(7) ปรับรูปแบบการทำงาน จัดระบบการทำงานเพื่อ
ลดความหนาแน่น ลดโอกาสเสี่ยงจากการทำงาน เช่น การ
เหลื่อมเวลาการทำงาน เหลื่อมพื้นที่ทำงาน สลับวัน เป็นต้น
(8) จัดให้คนงานทำงานเป็นกลุ่ม ใช้ชีวิตเฉพาะในกลุ่ม
ของตนเอง (Bubble) และกำหนดให้มีกิจกรรมข้ามกลุ่มให้
น้ อ ยที่ สุ ด โดยการออกแบบระบบงานให้ ส อดคล้ อ งกั บ
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กระบวนการก่ อ สร้ า ง เช่ น การแบ่ ง กลุ่ ม คนงานของ
ผู้รับเหมาแต่ละเจ้า จะไม่มีกิจกรรมหรือปฏิบัติงานในพื้นที่
เดียวกัน ในเวลาเดียวกัน แยกพื้นที่การทำงาน
(9) งดกิจกรรมการรวมตัว กิจกรรมสังสรรค์ กิจกรรม
ที่ ท ำให้ เกิ ด ความแออั ด โดยถื อ หลั ก หลี ก เลี่ ย งการติ ด ต่ อ
สัมผัสระหว่างกัน
(10) หากมี ก ารรั บ -ส่ ง พนั ก งาน ให้ ดู แ ลด้ า นความ
ปลอดภั ย ของคนงาน เช่ น จำกั ด จำนวนคนในรถรั บ -ส่ ง
ไม่ ให้ แ ออั ด จั ด ที่ นั่ ง ไม่ ให้ หั น หน้ า เข้ า หากั น และให้ ส วม
หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการพูดคุยโดย
ไม่ จำเป็น ตลอดระยะเวลาการเดิน ทาง ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้อง
ร่วมโดยสาร และไม่แวะระหว่างทาง
(11) ส่งเสริม สนั บ สนุ น ให้ มี การฉี ดวัค ซี น โควิ ด -19
แก่พ นั กงาน แรงงาน ผู้ รับ เหมา โดยให้ มี สัด ส่ วนคนมี ภู มิ
ต้านทาน (เคยติดเชื้อ + วัคซีน + ตรวจพบภูมิต้านทาน) ใน
สถานที่ก่อสร้างและแคมป์คนงานก่อสร้าง มากที่สุด (ระดับ
ความปลอดภัยสูง >70%, ปานกลาง 30-70%, ต่ำ <30%)
(12) ใช้ Antigen Test Kit ตรวจหาเชื้อในพนักงานที่
มีอาการคล้ายไข้หวัด ท้องเสีย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
หรือเมื่ อสงสั ยว่าอาจป่ วยเป็ น โรคโควิด -19 หากไม่มี ผู้ที่ มี
อาการสงสัย ให้สุ่มตรวจเชิงรุก โดยใช้ PCR หรือ Antigen
Test Kit ในพนั ก งานและแรงงานเป็ น ระยะ ตามขนาด
จำนวนคนงาน
5-65
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บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(13) ประสาน ดำเนิ น การเพื่ อ ให้ ค นงานทุ ก คนมี
โรงพยาบาลคู่ สั ญ ญาที่ จ ะให้ การดู แ ลรักษา เมื่ อ พบว่ า มี
อาการป่วย หรือติดเชื้อ
(14) เตรียมแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุ โดยทำ
ความเข้ า ใจกั บ คนงานตั้ ง แต่ ยั ง ไม่ มี เหตุ ก ารณ์ ร ะบาด
ประเด็นสำคัญที่ควรทำความเข้าใจ เพราะน่าจะกระทบการ
ดำเนินชีวิตของทุกคน เช่น
- การกักตัวในสถานที่ที่กำหนด หากคนงานเป็นผู้เสี่ยง
สูง ดังนั้นคนงานควรจัดเตรียมคนในครอบครัว หากตนเอง
ต้องแยกกักตัว เนื่ องจากเป็ น ผู้สัมผั ส หรือเมื่อตนเองต้อ ง
แยกไปอยู่โรงพยาบาลสนามเนื่องจากติดเชื้อ
- หากคนงานติ ด เชื้ อ อาจไม่ ไ ด้ เข้ า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาลสนามได้ทันที โดยเฉพาะคนติดเชื้อที่อยู่ในวัย
หนุ่ม ไม่มีโรคประจำตัว แต่จะอยู่ในพื้นที่พักคอย หรือพื้นที่
ที่จัดเป็น Camp Isolation ขณะที่อยู่ใน Camp Isolation
ผู้ติ ด เชื้ อจะมี โอกาสแพร่เชื้ อให้ ผู้ อื่น น้ อยมาก หากทุ กคน
ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด
- จัดระบบรองรับการดำรงชีวิตประจำวันในระหว่าง
การกักกันตัว
(15) จัดเตรียมสถานที่แยกกักตัวผู้ติดเชื้อ หรือมีความ
เสี่ ย งจากการสั ม ผั ส ผู้ ติ ด เชื้ อ ภายในสถานที่ ก่ อสร้า งและ
แคมป์คนงานก่อสร้าง (Camp Isolation) คนดูแล อาหาร
น้ำ และมีระบบส่งต่อไปสถานพยาบาลที่กำหนด
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บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)
4.4 สุนทรียภาพ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(ที่มา : มาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการสถานที่ก่อสร้าง
และที่พักชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง กรณีการป้องกันและควบคุม
การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2564)

ในช่ วงดั ด แปลงอาคารของโครงการ ทั ศนี ย ภาพโดยรอบที่ จ ะ
เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่
ว่ า งเปล่ า มาเป็ น พื้ น ที่ ส ำหรั บ ก่ อ สร้า งอาคารของโครงการ โดยช่ ว ง
ดัดแปลงอาคารโครงการอาจทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้น
ดังนั้น โครงการจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
ทั ศ นี ย ภาพ โดยมี ก ารใช้ แ นวกั้ น จั ด ทำรั้ ว Light Concrete สู ง 3.00
เมตร ทางด้ า นทิ ศ เหนื อ ทิ ศ ใต้ ทิ ศ ตะวั น ออก และทิ ศ ตะวั น ตก กั้ น
ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม
จากการดัดแปลงอาคาร ซึ่ งการดำเนินการดังกล่าวจะสามารถช่วยลด
ผลกระทบได้ ในระดั บ หนึ่ ง ดั ง นั้ น ผลกระทบด้ า นทั ศ นี ย ภาพในช่ ว ง
ดัดแปลงอาคารจึงเกิดขึ้นระดับต่ำ

(1) มีการวางแผนการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมื อ
เครื่องจักร ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดระเบียบการอยู่
อาศัยของคนงาน และการดูแลรักษาความสะอาดภายใน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
(2) จั ด ท ำ รั้ ว Light Concrete สู ง 3 .0 0 เม ต ร
ทางด้านทิ ศเหนื อ ทิ ศใต้ ทิ ศ ตะวัน ออก และทิ ศ ตะวั น ตก
กั้นล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพ
ที่ไม่เหมาะสมจากการดัดแปลงอาคาร และเพื่อกั้ นขอบเขต
พื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน
(3) มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขในด้ า นการบดบั ง
คลื่นสัญญาณโทรทัศน์
1) จัดให้มีหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง
พื้ น ที่ โ ครงการในรั ศ มี 300 เมตร ซึ่ ง อาจเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศ น์จากอาคาร
โครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือดัดแปลงอาคาร โดยระบุชื่อและ
หมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อร้องเรียน
2) ดำเนิ น การ/ติ ดต่ อประสานงานแก้ไขตาม
เรื่องร้องเรียนและแจ้งกลับผู้ร้องเรียนโดยเร่งด่วน
3) ติ ด ตั้ งจานรับ สัญ ญาณดาวเที ย มให้ กับ ผู้ ที่

-

5-67

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดัดแปลงอาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.4 สุนทรียภาพ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ได้ รั บ ผลกระทบเหล่ า นี้ ห ลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง รวมทั้ ง จะ
ดำเนิ น การปรับ จานรับ สั ญ ญาณดาวเที ย มให้ กั บ บ้ านพั ก
อาศั ย ที่ มี จ านรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มอยู่ แ ล้ ว และได้ รั บ
ผลกระทบจากอาคารโครงการซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการ
ตามมาตรการดั ง กล่ าว โดยโครงการจะเป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งในการติดตั้งและสิ้นสุดลงหลังจากที่โครงการได้
เปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี
4) ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการหรือกับ
ผู้ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ลักษณะจัดตั้ง
คณะกรรมการประสานร่วมแก้ไขปัญหาจากการดัดแปลงอาคาร
ของโครงการ เพื่ อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่ งประกอบด้ วย
ตัวแทนเจ้าของโครงการ ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบอันเกิดจาก
โครงการ และตัวแทนจากหน่วยงานราชการหรือตัวแทนที่เป็น
คนกลาง ซึ่ งไม่ ได้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยกั บโครงการ ได้ ร่ วมกั น
กำหนดแนวทางการชดเชยที่เหมาะสม เป็นรูปธรรม และเป็น
ธรรมต่ อทุ กฝ่ ายโดยกำหนดระยะเวลาคุ้ มครองนั บจากวั นที่
ดัดแปลงอาคารตลอดจนช่วงเปิดดำเนินการ

หมายเหตุ : - ผู้รับผิดชอบในระยะดัดแปลงอาคาร คือ บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
- จัดทำโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม ตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีกำหนดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปีละ 1 ครั้งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
- นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทั้งนี้ หากผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตไม่นำส่งรายงานผลฯ จักต้องระวางโทษตามมาตรา 101/2
แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
และคุณค่าต่างๆ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะกิจกรรมจากการดำเนินการโครงการเป็น
กิจการประเภทโรงแรม มี ห้องพั กจำนวน 144 ห้ องพั ก ภายในโครงการ
ประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น จำนวน 9 อาคาร คือ อาคารห้องพัก B1 อาคาร
ห้ องพั ก B2 อาคารห้ องพั ก B3 อาคารห้ องพั ก B4 อาคารห้ องพั ก B5
อาคารห้ องงานระบบ อาคารออกกำกั งกาย อาคารสระว่ายน้ ำ 1 และ
อาคารสระว่ายน้ำ 2 โดยในระยะดำเนินการไม่ได้มีกิจกรรมที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ ย นแปลงรู ป ลั ก ษณ์ แบบมี นั ย สำคั ญ ของลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ
(Topographical Features) แต่ อ ย่ า งใด ดั ง นั้ น การดำเนิ น การของ
โครงการจึงไม่ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิประเทศเดิม
อย่างมีนัยสำคัญ
1.2 ธรณี วิ ท ยาและการเกิ ด
เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ลาดชัน บริเวณที่ตั้งโครงการมี
แผ่นดินไหว
ลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินยุคควอเทอร์นารี และพื้นที่โครงการอยู่ใน
เขต 2ก ซึ่งมีระดับความรุนแรง V-VII เมอร์คัลลี คือ หากมีแผ่นดินไหวใน
เขตนี้ จะมีความรุนแรงที่ทำให้ทุ กคนตกใจ สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบไม่ดี
ปรากฏความเสียหาย โดยในเขตนี้ กรมทรัพยากรธรณีกำหนดว่ามีความ
เสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับ น้อยถึงปานกลาง และจากสถิติ
แผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาปีล่าสุด พบว่า ในปี 2555 พบการเกิด
แผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ขนาดรุนแรง
ที่สุด 4.3 ริกเตอร์
จากสถานการแผ่นดินไหวในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 เมษายน
2555 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.6 และ 8.2
ริกเตอร์ ทางตอนเหนือของเกาะสุ มาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) ปลู ก หญ้ าหรือพื ช คลุ ม ดิ น ภายในพื้ น ที่ โครงการ
เพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดิน
(2) จัดให้มีรั้วโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ สูงไม่
น้อยกว่า 2.00 เมตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดินถมลง
สู่พื้นที่ข้างเคียง

-

(1) จัดให้มีการซ้อมหนีภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหว เพื่อให้
ผู้พักอาศัยในอาคาร มีความตื่นตัวและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
(2) ภายหลังการเกิดแผ่นดินไหวต้องมีการปฏิบัติก าร
สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น การค้นหาช่วยชีวิต การ
เตรียมอุปกรณ์ ช่วยเหลือ การพยาบาล สุขอนามัย อาหาร
น้ ำ และเสื้ อ ผ้ า รวมทั้ ง ต้ อ งมี ก ารซ่ อ มแซมบู ร ณะฟื้ น ฟู
สิ่งก่อสร้างที่เสียหายและระบบสาธารณูปโภคที่เสียหายให้
แล้วเสร็จ โดยเร็วที่สุด
(3) โครงการโรงแรม ชนาลั ย ฟ ลอร่ า รี ส อร์ ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) จะต้อง
จัดทำข้อควรปฏิบัติของผู้พักอาศัย ขณะเกิดแผ่นดินไหว ติด
ประกาศไว้ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่า งชัดเจน เช่น

-
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โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
และคุณค่าต่างๆ
1.2 ธรณี วิ ท ยาและการเกิ ด 11 เมษายน 2555 ทำให้ เกิ ด การส่ ง ถ่ า ยแรงสั่ น สะเทื อ น และเป็ น
แผ่นดินไหว (ต่อ)
ตัวกระตุ้นให้แขนงของรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย เกิดการเคลื่อนตัวและเกิด
แผ่น ดินไหวขนาด 4.3 ริกเตอร์ ในจังหวัดภูเก็ต หลังจากนั้น มีการเกิด
แผ่ น ดิน ไหวตามมาหรือการเกิดอาฟเตอร์ช็ อก ในบริเวณใกล้ เคีย งกัน
ประมาณ 30 ครั้ง รู้สึกได้ 4 ครั้ง และผลจากการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าว
ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านลิพอน-บางขาม หมู่ที่ 2 ตำบล
ศรีสุน ทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เสียหาย 10 หลังคาเรือน อาคาร
ส่วนใหญ่เป็นบ้านปูนก่ออิฐชั้นเดียว ขณะที่ เขื่อนบางเหนียวดำ ซึ่งตั้งอยู่
ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร จากการตรวจสอบไม่ได้รับความเสียหาย
แต่อย่างใด
นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่โครงการไม่ได้อยู่ในบริเวณรอยเลื่ อนแต่
อย่างใด โดยอยู่ห่างจากแนวรอยเลื่อนที่ใกล้ที่สุด คือรอยเลื่อนคลองมะ
รุ่ย ซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่ วางตัวอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่และ
พังงา มีความยาวประมาณ 148 กิโลเมตร อย่ างไรก็ตาม โครงการได้
คำนวณการป้องกันแผ่นดินไหวของอาคารตามกฎกระทรวงกำหนดการ
รับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับ
อาคารในการต้ า นทานแรงสั่ น สะเทื อ นของแผ่ น ดิ น ไหว พ.ศ. 2550
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวที่มีต่อโครงการ
จึงอยู่ในระดับต่ำ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริเวณโถงทางเดิ น เพื่ อ ให้ ผู้ พั ก อาศั ย ปฏิ บั ติ ต นได้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- อย่าตกใจ อยู่ในความสงบ มีสติ พยายามปลอบ
คนข้างเคียง ให้คิดถึงวิธีการกู้สถานการณ์
- ถ้าอยู่ในอาคาร ให้ระวังสิ่งของที่อยู่สูงตกใส่ เช่น
โคมไฟ ชิ้นส่วนอาคาร เศษอิฐ และปูนซิเมนต์ ที่แตกออก
จากผนัง หรือเพดาน ให้ระมัดระวังตู้หนังสือ ตู้โชว์ ชั้นวาง
ของ โต๊ะ ทีวี ตู้เย็น และเฟอร์นิเจอร์อาจเลื่อนชนหรือล้มทับ
- ให้ออกห่างจากหน้าต่าง ประตู และกระจก ถ้า
การสั่ น สะเทื อนรุน แรง ให้ หลบอยู่ใต้ โต๊ ะ ใต้เตี ยงหรือมุ ม
ห้ อ ง ซึ่ ง ห่ า งจากหน้ า ต่ า ง หรื อ หลบอยู่ ใต้ ว งกบประตู ที่
แข็งแรง พยายามชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม อย่างวิ่งออกมา
นอกอาคาร
- ถ้ า อยู่ น อกอาคาร ให้ อ อกห่ า งจากอาคารสู ง
กำแพง เสาไฟฟ้า และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อาจโค่นล้ม อย่าวิ่ง
ไปตามถนนให้อยู่ในที่โล่งแจ้ง
- ถ้า อยู่ ในรถให้ ห ยุ ด รถในที่ ป ลอดภั ย คื อ ที่ โล่ ง
หลีกเลี่ยงที่ลาดชัน บริเวณภูเขาซึ่งอาจเกิดแผ่นดินถล่ม หิน
กลิ้ง เมื่อมีการหยุดการสั่นไหว ให้ขับด้วยความระมัดระวัง
- ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิด
1.3 ท รั พ ยากรดิ น และกา ร
โครงการจัดให้มีแนวรั้วกำแพงที่อยู่ล้อมรอบโครงการ รวมทั้งยังมี
(1) จั ด ให้ มี รั้ ว โดยรอบแนวเขตที่ ดิ น ของโครงการ
ชะล้างพังทลายของดิน
ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและหญ้าปกคลุมดิน ซึ่งกระจายอยู่ตามบริเวณต่างๆ สูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
ของพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ซึ่งสามารถช่วยป้องกันการพังทลายของ ถมลงสู่พื้นที่ข้างเคียง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-
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โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
1.3 ท รั พ ยากรดิ น และกา ร ดินได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น ปั ญหาการชะล้างพังทลายของดินในช่วงเปิด
(2) จัดให้มีแนวรั้วกำแพง ล้อมรอบโครงการ รวมทั้ง
ชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ) ดำเนินการจะเกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ
ยังมีต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและหญ้าปกคลุมดิน
(3) รณรงค์ แ ละสร้างจิ ต สำนึ กให้ ผู้ พั กอาศั ย ช่ ว ยกั น
ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการ
(4) ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อป้องกันการส่งผลกระทบต่อพืชพรรณ
ที่ปลูกไว้ในโครงการ
(5) หากมีการร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเสียหายอัน
เกิด จากการดำเนิ น งานของโครงการ โครงการจะต้ องรีบ
ดำเนินการแก้ไข และชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนโดยเร็ว
1.4 คุณภาพอากาศ
เมื่อโครงการเปิดดำเนินการผลกระทบด้านคุ ณภาพอากาศที่จะ
(1) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้าย
เกิดขึ้นกับโครงการนั้นไม่มีนัยสำคัญ เนื่องจากไม่มีแหล่งปล่อยมลพิษที่ จำกัดความเร็ว สันนูน เพื่อลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้ง
จะก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพอากาศโดยรอบแต่ อ ย่ า งใด แต่ กระจายของฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนน
โครงการมีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปริมาณมล
(2) หมั่ น ดู แ ลรักษาความสะอาดบริเวณถนน พื้ น ที่
สารต่างๆ จากบริเวณที่จอดรถยนต์ของโครงการต่อพื้นที่ใกล้เคียงได้ เมื่อ ส่วนกลาง โดยอาจจะฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว
โครงการเปิดดำเนินการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภาพอากาศมีน้อย
(3) ประชาสั ม พั น ธ์ ไ ม่ ให้ มี ก ารติ ด เครื่ อ งยนต์ ข ณะ
มาก ทั้งนี้ เนื่องจากกิจกรรมของโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักอาศัย จอดรถภายในพื้นที่โครงการ
เป็นสำคัญ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดเตรียมที่จอดรถยนต์ไว้ภายใน
(4) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยแจ้ง
โครงการทั้งสิ้นจำนวน 23 คัน ประกอบกับ โครงการได้จัดเตรียมต้นไม้ที่ เตือนให้ผู้ขับขี่ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถ
เป็นไม้ยืนต้นในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นแนวป้องกันและดูดซับมลพิษทาง
(5) จัดให้มีชนิดพันธุ์ไม้ต่างๆ บริเวณพื้นที่สีเขียวของ
อากาศที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการได้ในเบื้องต้น จึงลดปัญหาการ โครงการที่ มี คุ ณ ภาพกรองการฟุ้ ง กระจายของมลสารที่
กระจายตั วของมลพิ ษ ที่ จ ะเกิดขึ้น จากที่ จ อดรถได้ ในระดั บ หนึ่ งดั งนั้ น ปล่อยออกจากรถยนต์ทั้งพันธุ์ไม้ ประเภทไม้ยืนต้นทรงสูง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ
จากการประเมินมลพิษที่ปล่อยออกจากท่อไอเสียของรถยนต์ใน
โครงการรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่
ภายในพื้ น ที่ ตั้ ง โครงการโรงแรม ชนาลั ย ฟลอร่า รีส อร์ท (Chanalai
Flora Resort) (ดั ด แปลงและส่ ว นขยาย) เมื่ อ วั น ที่ 30 สิ ง หาคม – 2
กันยายน 2563 โครงการได้จัดเตรียมที่จอดรถยนต์จำนวน 23 คัน ดังนั้น
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจึงจะเกิดจากการจราจรภายในโครงการ
ซึ่งมลพิ ษที่เกิดขึ้นจะมาจากท่อไอเสียรถยนต์ โดยสามารถประเมินผล
กระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ดังนี้
1) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสี ย
รถยนต์ของโครงการจะเท่ากับ 0.00000073 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อ
รวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการโรงแรม ชนาลั ย
ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) เมื่ อ
วั น ที่ 30 สิ งหาคม – 2 กั น ยายน 2563 มี ค่ าเท่ ากั บ 0.03 มิ ล ลิ กรั ม /
ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ 0.03000073 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่
เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
2) ความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ที่
เกิ ด ขึ้ น จากท่ อ ไอเสี ย รถยนต์ ข องโครงการจะเท่ า กั บ 0.0000029
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณ
พื้ น ที่ โ ครงการโรงแรม ชนาลั ย ฟลอร่ า รี ส อร์ ท (Chanalai Flora
Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน
2563 ผลการตรวจวั ด เฉลี่ ย 0.019 มิ ล ลิ ก รัม /ลู กบาศก์ เมตร/วั น จึ ง
เท่ากับ 0.0190029 มิ ลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่ งมีค่าไม่เกินมาตรฐาน

ไม้พุ่มให้กลิ่นพุ่มหนา และกลุ่มไม้ทรงสูงใบหนา เพื่อช่วยใน
การดู ด ซั บ CO จากยานพาหนะและเป็ น ม่ า นกั น การฟุ้ ง
กระจายของฝุ่นละอองและมลสารตลอดจนการให้ร่มเงาที่มี
ผลด้านการช่วยคายอากาศให้แก่พื้นที่บริเวณโดยรอบ
(6) โครงการมี พื้ น ที่ สี เขี ย วเพื่ อ เพิ่ ม ปริม าณ O2 ใน
อากาศด้วยพันธุ์ไม้ยืนต้นในโครงการ
(7) ติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ" ใน
พื้นที่จอดรถของอาคารและกำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล
อย่างเคร่งครัด
(8) จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้เหมาะสม
กับสภาพการจราจรภายนอก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวย
ความสะดวกบริเวณทางเข้า -ออกโครงการโดยเฉพาะใน
ชั่วโมงเร่งด่วนเช้า-เย็น เพื่อลดการระบายมลสารในอากาศ
จากการจราจร

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เฉลี่ยกำหนดไว้ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
3) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์
ของโครงการจะเท่ากับ 0.000042 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับ
ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า
รีส อร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัด แปลงและส่วนขยาย) เมื่อวัน ที่
30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ
0.30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ 0.300042 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ 34.20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร
4) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์
ของโครงการจะเท่ากับ 0.000030 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับ
ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า
รีส อร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัด แปลงและส่วนขยาย) เมื่อวัน ที่
30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ
0.0049 มิ ล ลิ ก รั ม /ลู ก บาศก์ เมตร จึ ง เท่ า กั บ 0.004930 มิ ล ลิ ก รั ม /
ลู ก บาศก์ เมตร ซึ่ ง มี ค่ า ไม่ เกิ น มาตรฐานเฉลี่ ย กำหนดไว้ ไ ม่ เกิ น 0.32
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์
ของโครงการจะเท่ากับ 0.0000013 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับ
ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า
รีส อร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัด แปลงและส่วนขยาย) เมื่อวัน ที่
30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ
0.0013 มิ ล ลิ ก รัม /ลู กบาศก์เมตร จึ งเท่ า กั บ 0.0013013 มิ ล ลิ ก รัม /
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลู ก บาศก์ เมตร ซึ่ ง มี ค่ า ไม่ เกิ น มาตรฐานเฉลี่ ย กำหนดไว้ ไ ม่ เกิ น 0.78
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
6) ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของ
โครงการจะเท่ากับ 0.000011 มิลลิกรั ม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผล
ตรวจวัดคุณ ภาพอากาศบริเวณพื้นที่ โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า
รีส อร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัด แปลงและส่วนขยาย) เมื่อวัน ที่
30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2562 โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ
3.00 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่า กับ 3.000011 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร ซึ่ ง มี ค่าไม่ เกิน มาตรฐานเฉลี่ ย กำหนดไว้ไม่ เกิน 5.30 มิ ล ลิ กรัม /
ลูกบาศก์เมตร
สำหรับการดำเนินโครงการอาจก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
จากยานพาหนะ แต่ทั้งนี้ ที่จอดรถภายในโครงการออกแบบให้มีลักษณะ
เปิดโล่งไม่ปิดทึบ มีลมพัดผ่านอยู่ตลอดเวลา จึงไม่เกิดการสะสมของมลพิษ
นอกจากนี้ โครงการจะจั ดให้ มี ได้ การปลูกต้นไม้ ภายในโครงการ เพื่อให้
ต้นไม้ต่างๆ ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากที่จอดรถของโครงการ
โดยพั น ธุ์ไม้ที่ โครงการเลือกปลูก ได้ แก่ ต้ น มะพร้าว ต้ น หมาก
เขียว ต้นตาล ต้นตีนเป็ด ต้นหูกระจง ต้นไทรใบกลม ต้นไทรยอดทอง
แ ล ะ ห ญ้ าม าเล เซี ย ซึ่ งพั น ธุ์ ไม้ ดั งก ล่ า ว ส าม ารถ ดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ เมื่อเทียบเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 2,886.22
กรัม ในขณะที่ มี ป ริม าณก๊าซคาร์บ อนมอนอกไซด์ (CO) ที่ ป ล่ อยจาก
รถยนต์ภายในโครงการ เมื่อคิดเทียบเป็น CO2 เท่ากับ 10.12) เมื่อคิด
เทียบเป็น CO2 ที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะภายในโครงการมีปริมาณน้อย
มาก เมื่ อเที ย บกับ อัต ราการสั งเคราะห์ แสงของต้ น ไม้ ภายในโครงการ
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โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)
1.5 ระดับเสียง

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญ ต่อคุณ ภาพ
อากาศบริเวณโดยรอบ
การดำเนิ น การของโครงการเป็ น กิ จ การประเภทโรงแรม ที่ มี
จำนวนห้องพัก 144 ห้องพัก และโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน
23 คัน โดยเป็นที่จอดรถภายในโครงการทั้งหมด จึงอาจก่อให้เกิดเสียงดัง
รบกวนหรือก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้พั กอาศัยที่ อยู่บ ริเวณใกล้ เคีย ง
โครงการ ดังนั้น การประเมินจะพิจารณาระดับเสียงที่เกิดจากรถยนต์ที่
ระดับเสียง 60-65 เดซิเบล (เอ) ที่ระยะห่างจากรถระยะทาง 1 เมตร
จากผลการคำนวณระดับเสียงจากรถยนต์ของโครงการ พบว่าทำ
ให้ เกิ ด ระดั บ เสี ย งต่ อตำแหน่ งรับ เสี ย งทั้ ง 4 ทิ ศ (ทิ ศเหนื อ ทิ ศใต้ ทิ ศ
ตะวันออก และทิศตะวันตก) เท่ากับ 68.52, 54.27, 53.73 และ 76.06
เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ แต่ในความเป็นจริงโดยรอบโครงการจะมีพื้ นที่
อาคารและแนวรั้วคอนกรีต คั่ น อยู่ ระหว่ างแหล่ งกำเนิ ดเสี ยงกั บชุ มชน
(John Hancock Callender, 1982) ระบุ ว่าผนั งคอนกรีตที่ ไม่ ทาสี มีค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ในการดู ด กลื น เสี ย งอยู่ ในช่ ว ง 0.03-0.07 ตามแต่ ล ะช่ ว ง
ความถี่ หมายถึงร้อยละ 3-7 ของพลังงานเสียงที่กระทบจะถูกดูดกลืนไป
พลั งงานเสียงที่เหลือจากการกระทบนั้ นจะถูกสะท้ อนออกมา จึงทำให้
ผลกระทบที่เกิดขึ้นลดลงและต่ำกว่าที่คำนวณได้ ในขณะเดียวกัน (Gregg
G.Fleming and Others) กล่าวว่าผนังคอนกรีตมีความสามารถในการดูด
ซับเสียงไว้ได้ 34-40 เดซิเบล (เอ) ดังนั้น จึงทำให้ค่าระดับเสียงที่กระจาย
ถึงตำแหน่ งรับ เสี ยงแต่ ล ะด้ านลดลงเหลื อ 34.52, 20.27, 19.73 และ
42.06 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่
กำหนดแต่ อย่ างใด เมื่ อนำมาเปรีย บเที ยบกั บ ประกาศคณะกรรมการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ขณะจอด
รถภายในพื้นที่โครงการ
(2) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยแจ้ง
เตือนให้ผู้ขับขี่รถยนต์ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถ
(3) ไม่ ใ ห้ ผู้ พั ก อาศั ย ทำกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสี ย งดั ง อั น
ก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้พักอาศัยในพื้นที่ข้างเคียง
(4) ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่ของ
โครงการ เช่ น ติ ด ป้ า ยจำกั ด ความเร็ว และทำสั น นู น ลด
ความเร็วและช่วยลดระเสียงที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์
ลดลงไปด้วย

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-
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โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.5 ระดับเสียง (ต่อ)
1.6 คุณภาพน้ำ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องการกำหนดระดับเสียง
โดยทั่วไป ซึ่งกำหนดไว้ต้องมีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ)
1) ประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
เมื่ อ โครงการเปิ ด ดำเนิ น การ คาดว่ า จะมี น้ ำ เสี ย เกิ ด ขึ้ น จาก
กิจกรรมภายในโครงการ ประมาณ 100.89 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่
อัตราร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ ยกเว้นน้ำใช้จากห้องพักมูลฝอยคิดที่
อัตราร้อยละ 100 และไม่คิดน้ำใช้จากสระว่ายน้ำ) โดยโครงการจัดให้ มี
ถังดักไขมันจำนวน 1 ชุด ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดที่มีตัวกลาง
ยึด เกาะ จำนวน 1 ชุ ด และถังบำบั ด น้ ำเสี ย รวมชนิ ด เติ ม อากาศเลี้ ย ง
ตะกอนเวียนกลับ จำนวน 1 ชุด เพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจาก
อาคารต่างๆ ในโครงการ
ทั้ ง นี้ ระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย ดั ง กล่ า วทำหน้ า ที่ รองรั บ น้ ำ เสี ย จาก
กิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ โดยน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดจะถูก
เก็บ ไว้ในบ่อเก็บน้ ำทิ้ ง คสล. จำนวน 1 บ่ อ ปริม าตร 15.00 ลูกบาศก์
เมตร ซึ่งน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วของโครงการจะนำไปรดน้ำต้นไม้และ
พื้ น ที่ สี เขี ย วในโครงการ ส่ ว นที่ เหลื อ จะระบายออกสู่ ท่ อ ระบายน้ ำ
สาธารณะริมถนนโคกโตนดต่อไป

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียที่โครงการเลือกใช้ต้อง
มีค่าและเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนด
(2) ควบคุ ม คุ ณ ภาพน้ ำ ทิ้ ง หลั ง ผ่ า นการบำบั ด ให้
คุ ณ ภาพอยู่ ในมาตรฐานน้ ำ ทิ้ ง จากอาคารตามประกาศ
กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ ฯ พ.ศ. 2548 เรื่องกำหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษาเล่ ม ที่ 122
ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 จนมีคุณภาพน้ำทิ้ง
ประเภท ข ซึ่งกำหนดให้มีค่าบีโอดีในน้ำทิ้งไม่เกิน 30 มก./ลิตร
ซึ่งเป็นไปตามประกาศฯ ดังกล่าวกำหนด
(3) กำหนดให้มีการสูบตะกอนทุกปีโดยใช้บริการสูบ
สิ่งปฏิกูลจากบริษัทเอกชน
(4) จั ด ให้ มี พ นั กงานตั กไขมั น ทุ ก 3 วั น เพื่ อป้ องกั น
การอุดตัน โดยนำไปตากแห้งก่อนที่จะนำไปพักในห้องพัก
มูลฝอยแห้งภายในห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
(5) กำหนดให้ล้างบ่อดักไขมันทุก 6 เดือน
(6) โครงการกำหนดให้ มี วิ ศ วกรสุ ขาภิ บ าลหรือช่ า ง
เทคนิ คที่ มี ความชำนาญไว้ ค วบคุ ม และปรับ ปรุง คุ ณ ภาพ
ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
และมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณ
จุ ด รวบรวมน้ ำ เสี ย ก่ อ นเข้ า ระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย และจุ ด

(1) ตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ ำ
ระบบบำบั ดน้ ำเสี ย ดัชนี ที่ ทำ
การตรวจวั ด อย่ า งน้ อ ย คื อ
pH,บี โ อ ดี (BOD), ส า ร
แ ข ว น ล อ ย (Suspended
Solids), ซั ล ไฟ ด์ (Sulfide),
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total
Dissolved Solids), ต ะ ก อ น
ห นั ก (Settleable Solids),
น้ ำ มั น และไขมั น (Fal Oil &
Grease), ที เ ค เ อ็ น (TKN),
Total Coliform Bacteria
และFaecal Coliform บริเวณ
จุ ด รวบรวมน้ ำ เสี ย เข้ า ก่ อ น
ระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย และจุ ด
ระบายน้ำออกจากระบบบำบัด
น้ ำเสี ย โดยมี ระยะความถี่ ใน
การตรวจวั ด ทุ ก เดื อ นตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ
(2) สูบตะกอนบริเวณส่วน
ตกตะกอนถั ง บำบั ด น้ ำ เสี ย
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บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
1.6 คุณภาพน้ำ (ต่อ)

2. ทรัพยากรชีวภาพ
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

การดำเนินโครงการมีการฟื้นฟูพื้นที่ว่างบางส่วนให้เป็นพื้นที่สีเขียว
โดยการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อตกแต่งและสร้างความร่มรื่นให้โครงการ
และเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับสภาพพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งไม้ดอกไม้ประดับ
ที่ปลูกไว้ดังกล่าว จะสามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดเล็กได้ เช่น
นกเอี้ยง นกกระจอก นกกระจิบ และผีเสื้อ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพื้นที่
สีเขียว และพื้นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตได้ในระดับหนึ่ง โดยพันธุ์ไม้ที่ปลูก

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีระยะความถี่ใน กำหนดให้มีการสูบตะกอนทุก
การตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดย 1 ปี
หากพบว่ า คุ ณ ภาพน้ ำ จากระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย ไม่ ไ ด้ ค่ า
มาตรฐาน โครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที
(7) ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสีย
แยกออกจากส่วนอื่นๆ
(8) ก่อนมีการเข้าบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ ำเสีย จะมี
การประชาสั ม พั น ธ์ โ ดยติ ด ป้ า ยประกาศแจ้ ง วั น เข้ า
บำรุงรักษาบริเวณส่วนต้อนรับภายในอาคาร
(9) กำหนดช่วงเวลาเข้าบำรุงรักษาระบบบำบั ด น้ ำ
เสี ย เวลา 14.00- 16.00 น. ของวั น จั น ทร์ - วั น ศุ ก ร์ เว้ น
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(10) จัดให้มีแผงกั้น และติดตั้งป้ายแจ้งเตือนขณะเข้า
บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
(11) จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ค อยอำนวยความสะดวก
การจราจรแก่ผู้พักอาศัย
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) ดำเนิ น การตามมาตรการป้ อ งกั น และลด
ผลกระทบต่ อทรัพ ยากรด้ านกายภาพ และคุ ณ ค่ า การใช้
ประโยชน์ ของมนุ ษ ย์อย่างเคร่งครัด เพื่ อที่ จะไม่ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพ
(2) บำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวภายใน
โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

-

5-77

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก
(ต่อ)

2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภายในโครงการจะเป็นชนิดที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป ซึ่งเป็นพืชเขต
ร้อนและพันธุ์ไม้พื้ นเมืองตกแต่งอาคาร ที่มีลักษณะเป็นทั้งไม้พุ่มและพื ช
คลุมดินทั่วไป ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความร่มรื่นแล้ว ยังช่วยเพิ่มความสวยงาม
อีกด้วย
ดังนั้ น จะเห็ นได้ว่าการดำเนิน การของโครงการซึ่งจะมี การจั ด
พื้ น ที่ สี เขี ย วอย่ า งเป็ น สั ด ส่ ว น และเป็ น การเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เขี ย วภายใน
โครงการ ประกอบกับกิจกรรมของโครงการเป็นการดำเนินกิจการเพื่อ
การพักอาศัยเป็นหลัก ที่มีการวางระบบสาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบ
และเป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายกำหนด โดยไม่ มี กิ จ กรรมใดที่ จ ะเป็ น การ
ทำลายธรรมชาติ หรือต้น ไม้ในพื้ น ที่ โครงการและบริเวณใกล้เคี ย งแต่
อย่างใด ดังนั้นจึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกใน
ระดับต่ำ
จากการสำรวจบริเวณข้างเคี ย งในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้ น ที่
โครงการ พบว่ า พื้ น ที่ โ ครงการอยู่ ใ กล้ แ หล่ ง น้ ำ จื ด ได้ แ ก่ คลอง
สาธารณประโยชน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นคลองที่มีแนวกำแพงกั้นตลอดแนวทั้ง
สองข้าง ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของพื้นที่ตั้งโครงการ มีร ะยะห่างจากพื้นที่
โครงการประมาณ 998.70 เมตร สำหรับการสำรวจระบบนิเวศของคลอง
สาธารณประโยชน์ โดยใช้วิธีการกำหนดสถานีสำรวจทั้งหมด 1 สถานี
และบันทึกชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่พบ โดยการสำรวจด้วยตนเองและการ
สอบถามชาวบ้านที่อยู่บริเวณแนวแหล่งน้ำดังกล่าว สัตว์น้ำที่พบ ได้แก่
ปลานิล ปลาช่อน และปลาตะเพียน
ทั้งนี้ในระยะดำเนินการ น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกรวบรวม
ไว้ในบ่อเก็บน้ำทิ้ง คสล. จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 15.00 ลูกบาศก์เมตร

(3) รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ผู้พักอาศัยช่วยกัน
ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการ
(4) ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการ
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อป้องกันการส่งผลกระทบต่อพืช
พรรณที่ปลูกไว้ในโครงการ
(5) ในบริเวณที่เป็นสนามหญ้า ต้องมีการปักป้าย
ห้ามเดินลัดสนามหรือห้ามจอดรถ

(1) ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียที่โครงการเลือกใช้
ต้องมีค่าและเกณฑ์การออกแบบเป็นไปตามข้อกำหนด
(2) ห้ามไม่ให้มีการปล่อยน้ำทิ้งที่ไม่ผ่านการบำบั ด
ปล่อยออกสู่ภายนอกโครงการ
(3) โครงการต้ อ งมี ร ะบบบำบั ด น้ ำ เสี ย ที่ ส ามารถ
บำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง
(4) ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปบำบัดน้ำเสียจาก
โครงการ
(5) ประชาสั ม พั น ธ์ให้ ผู้ พั กอาศัย ในโครงการมี การ
ท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ โดยจัดทำเป็นเอกสารแนะนำการ
ท่ อ งเที่ ย ว แจกฟรี ไว้ บ ริ เวณโถงต้ อ นรั บ และในห้ อ งพั ก

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
และคุณค่าต่างๆ
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ (ต่อ) ซึ่งน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ วของโครงการจะนำไปรดน้ำต้นไม้และพื้นที่
สีเขียวในโครงการ ส่วนที่เหลือจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริม
ถนนโคกโตนดต่อไป
ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรชี ว ภาพในน้ ำ ทั้ ง ระยะ
ดัดแปลงอาคารและระยะดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบ
ในระยะดำเนิ นการ โครงการจะต้องปฏิบั ติต ามมาตรการป้ องกัน และ
แก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
3.1 สิ่งอำนวยความสะดวก
เมื่ อโครงการเปิด ดำเนิน การคาดว่าจะมีความต้องการใช้ ไฟฟ้ า
ขั้นพื้นฐาน
ประมาณ 564.146 kVA โดยจะเชื่อมต่อสายส่งแรงสูงจากการไฟฟ้าฯ
(1) การใช้ไฟฟ้า
ขนาด 33 kV เป็นการติดตั้งแบบพาดเสาไฟเข้าสู่หม้อแปลงในโครงการ
ชนิด Oil Type ขนาด 800 KVA จำนวน 1 ชุด และ เพื่อแปลงไฟฟ้า 33
kV / 400-230 V จากนั้ น หม้ อ แปลงจะจ่ า ยไฟฟ้ า ให้ กั บ อาคาร โดย
เปลี่ยนการติดตั้งสายไฟฟ้าไปยังแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution
Board, MDB) ซึ่ งตั้ ง อยู่ บ ริเวณภายในอาคารงานระบบ เพื่ อ กระจาย
ไฟฟ้าไปยังอาคารต่างๆ ต่อไป ส่วนกรณีไฟฟ้าปกติขัดข้องทางโครงการ
จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 300 kVA จำนวน
1 ชุด สามารถจ่ายไฟฟ้าสำรองได้นานไม่เกิน 8 ชั่วโมง เพื่อจ่ายไฟฟ้าใน
ส่วนที่จำเป็นต้องการใช้ไฟฟ้าสำรอง
โดยพื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดภูเก็ต สถานีไฟฟ้าป่าตอง ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ สามารถจ่าย
ไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานคุณภาพที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (สพช.) กำหนด ซึ่งมีความเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เป็นต้น
(6) โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด

(1) โครงการจะพิจารณาติดตั้งไฟฟ้า เพื่อให้แสงสว่าง
- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์
ตลอดแนวรั้วโดยไม่กระทบกับผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ
ไฟฟ้ า ให้ อยู่ ในสภาพสมบู รณ์
(2) โครงการได้ ติ ด ตั้ ง หม้ อ แปลงไฟฟ้ า บริ เ วณ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ด้านหน้าอาคารโดยไม่ติดกับบ้านพักอาศัย
(3) รณ รงค์ ใ ห้ ผู้ พั กอาศั ย ใน โครงการมี กิ จ วั ต ร
ประจำวันและพฤติกรรมในการประหยัดไฟฟ้า ดังนี้
- ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิก
ใช้งาน สร้างให้เป็นนิสัยในการดับไฟทุกครั้งที่ออกจากห้อง
- เลื อกซื้ อเครื่องใช้ ไฟฟ้ าที่ ได้ ม าตรฐาน ดู ฉ ลาก
แสดงประสิทธิภาพให้แน่ใจทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อหากมี
อุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้องเลือกใช้เบอร์ 5
- ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่จะไม่อยู่ในห้องเกิน
1 ชั่ ว โมงสำหรั บ เครื่ อ งปรั บ อากาศทั่ ว ไป และ 30 นาที
สำหรับเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5
- หมั่ นทำความสะอาดแผ่ นกรองอากาศของ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(1) การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)

(2) การใช้น้ำ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และได้ มี การพั ฒ นาในด้ านมาตรฐานทางด้ านเทคนิ คและมาตรฐานการ
ให้บริการทั่วไป เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วรองรับความ
ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงและเพียงพอ รวมทั้งการจัดทำระบบ
แผนที่และข้อสนเทศระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ ตลอดจนการปรับปรุงการให้บริการ
ติดตั้งไฟฟ้าใหม่/ไฟฟ้าเพิ่ม การปรับปรุงการให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้าและ
การปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริหารด้านไฟฟ้าตามมาตรฐาน ISO 9002
เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและเพียงพอในการจ่ายไฟฟ้าให้มากขึ้น
ดังนั้น คาดว่าผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจะอยู่ในระดับต่ำ
นอกจากนี้ โครงการจะพิ จ ารณาจั ด ทำคู่มื อการประหยั ด และ
อนุรักษ์พลังงานแจกจ่ายให้กับผู้พักอาศัยทุกห้อง รวมทั้งรณรงค์ จัดทำ
ป้ายที่บริเวณประชาสัมพันธ์ภายในอาคารเกี่ยวกับการมาตรการประหยัด
และอนุรักษ์พลังงานด้วย

เครื่องปรับอากาศบ่อยๆ เพื่อลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
- ตั้ งอุ ณหภู มิ เครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซี ยส
ทั้งนี้ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 องศา ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ
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- ไม่ ป ล่ อยให้ มี ค วามเย็ น รั่ วไหลจากห้ องที่ ติ ด ตั้ ง
เครื่องปรับ อากาศ ตรวจสอบและอุ ด รอยรั่วตามผนั ง ฝ้ า
เพดาน ประตู ช่ อ งแสง และปิ ด ประตู ห้ อ งทุ ก ครั้ ง ที่ เปิ ด
เครื่องปรับอากาศ
- ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสาร หรือวัสดุอื่นใด
ที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเพื่อลด
การสูญเสียและใช้พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร
(4) ใช้ มู ลี่ กั น สาดป้ อ งกั น แสงแดดส่ อ งกระทบตั ว
อาคารและบุฉนวนกันความร้อนตามหลังคาและฝาผนังเพื่อ
ไม่ ให้ เครื่ อ งปรั บ อากาศทำงานหนั ก เกิ น ไป เพื่ อ ลดการ
สูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้าภายในอาคาร
(5) หลอดไฟภายในโครงการ จะเลือกใช้หลอด LED
ทั้งหมด เพื่อเป็นการลดการใช้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
(1) จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ในโครงการเท่ากับ 350.00
ลูกบาศก์เมตร เพื่อการอุปโภค บริโภค
(2) ติดป้ายรณรงค์การใช้น้ำหรือไฟฟ้าอย่างประหยัด
บริ เวณ จุ ด ที่ สั ง เกตได้ ง่ า ย เช่ น ป้ ายอั ก ษร แผ่ น ป้ าย
ประชาสัมพันธ์ หรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์
(3) จัด ให้ มี เจ้ าหน้ าที่ โครงการตรวจสอบการรั่วไหล

(ก) แหล่งน้ำใช้และปริมาณน้ำใช้
โครงการจะใช้น้ำซื้อจากเอกชนเป็นแหล่งน้ำใช้หลัก โครงการมี
ปริมาณน้ำใช้รวมทั้งสิ้น 127.73 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำซื้อจากเอกชน
จะเข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดินซึ่งอยู่บริเวณอาคารงานระบบ เพื่อนำไปเก็บไว้ใน
ถังเก็บน้ำดิบ ปริมาตร 90.00 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นเข้าสู่ระบบปรับปรุง
คุ ณ ภาพน้ ำ และเข้ า สู่ ถั ง เก็ บ น้ ำ ดี ปริ ม าตร 130.00 ลู ก บาศก์ เมตร

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ ำ ใน
ถั ง สำรองน้ ำ ใช้ ทุ ก 6 เดื อ น
โดยพารามิ เตอร์ ที่ ต รวจวั ด
อย่ า งน้ อ ยต้ อ งประกอบด้ ว ย
โ ค ลิ ฟ อ ร์ ม แ บ ค ที เ รี ย
เอสเชอริ เ ชี ย โคไลสตาฟิ โ ล
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(2) การใช้น้ำ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากนั้นสูบด้วยเครื่องสูบน้ำแรงดัน (Booster Pump) จำนวน 3 ชุด ไป
ยั ง ถั ง เก็ บ น้ ำ ซึ่ ง อยู่ บ ริ เวณด้ า นหลั ง อาคาร B3 มี ป ริ ม าตร 130.00
ลูกบาศก์เมตร เพื่ อสูบ จ่ ายน้ ำไปยั งส่วนต่ างๆ ของแต่ ล ะอาคารต่อไป
ดังนั้นรวมความจุถังเก็บน้ำของโครงการทั้งหมด 350.00 ลูกบาศก์เมตร
ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนใกล้เคียง มีการใช้น้ำ
จากบ่อน้ำตื้นเป็นแหล่งน้ำใช้หลัก รองลงมาใช้น้ำจากการประปาส่วนถูมิ
ภาคจังหวัดภูเก็ต ดังนั้น คาดว่าการใช้น้ำของโครงการจึงส่งผลกระทบต่อ
การใช้น้ำของชุมชนในระดับต่ำ

ของน้ำบริเวณพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ
(4) รณรงค์และให้คำแนะนำวิธีการประหยัดพลังงาน
แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการได้แก่
- ใช้น้ำอย่างประหยัด และหมั่นตรวจสอบการ
รั่วไหลของน้ำภายในห้องพักเพื่อลดการสูญเสียน้ำ
- ปิ ด น้ ำในช่ วงเวลาล้ างหน้ า แปรงฟั น โกน
หนวดและถูสบู่ตอนอาบน้ำ
- ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้างมือ เพราะ
การใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้สบู่เหลวและ
การใช้สบู่เหลวที่ไม่เข้มข้นจะใช้น้ำน้อยกว่าการล้างมือด้วย
สบู่ก้อน
- ตรวจสอบท่ อน้ ำรั่วภายในห้องน้ ำและส่ว น
ซั ก ล้ า งด้ ว ยการปิ ด ก๊อ กน้ ำ ทุ ก ตั ว ภายในห้ อ งน้ ำ และส่ ว น
ซักล้างหลังจากที่ทุกคนเข้านอน
- ใช้ Sprinkler หรื อ ฝั ก บั ว รดน้ ำ ต้ น ไม้ แ ทน
การฉีดน้ำด้วยสายยาง
- ล้างพื ชผั กและผลไม้ ในอ่ างหรือภาชนะที่ มี
การกักเก็บน้ำไว้เพียงพอ เพราะการล้างด้วยน้ำที่ไหลจาก
ก๊อกน้ำโดยตรง จะใช้น้ำมากกว่าการล้างด้วยน้ำที่บรรจุไว้
- ตรวจสอบชักโครกว่ามีจุ ดรั่วซึม หรือไม่โดย
ลองหยดสีผสมอาหารลงในถังพักน้ำแล้วสังเกตดูที่คอห่าน
หากมีน้ำสีลงมาโดยที่ไม่ได้กดชักโครกแสดงว่ามีการรั่วซึม
ของชักโครก

(ข) ระบบการจ่ายน้ำและการสำรองน้ำใช้
น้ ำ ซื้ อ เอกชนจะเข้ า สู่ ถั ง เก็ บ น้ ำ ดิ บ ขนาดความจุ 90.00
ลูกบาศก์เมตร จากนั้นสูบโดยเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติผ่านระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ำ ก่อนเข้าสู่บ่อเก็บน้ำดี ขนาดความจุ 130.00 ลูกบาศก์เมตร
แล้วจึงสูบด้วยเครื่องสู บน้ำแรงดัน (Booster Pump) จำนวน 3 ชุด ไป
ยั ง ถั ง เก็ บ น้ ำ ซึ่ ง อยู่ บ ริ เวณด้ า นหลั ง อาคาร B3 มี ป ริ ม าตร 130.00
ลูกบาศก์เมตร
ดั ง นั้ น ความจุ รวมทั้ ง หมดของถั ง สำรองน้ ำ ใช้ ข องโครงการ
เท่ากับ 350.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ภายในโครงการได้
มากกว่า 2 วัน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ค็อกคัสออเรียส คลอสตริเดียม
เพอร์ฟริงเจนส์ ตามมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมน้ ำ
บริโภค ตามประกาศกระทรวง
อุ ต สาหกรรมฉบั บ ที่ 3470
(พ.ศ.2549) ออกความตามใน
พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(2) การใช้น้ำ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ไม่ใช้ส ายยางและเปิด น้ำไหลตลอดเวลาใน
ขณะที่ล้างรถ
- ไม่ล้างรถบ่อยครั้งจนเกินไป เพราะนอกจาก
จะมีความสิ้นเปลืองน้ำแล้ว ยังทำให้เกิดสนิม
(5) จั ด ให้ มี เจ้ า หน้ า ที่ ค อยดู แ ลรั ก ษาระบบเส้ น ท่ อ
สำหรับ ส่ ง น้ ำ ให้ อ ยู่ ในสภาพดี อ ยู่ เสมอ หากพบว่ า ชำรุด
เสียหายให้ทำการซ่อมแซมทันที
(6) ล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ทุก 6 เดือน
(7) ก่อนมีการเข้าบำรุงรักษาถังเก็บน้ำใต้ดิน จะมีการ
ประชาสัม พันธ์โดยติดป้ายประกาศแจ้งวันเข้าบำรุงรักษา
บริเวณส่วนต้อนรับภายในอาคาร
(8) กำหนดช่ ว งเวลาเข้ า บำรุ ง รั ก ษาระบบ เวลา
14.00- 16.00 น. ของวันจันทร์- วันศุกร์ เว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(9) จัดให้มีแผงกั้น และติดตั้งป้ายแจ้งเตือนขณะเข้า
บำรุงรักษาถังเก็บน้ำใต้ดิน

(3) การระบายน้ำ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

เมื่ อ โครงการเปิ ด ดำเนิ น การบริ เ วณ นี้ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด การ
(1) ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยและจัดให้มีการลอกบ่อ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอย่างถาวรจากเดิมพื้นที่ว่างเปล่ามิได้มีการใช้ ดักขยะทุกเดือน
ประโยชน์แต่อย่างใด โดยในการพัฒนาโครงการได้มีการปรับสภาพพื้นที่
(2) ควบคุ ม การระบายน้ ำ หลั งพั ฒ นาไม่ ให้ เกิน ก่อ น
ให้เหมาะสมต่อการก่อสร้างอาคาร พร้อมกันนี้โครงการได้จัดให้มีพื้นที่ พัฒนาโครงการ
สี เขี ย วไว้ พั ก ผ่ อ น แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามถึ ง แม้ ว่ า จะมี พื้ น ที่ ที่ ให้ มี ก ารจั ด
(3) ก่อสร้างบ่ อหน่วงน้ำฝน จำนวน 1 บ่ อ ปริมาตร
ภูมิสถาปัตย์ ปริมาณน้ำฝนที่ซึมลงใต้ดินก็จะลดลงเนื่องมาจากในบริเวณ 180.00 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับและเก็บกักน้ำฝนภายใน

-
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(3) การระบายน้ำ (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

พื้นที่โครงการมีส่วนที่เป็นอาคาร และถนน ทำให้ปริมาณน้ำฝนที่คงเหลือ
อยู่บนพื้นผิวเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนมีการพัฒนาโครงการ ดังนั้น โครงการจึง
ต้ องมี การควบคุม อั ต ราการระบายน้ ำ ออกจากโครงการ เพื่ อป้ อ งกั น
ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- การระบายน้ำฝน เมื่อเปิดดำเนินการ สภาพพื้นที่โครงการ
จะเปลี่ ย นแปลงมาเป็ น พื้ น ที่ ตั้ ง ของอาคาร จำนวน 9 อาคาร ได้ แ ก่
อาคารห้องพัก อาคารออกกำลังกาย อาคารห้องงานระบบ อาคารสระ
ว่ายน้ำ ถนน ที่จอดรถและพื้นที่สีเขียว จึงทำให้อัตราการระบายน้ำออก
นอกพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไปในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อป้องกัน
ผลกระทบจากอัตราการระบายน้ำออกต่อชุมชน โครงการจึงต้องมีการ
รักษาสภาพการระบายน้ำให้มีสภาพเดิมเหมือนช่วงก่อนพัฒนาโครงการ
โดยการควบคุมอัตราการระบายน้ำออก ไม่ไห้เกินอัตราการระบายน้ำเดิม
ก่อนพั ฒ นาโครงการ ซึ่ งโครงการได้มีการประเมินอัต ราการระบายน้ ำ
ออกจากโครงการ ทั้งในช่วงก่อนและหลังพัฒนาโครงการ ตามแนวทาง
การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการที่พัก
อาศัย บริการชุมชน และสถานที่ตากอากาศ ซึ่งจัดทำโดยสำนักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556 โดยผู้ออกแบบได้
คำนวณปริมาณน้ำฝนจากค่าอัตราฝนตกสูงสุดใน 30 นาทีแรกและสิ้นสุด
ใน 3 ชั่วโมง สามารถสรุป อัตราการระบายน้ำและแสดงรายละเอียดการ
ควบคุมอัตราการระบายน้ำออก ได้ดังนี้
- ก่อนพัฒนาโครงการ สภาพพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ดินแน่น จาก
การคำนวณหาอัตราการไหลนองของน้ำฝนก่อนพัฒนา (Qก่อน) พบว่า มี
อัตราการไหลที่ 0.0597 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

พื้นที่โครงการไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และเข้าสู่บ่อพักน้ำ
ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสาธารณะ
(ถนนโคกโตนด) ด้านหน้าโครงการต่อไป
(4) โครงการต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถบำบัด
น้ำเสียได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งของอาคารประเภท ข (โรงแรม
ที่ มี จ ำนวนห้ อ งสำหรั บ ใช้ เป็ น ห้ อ งพั ก รวมกั น ทุ ก ชั้ น ของ
อาคาร หรือกลุ่ม ของอาคารตั้ งแต่ 60 ห้ อง แต่ ไม่ถึง 200
ห้อง) ซึ่งกำหนดให้มีค่าบีโอดีในน้ำทิ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/
ลิตร สารแขวนลอยต้องไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร
(5) จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ สำหรับสูบระบายน้ำออก
จากบ่อหน่วงน้ำของโครงการให้มีความพร้อมอยู่เสมอ โดย
จะต้องมีอย่างน้อย 2 เครื่อง (สำรอง 1 เครื่อง)
(6) จัดให้มีการขุดลอก ฉีดล้างทำความสะอาดภายใน
รางระบายน้ ำ (Gutter) ภายในโครงการอย่ า งสม่ ำ เสมอ
เพื่อให้น้ำไหลได้อย่างสะดวก
(7) จัดให้มีท่อระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำจากรางระบาย
น้ำฝน (Gutter) ลงสู่บ่อหน่วงน้ำของโครงการ ก่อนจะสูบ
ระบายออกต่อไป
(8) จั ด เจ้า หน้ าที่ ค อยตรวจสอบดู แ ลรวบรวมระบบ
ระบายน้ ำของโครงการเป็ น ประจำ โดยเฉพาะช่ วงฤดู ฝ น
หากพบว่าชำรุดต้องรับแก้ไขทันที
(9) จั ด ให้ มี ก ารเฝ้ า ระวั ง และการติ ด ตามข่ า วสาร
เหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบ่อผุด เพื่อป้องกันการเฝ้า

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(3) การระบายน้ำ (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- หลังพัฒนาโครงการ สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่มีหลังคาปกคลุม ระวังน้ำท่วม
และบางส่วนเป็นพื้นที่คอนกรีต รวมทั้งพื้น ที่สีเขียว จากการคำนวณหา
อัตราการไหลนองของน้ำฝนหลังพัฒนา (Qหลัง) พบว่า มีอัตราการไหลที่
0.1166 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
- ปริ ม าณน้ ำ ส่ ว นที่ เหลื อ ในปริ ม าณสู ง สุ ด ในช่ ว งเวลา 3
ชั่วโมง เนื่ องจากโครงการมีการระบายน้ ำฝนจากบ่ อหน่ วงน้ ำออกอยู่
เสมอ โดยมีอัตราการระบายน้ำ เท่ากับ 0.0597 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่ง
เป็นอัตราการไหลที่ไม่เกินอัตราการการระบายน้ำก่อนพัฒนา โดยจาก
การคำนวณ พบว่า ในช่ วงเวลา 3 ชั่วโมง มีป ริม าณน้ ำสะสมสู งสุด ที่
ช่วงเวลานาที ที่ 75 โดยมี ป ริม าณน้ ำสะสมอยู่ ในบ่ อหน่ วงน้ ำ 168.91
ลูกบาศก์เมตร
ดังนั้ น โครงการจึงได้ ออกแบบให้ มี บ่ อหน่ วงน้ ำฝน จำนวน 1 บ่ อ
ปริ มาตร 180.00 ลู กบาศก์ เมตร อยู่ บ ริ เวณด้ านหน้ าโครงการ ซึ่ งเป็ น
บ่อหน่วงน้ำแบบปิด โดยบ่อหน่วงน้ำดังกล่าว มีความเพียงพอที่จะเก็บกัก
น้ำฝนส่วนเกินก่อนที่จะระบายออกนอกพื้นที่โครงการ และควบคุมอัตราการ
ระบายน้ำไม่ให้เกินอัตราการระบายน้ำเดิมก่อนพัฒนาโครงการ โดยวิธีการ
ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกนั้น โครงการควบคุมด้วยเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้
มีอัตราการระบายน้ ำออกที่ สม่ ำเสมอและเป็นวิธีการที่สามารถควบคุมได้
ทั้งระบบอัตโนมัติ (Automatic) และแบบควบคุมด้วยคน (Manual)
- การระบายน้ำทิ้ง น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกรวบรวมไว้ใน
บ่อเก็บน้ำทิ้ง คสล. จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 15.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้ำ
ทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วของโครงการจะนำไปรดน้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ในโครงการ ส่วนที่เหลือจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(3) การระบายน้ำ (ต่อ)
(4) การจัดการมูลฝอย

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โคกโตนดต่อไป ดังนั้น การระบายน้ำของโครงการในช่วงดำเนินการจะมี
ผลกระทบต่อการระบายน้ำของชุมชนในระดับต่ำ
ก) ความเพียงพอของที่รองรับมูลฝอยของโครงการ
เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ คาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ทั้ ง สิ้ น 1,104.00 ลิ ต ร/วั น หรื อ 368.00 กิ โลกรั ม /วั น โดยแบ่ ง เป็ น
มูลฝอยอินทรีย์ 239.13 กิโลกรัม/วัน, มูลฝอยทั่ วไป 51.52 กิโลกรัม/วัน,
มูลฝอยรีไซเคิล 77.28 กิโลกรัม/วัน และมูลฝอยอันตราย 0.07 กิโลกรัม/วัน
ปริมาณมู ลฝอยดังกล่า วมาคำนวณปริมาตรโดยคิด จากความ
หนาแน่ น ของมู ล ฝอยแต่ ล ะประเภทซึ่ ง มี ป ริม าตรมู ล ฝอยรวม 1.66
ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยแบ่งเป็น มูลฝอยอินทรีย์ 0.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน ,
มูลฝอยทั่วไป 0.34 ลูกบาศก์เมตร/วัน , มูลฝอยรีไซเคิล 0.52 ลูกบาศก์
เมตร/วัน และมูลฝอยอันตราย 0.00047ลูกบาศก์เมตร/วัน
ทั้ ง นี้ โครงการได้ จั ด ให้ มี ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยรวม ประกอบด้ ว ย
ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์ มีขนาดพื้นที่ 23.00 ตารางเมตร ระดับกักเก็บ
1.00 เมตร ห้องพักมูลฝอยทั่วไป มีขนาดพื้นที่ 4.00 ตารางเมตร ระดับ
กักเก็บ 1.00 เมตร ห้องพั กมูลฝอยรีไซเคิล มีขนาดพื้ นที่ 8.00 ตาราง
เมตร ระดับกักเก็บ 1.00 เมตร และห้องพักมูลฝอยอันตราย มีขนาดพื้นที่
4.00 ตารางเมตร ระดับกักเก็บ 1.00 เมตร
ดังนั้น ห้องพักมูลฝอยรวมมีขนาดพื้นที่รวม 39.00 ตารางเมตร
และมีปริมาตรกักเก็บมูลฝอยประมาณ 39.00 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความ
สูงเก็บกองมูลฝอย 1.00 เมตร) อัตราการเกิดมูลฝอยรวมทั้งโครงการ
ประมาณ 1.66 ลบ.ม./วั น ดั งนั้ น ห้ องพั กมู ล ฝอยรวมของโครงการจึ ง
สามารถกักเก็บมูลฝอยได้มากกว่า 3 วัน

(1) โครงการได้จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยไว้ ตามจุด
ต่างๆ ภายในโครงการเป็น 4 ประเภท ได้แก่
- ถังรองรับมูลฝอยอินทรีย์ ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอย
ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เป็นต้น
(ถังสีเขียว)
- ถังรองรับ มู ล ฝอยแห้ ง สามารถรองรับ มู ล ฝอย
ทั่วไป เช่น ถุงหรือพลาสติก เป็นต้น (ถังสีน้ำเงิน)
- ถั ง รองรับ มู ล ฝอยรีไซเคิ ล ซึ่ ง เป็ น มู ล ฝอยที่ ยั ง
ใช้ได้ เช่น ขวดน้ำชนิดที่เป็นแก้วและพลาสติก เศษกระดาษ
กระป๋องน้ำอัดลม กระป๋องเบียร์ (ถังสีเหลือง)
- ถังรองรับมูลฝอยอั นตราย เช่ น หลอดฟลู ออเรส
เซนต์ ถ่านไฟฉายแบตเตอรี่โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุ
สารเคมี เป็นต้น (ถังสีส้มหรือถังสีเทาฝาส้ม) เพื่อความสะดวก
ในการคัดแยกมูลฝอยชนิดที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์
หรือขายได้ออกก่อนที่รถเก็บขนมูลฝอยจะรับไปกำจัดต่อไป
(2) จั ด ให้ มี พ นั กงานทำความสะอาดจัด เก็บ มู ล ฝอย
จากทุกจุดภายในโครงการทุกวัน และคัดแยกมูลฝอยก่อน
นำไปรวมไว้ ที่ ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยรวม เพื่ อ รอให้ ร ถเก็ บ ขน
มูลฝอยมาจัดเก็บต่อไป
(3) การเก็ บ มู ล ฝอยใส่ ถุ ง ต้ อ งไม่ ให้ มี ป ริ ม าณหรื อ
น้ำหนักมากเกินไป

(1) ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม
เรี ย บ ร้ อ ย ข อ ง ถั ง ร อ งรั บ
มู ล ฝอยของแต่ ล ะชั้ น และ
ห้ อ งพั ก มู ล ฝ อ ย รว ม ข อ ง
โครงการให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้ ง า น ทุ ก วั น ต ล อ ด ช่ ว ง
ดำเนินการ
(2) ตรวจสอบการตกค้าง
มูลฝอยภายในอาคารโครงการ
ทุกวันตลอดช่วงดำเนินการ
(3) ทำความสะอาดที่ พั ก
มูลฝอยทุกชั้นทุกวันตลอดช่วง
ดำเนินการ
(4) ท ำ ค ว า ม ส ะ อ า ด
ห้ องพั กมู ล ฝอยรวมและถนน
ภ า ย ใน โค ร ง ก า ร ทุ ก ค รั้ ง
ภายหลั ง การเก็ บ ขนมู ล ฝอย
ของบริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียน
กั บ เท ศ บ า ล ต ำ บ ล ก ะ ร น
ตลอดช่วงดำเนินการ
(5) จั ด ให้ มี เจ้ า ห น้ า ที่
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
และคุณค่าต่างๆ
(4) การจั ด การมู ลฝ อย
นอกจากนี้ น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการล้างทำความสะอาดห้องพัก
(ต่อ)
มูลฝอยรวมของโครงการจะระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
เพื่อบำบัดต่อไป ดังนั้น น้ำทิ้งจากห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ จึงไม่
มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมแต่อย่างใด
ข) การจัดการมูลฝอย
โครงการมี น โยบายและกำหนดเป้ า หมายในการลดปริม าณ
มูล ฝอยที่ จ ะนำไปกำจั ด โดยท้ องถิ่น และมี อั ต ราการใช้ป ระโยชน์ จาก
มูล ฝอยมากขึ้น โดยนำหลัก 3R มาเป็ น แผนงานในการจัด การมู ล ฝอย
ภายในโครงการ ได้แก่ การลดมูลฝอย การนำไปใช้ซ้ำ และนำกลับไปใช้
ใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) Reduce การลดการใช้การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง
เช่น การลดการใช้โฟมและพลาสติก ให้ใช้ภาชนะคงทนถาวรสามารถใช้
ซ้ำได้หลายครั้ง บริการน้ำดื่มด้วยขวดแก้ว เลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อย
สลายได้ง่าย เช่น ใบตอง มีภาชนะคัดแยกอาหารเครื่องดื่ม
(2) Reuse หรือการใช้ซ้ำ เช่น ใช้กระดาษซ้ำ เลือกใช้ภาชนะที่
สามารถใช้ซ้ำหรือลดการใช้บรรจุภัณ ฑ์หรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ที่ส่งคืน
ผู้ผลิตได้ เช่น กล่องหรือตะกร้า การมอบหรือบริจาคสิ่งของที่เลิกใช้งาน
แล้วของโรงแรมให้แก่พนักงานหรือองค์กรสาธารณะ มีการเลือกบรรจุ
ภัณฑ์ที่สามารถเติมใหม่ได้
(3) Recycle หรือใช้หมดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น มีการคัดแยก
ขยะตามประเภท และส่ งขายให้ กั บ ร้ านซื้ อ ของเก่ าในท้ องถิ่ น มู ลฝอย
อินทรีย์มีการนำกลับไปใช้ประโยชน์ต่อ เช่น ทำปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพ
ส่วนมูลฝอยอันตรายมีการคัดแยกและจัดเก็บเพื่อรอกำจัดอย่างเหมาะสม
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(4) ก่อนรวบรวมมู ลฝอยจากจุดต่ างๆ ไปยังห้องพั ก ประสานงานกับบริษัทเอกชน
มู ล ฝอยรวม ต้ อ งมั ด ปากถุ ง ให้ แ น่ น เพื่ อ ป้ อ งกั น มู ล ฝอย ที่ ขึ้ น ท ะเบี ยนกั บ เทศบาล
กระจัดกระจายและสะดวกต่อการขนย้าย
ตำบลกะรนกรณี ที่ มี ป ริม าณ
(5) จั ด ให้ มี ก ารทำความสะอาดห้ องพั ก มู ล ฝอยรวม มูลฝอยตกค้าง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค
(6) ห้องพักมูลฝอยต้องมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกัน
กลิ่นรบกวนผู้มาใช้บริการ และชุมชน บริเวณใกล้เคี ยงโดย
จะเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น
(7) จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอย
ไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
(8) จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
(9) ประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยกับบริษัทเอกชนที่
ขึ้นทะเบี ยนกับ เทศบาลตำบลกะรนให้ มาเก็บมูลฝอยจาก
โครงการอย่างสม่ำเสมอทุกวัน โดยไม่มีการตกค้างภายใน
โครงการ
(10) ประสานกับร้านรับซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง
(11) ส่งเสริมมาตรการคัดแยกมูลฝอยอย่างจริงจัง ดังนี้
1) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยก
มู ล ฝอยก่ อ นนำไปทิ้ ง โดยติ ด ป้ า ยไว้ บ ริเวณโถงทางเข้ า
อาคาร และบอร์ดประชาสัมพันธ์
2) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเภทของมูลฝอย
รีไซเคิล เช่ น กระดาษ แก้ว พลาสติ ก โลหะ และมู ล ฝอย
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(4) การจัดการมูลฝอย (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
สำหรับ การจั ด การมู ล ฝอยภายในโครงการ จะให้ แม่ บ้ านทำ
หน้ า ที่ เก็ บ รวบรวมมู ล ฝอย และทำความสะอาดภายในห้ อ งพั ก และ
บริเวณทั่วไปภายในโครงการ ซึ่งจะเก็บรวบรวมมูลฝอยวันละ 1 ครั้ง/
ห้องพัก โดยถังรองรับมูลฝอยในห้องพักจะมีขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 ถัง
โดยมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ จะถูกคัดแยกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอย
ทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย ก่อนรวบรวม
ใส่ถุงดำ และถุงแดง (สำหรับมูล ฝอยอั นตราย) ผูกปากถุงให้ เรียบร้อย
และนำไปทิ้งในอาคารห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ โดยแยกประเภท
มูลฝอยรีไซเคิลไว้ที่ส่วนพักมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งมูลฝอยส่วนนี้สามารถนำไป
ขายได้ มูลฝอยทั่วไปไว้ที่ส่วนพั กมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์ไว้ที่ส่วน
พักมูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายไว้ที่ส่วนพักมูลฝอยอันตราย โดย
มีพื้นที่ห้องพักมูลฝอยรวม ประมาณ 39.00 ตารางเมตร ที่ระดับกักเก็บ
1.00 เมตร (รองรั บ มู ล ฝอยได้ 39.00 ลู ก บาศก์ เ มตร) โดยเมื่ อ
เปรีย บเที ย บกั บ ปริ ม าณมู ล ฝอยที่ เกิ ด ขึ้ น จากโครงการเท่ า กั บ 1.66
ลูกบาศก์เมตร/วัน พบว่าสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้นาน มากกว่า
3 วัน เพื่อรอรถเก็บขนมูลฝอยจากบริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาล
ตำบลกะรนเข้ามาจัดเก็บมูลฝอยให้แก่โครงการ
ค) ความสามารถในการเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานราชการ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการเก็ บ ขนมู ล ฝอยของ
เทศบาลตำบลกะรน พบว่ า ปั จ จุ บั น เทศบาลตำบลกะรนมี ก อง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหามูลฝอย
ในเขตเทศบาลตำบลกะรน และจะรวบรวมมูลฝอยไปกำจัดยังเทศบาล
นครภูเก็ต โดยเสียค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอยให้แก่เทศบาลนครภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประเภทอื่นๆ
3) ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารทิ้ ง มู ล ฝอยให้ ต รงกั บ
ภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท
4) จัดให้มีการ ลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
(12) ปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มบริเวณโดยรอบห้องพัก
มูลฝอยรวม เพือ่ ลดปัญหาเรื่องกลิ่นและทัศนียภาพ
(13) ในช่วงที่มีการจอดรถเก็บขนมูลฝอย โครงการ
จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สัญจรผ่านไป-มาบนถนนหน้าโครงการ หรือผู้ที่จะเข้าสู่พื้นที่
โครงการ
(14) ในกรณี ที่ มีการเข้าเก็บขนมู ลฝอยในช่ วงเวลา
กลางคื น เจ้ าหน้ า ที่ ของโครงการจะต้ อ งมี ไฟฉายหรือ ไฟ
กระพริบ สำหรับส่องสว่างให้ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา มองเห็น
ได้ในระยะไกล
(15) ในการลำเลี ย งมู ล ฝอยมาทิ้ งของแม่ บ้ านของ
โครงการ จะต้องให้ถุงรวบรวมมูลฝอยอยู่ในสภาพที่พร้อม
สำหรับการลำเลียงออกได้ทันทีที่เจ้ าหน้าที่มาเก็บขน เพื่อ
ลดระยะเวลาในการจอดของรถเก็บขนมูลฝอยให้น้อยที่สุด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
และคุณค่าต่างๆ
(4) การจัดการมูลฝอย (ต่อ) ปั จ จุ บั น ในอั ต ราตั น ละ 520 บาท โดยในปี พ.ศ. 2562 มี มู ล ฝอยที่
เทศบาลตำบลกะรน ส่งกำจัด ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต
ปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 20,707.92 ตัน/หน่วย (ที่มา : แผนปฏิบัติการจัดการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จั งหวัดภูเก็ต
และกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต พ.ศ.2562)

(5) การคมนาคม

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ส่วนปัญหาในเรื่องการเก็บขนมูลฝอยนั้น เนื่องจากพื้นที่เทศบาล
ตำบลกะรนมีจำนวนผู้อยู่อาศัยจำนวนมาก ดังนั้น จึงส่งผลให้มีปริมาณมูล
ฝอยมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งในบางช่วงเวลารถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเก็บ
ขนได้หมด จึงเกิดปัญหามูลฝอยตกค้างมากตามมา นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุ
มาจากการนำมูลฝอยมาทิ้งไม่ตรงตามช่วงเวลาที่เทศบาลกำหนด จึงทำให้
เกิดปัญหาปริมาณมูลฝอยตกค้างตามจุดต่างๆ ได้เช่นกัน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบด้านปัญหามูลฝอย
ตกค้าง ในกรณีที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเก็บขนมูลฝอยได้หมดในแต่
ละวั น โครงการจึ ง ได้ อ อกแบบให้ ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยรวมของโครงการ
สามารถรองรับมูลฝอยจากโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ซึ่งจะช่วยลด
ผลกระทบด้ า นปั ญ หามู ล ฝอยตกค้ า งได้ ในระดั บ หนึ่ ง ดั ง นั้ น คาดว่ า
ผลกระทบที่เกิดจากมูลฝอยโครงการจะอยู่ในระดับต่ำ
(1) ประเมินความเพียงพอของพื้นที่จอดรถยนต์เปรียบเทียบ
(1) การควบคุมการจราจรภายในโครงการ
กับโครงการที่มีลักษณะกิจกรรม ประเภทเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน
1) ติดตั้งป้ายควบคุมความเร็ว ป้ายแสดงทางแยก
จากการประเมินความเพี ยงพอของจำนวนที่ จอดรถยนต์จาก ทุกแห่งและป้ายแสดงทางไปลานจอดรถ
สั ด ส่ ว นการใช้ ง านจริ ง ของโครงการโรงแรม ไอบิ ส กะตะ ที่ เปิ ด
2) จั ด ทำเครื่ อ งหมายบนพื้ น ทางแสดงทิ ศ ทาง
ดำเนินการในปัจจุบัน พบว่า โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท การจราจร
(Chanalai Flora Resort) (ดัด แปลงและส่ วนขยาย) จะมี การใช้งานที่
3) ใช้ Overhead Signal โดยเฉพาะบริเวณทาง

(1) ตรวจสอบสภาพป้ า ย
สัญญาณจราจรต่างๆ ให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ
(2) ตรวจสอบสภาพความ
คล่องตัวในการเดินรถบริเวณ
ทางเข้า-ออก และถนนภายใน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(5) การคมนาคม (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
จอดรถยนต์ สูงสุ ดประมาณ 12 คัน โดยทางโครงการได้จั ดให้ มี ที่ จอด
รถยนต์ไว้ทั้งสิ้น 23 คัน เป็นที่จอดรถสำหรับผู้พิการ จำนวน 1 คัน
(2) ประเมินความเพียงพอของพื้นที่จอดรถยนต์ตามข้อกำหนด
ของกฎหมาย
1. กฎกระทรวงฉบั บที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน พ.ร.บ.
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555)
แก้ไขเพิ่มเติม ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
ข้อกำหนดตามกฎหมาย
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
(7) “โรงแรม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
อาคารที่ใช้เป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(12) “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อ
ใช้อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นที่ประกอบกิจการประเภท
เดียวหรือหลายประเภท โดยมีความสูงจากระดับถนนตั้ งแต่ 15 เมตรขึ้น
ไป และพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตร.ม. หรือมีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตร.ม.
ความสอดคล้องของโครงการ
ความสอดคล้องตามข้อ 1 (7) โครงการประกอบกิจการประเภท
โรงแรม มีห้องพักทั้งหมดจำนวน 144 ห้อง แต่ละห้องพักมีห้องนอน ห้อง
ส้วมและห้องน้ำเป็นอิสระ และมีทางเดินและบั นไดขึ้นชั้นบนใช้ร่วมกัน
เข้าข่ายโรงแรม
ความสอดคล้ องตามข้อ 1 (12) ภายในโครงการมี อาคารที่ มี
ความสูงจากระดับถนนตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป และพื้นที่รวมกันทุกชั้นใน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เข้า-ออกลานจอดรถ
โครงการ
4) จั ด ให้ มี ไฟส่ อ งสว่ า งอย่ า งเพี ย งพอบริเวณริม
(3 ) จั ด ให้ มี เจ้ า ห น้ าที่
ถนนภายในโครงการ
ตรวจสอบ การปฏิ บั ติ ต าม
5) จั ด ให้ มี ไ ฟกระพริ บ บริ เวณทางโค้ ง ภายใน มาตรการที่ ก ำหนดไว้ อ ย่ า ง
โครงการ เพื่ อ ส่ ง สั ญ ญาณเตื อ นให้ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารสามารถ เคร่งครัด
มองเห็นได้ระยะไกล
6) จัด ให้ มี เนิ น ชะลอความเร็วตามแนวถนนเป็ น
ระยะๆ เพื่ อเสริมแรงยึ ดเกาะของรถในขณะที่ ขึ้น และลง
ภายในพื้นที่โครงการ
7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณทาง
แยก
(2) การควบคุ ม การจราจรบริ เวณทางเข้ า -ออกที่
เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะ
1) จัดทำป้ายและเครื่องหมายแสดงทางเข้า-ออก
และติดตั้งในบริเวณที่เหมาะสม
2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยอำนวยความ
สะดวกบริเวณทางออกของโครงการ โดยเฉพาะในช่วงที่มีรถ
ออกจากโครงการ จะต้ องบริหารการจราจรเพื่ อลดความ
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด
(3) ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณ
ทางเข้ า -ออกโครงการที่ ส ามารถเห็ น ได้ ชั ด เจนและใน
ระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทนั ก่อนเข้าสู่โครงการได้
อย่างปลอดภัย
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(5) การคมนาคม (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หลังเดียวกันเกิน 1,000 ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใด
ในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตร.ม. จำนวน 2 อาคาร คือ อาคาร B3 มีพื้นที่
ใช้สอยอาคาร 4,041.00 ตารางเมตร และอาคาร B4 มีความสูง 15 เมตร
และมีพื้นที่ใช้สอยอาคาร 1,169.00 ตารางเมตร เข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่
ข้อกำหนดตามกฎหมาย
ข้อ 2 ให้ กำหนดประเภทของอาคารซึ่งต้องมี ที่ จอดรถยนต์ ที่
กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ไว้ ดังต่อไปนี้
(1) โรงมหรสพที่มีพื้นที่สำหรับจัดที่นั่งสำหรับคนดูตั้งแต่ 500 ที่
ขึ้นไป
(2) โรงแรมที่มีพื้นที่ห้องโถงหรือพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยก
รรมในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป”
(3) อาคารชุดที่มีพื้นที่แต่ละครอบครัวตั้งแต่ 60 ตร.ม. ขึ้นไป
(4) ภัตตาคารที่มีพื้นที่สำหรับตั้งโต๊ะอาหารตั้งแต่ 150 ตร.ม. ขึ้นไป
(5) ห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 300 ตร.ม. ขึ้นไป
(6) อาคารขนาดใหญ่
(7) สำนักงานที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 300 ตร.ม. ขึ้นไป
(8) ห้องโถงของภัตตาคารตาม (4) หรืออาคารขนาดใหญ่ตาม (7)
ในกรณี ที่ โรงแรมตาม (2) หรือโรงแรมที่มี ลักษณะเป็ นอาคาร
ขนาดใหญ่ ตาม (7) ตั้ งอยู่ ในพื้ นที่ ที่ ตามสภาพธรรมชาติ ไ ม่ ส ามารถนํ า
รถยนต์ เข้ า ไปใช้ ได้ จะไม่ จั ด ให้ มี ที่ จ อดรถยนต์ ที่ ก ลั บ รถยนต์ และ
ทางเข้าออกของรถยนต์ก็ได้
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการประกอบกิ จการประเภทโรงแรม มี ห้ องพั กทั้ งหมด

(4) มีสันนูนบริเวณจุดเข้า-ออกพื้นที่โครงการเพื่อช่วย
ชะลอความเร็วของรถป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
(5) ห้ า มจอดรถบริ เวณ ริ ม ถนนบ ริ เวณด้ า นหน้ า
โครงการโดยเด็ดขาด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ
และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้า-ออกโครงการ
(6) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า -ออกโครงการไม่ให้
เกิดการตัดกระแสจราจร บนถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้า
โครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้สะดวกและ
รวดเร็ว และขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการ
เดินรถตามการจัดจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยในการเดินรถ ตลอด 24 ชั่วโมง
(7) จัด ให้ มี ไฟส่ องสว่างบริเวณทางออกในช่ว งเวลา
กลางคืนอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถมองเห็นรถที่วิ่งมาบน
ถนนด้านข้างได้อย่างชัดเจน
(8) ติ ด ตั้ งสั ญ ญาณไฟกระพริบ บริเวณทางออกของ
โครงการ เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา เพิ่มความระมัดระวัง
เมื่อวิ่งผ่านบริเวณพื้นที่โครงการ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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(5) การคมนาคม (ต่อ)
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จำนวน 144 ห้อง แต่ละห้องพักมีห้องนอน ห้องส้วมและห้องน้ำเป็นอิสระ
และมีทางเดินและบันไดขึน้ ชั้นบนหรือลิฟต์ใช้ร่วมกัน
ความสอดคล้องตามข้อ 2 (2) โครงการมีพื้นที่ห้องโถงหรือพื้นที่
ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรมรวมทั้งสิ้น 403.00 ตารางเมตร จึงต้องมีที่
จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์
ความสอดคล้องตามข้อ 2 (6) โครงการมีมี อาคารที่ มีความสู ง
จากระดั บ ถนนตั้ งแต่ 15 เมตรขึ้ น ไป และพื้ น ที่ รวมกั น ทุ กชั้ น ในหลั ง
เดียวกันเกิน 1,000 ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดใน
หลังเดียวกันเกิน 2,000 ตร.ม. จำนวน 2 อาคาร จึงต้องมีที่จอดรถยนต์ ที่
กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์
ข้อกำหนดตามกฎหมาย
ข้อ 3 จำนวนที่จอดรถยนต์ ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
(2) ในเขตเทศบาลทุ ก แห่ ง หรื อ ในเขตท้ อ งที่ ที่ ได้ มี พ ระราช
กฤษฎีกาให้ ใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ควบคุ มการก่อสร้างอาคารพุ ทธศักราช
2479 ใช้บังคับ
(ข) โรงแรม ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ห้องโถง
30 ตารางเมตร เศษของ 30 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 30 ตารางเมตร และ
ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิ ชยกรรม 40 ตารางเมตร
เศษของ 40 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 40 ตารางเมตร
(ซ) อาคารขนาดใหญ่ ให้มี ที่จอดรถยนต์ตามจำนวนที่กำหนด
ของแต่ละประเภทของอาคารที่ใช้เป็นที่ประกอบกิจการในอาคารขนาด
ใหญ่ นั้นรวมกัน หรือให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่อาคาร
240 ตารางเมตร เศษของ 240 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 240 ตารางเมตร
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ทั้งนี้ให้ถือที่จอดรถยนต์จำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์
ความสอดคล้องของโครงการ
ความสอดคล้องตามข้อ 3 (ข) โครงการมีพื้นที่ห้องโถงหรือพื้นที่
ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรมรวมกันทั้งสิ้น 403.00 ตารางเมตรจึงต้องมีที่
จอดรถยนต์ โดยมีพื้นที่ (ห้องโถง) ส่วนต้อนรับทั้งหมด 54.00 ตารางเมตร
ต้องจัดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์อย่างน้อย 2 คัน และโครงการมีพื้นที่ (ส่วน
กิจการพาณิชยกรรม) ทั้งหมด 349.00 ตารางเมตร ต้องจัดให้มีพื้นที่จอด
รถยนต์อย่างน้อย 9 คัน รวมโครงการต้องจัดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์อย่าง
น้อย 11 คัน ซึ่งโครงการได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ไว้ทั้ งสิ้น 23 คัน ถือว่า
สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว
ความสอดคล้ อ งตามข้ อ 3 (ซ) โครงการมี อ าคารขนาดใหญ่
จำนวน 2 อาคาร โดยพื้นที่อาคาร B3 เท่ากับ 4,041.00 ตารางเมตร และ
อาคาร B4 เท่ากับ 1,169.00 ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ 5,210.00 ตาราง
เมตร ดั งนั้ น โครงการต้ องจัดให้ มีพื้ นที่ จอดรถยนต์ ไม่ น้ อยกว่ า 23 คัน
ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์จำนวน 23 คัน จึงถือว่าสอดคล้องกับ
ข้อกำหนดดังกล่าว
ดังนั้น จากการประเมินความเพียงพอของพื้นที่จอดรถยนต์ตาม
การประเมิ น ความเพี ย งพอของจำนวนที่ จ อดรถยนต์ ภายในโครงการ
เปรียบเทียบกับจำนวนที่จอดรถยนต์จากพฤติกรรมการใช้งานจริงจาก
อาคารข้างเคียง และตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแสดง
ให้เห็นว่า โครงการสามารถจัดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์ภายในโครงการได้
เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งโครงการได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ไว้
ทั้งสิ้น 23 คัน โดยเป็น ที่จอดรถสำหรับผู้พิ การจำนวน 1 คัน จึงถือว่า
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สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ กำหนดดั ง กล่ า ว ซึ่ ง จะช่ ว ยลดผลกระทบต่ อ พื้ น ที่
ข้างเคียงได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งหากพิจารณาความต้องการของผู้พักอาศัย
และกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ ผู้ที่มีกำลังซื้อในระดับปานกลาง
ซึ่งจะเดิน ทางโดยใช้บ ริการของรถส่ วนตัว รถบั สแท็ กซี่ เป็ น ส่วนใหญ่
ประกอบกับในบริเวณดังกล่าวมีรถจักรยานยนต์รับจ้างและรถรับ จ้าง
ให้บริการ ดังนั้น กลุ่มผู้พักอาศัยจะสามารถใช้บริการได้หลากหลายและ
สะดวกแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
3. การประเมินผลกระทบในด้านปริมาณการจราจร
ปั จจุ บั น ถนนโคกโตนด มี ค่ า V/C ratio หนาแน่ น มากที่ สุ ด คื อ
ในช่ วงเวลา 17.00 – 18.00 น. ของวั นหยุ ดราชการ เท่ ากั บ 0.38 โดย
โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ไว้ทั้งสิ้น 23 คัน เป็นที่จอดรถสำหรับผู้พิการ
จำนวน 1 คัน ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นสูงสุด (กรณี Worst
Case) ประมาณ 23 คัน/วัน คิดเป็นปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 23.00
PCU/วั น (PCE Factor จะคิ ด ของรถยนต์ 4 ล้ อ ซึ่ ง เท่ า กั บ 1.0 PCE
Factor เนื่ องจากเป็ นการคิดในกรณี Worst Case) หรือ 7.67 PCU/ชม.
(คิด 8 ชั่วโมง)
ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการของโครงการในกรณี
Worst Case (ช่วงเวลาเย็นซึ่งมีการจราจรหนาแน่นที่สุด) จะทำให้ถนน
โคกโตนด มีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นจาก 0.28 เป็ น 0.288 เท่านั้ น ซึ่ง
ผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการเพิ่มปริมาณจราจรของโครงการนี้จัดอยู่ใน
ระดับต่ำ เนื่องจากไม่เกินความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรของ
ถนนสายดังกล่าว ซึ่งสามารถรองรับปริมาณจราจรได้ประมาณ 1,000
คัน/วัน และจากเอกสารวิศวกรรมการทางของเผ่าพงษ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(5) การคมนาคม (ต่อ)
(6) การใช้ทดี่ ิน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
พบว่า ค่า V/C Ratio ดังกล่าว (ถนนโคกโตนด) เป็นสภาพการจราจรดี
มาก อย่ า งไรก็ ต ามยั ง อาจมี อุ บั ติ เหตุ จ ากการจราจรเกิ ด ขึ้ น ได้ แต่
ผลกระทบดังกล่าวจะอยู่ในระดับปานกลาง
1) การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อกำหนดผังเมือง
รวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่
7 กรกฎาคม 2554 และตามมาตรา 111 ของพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ.2562
จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ พบว่า ที่ดิน
ของโครงการตั้ งอยู่ ในพื้ น ที่ ต ามกฎกระทรวงผั งเมื องรวมจั งหวั ดภู เก็ ต
พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ.2518 ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 และ
ตามมาตรา 111 ของพระราชบั ญ ญั ติ การผั งเมื อง พ.ศ.2562 ให้ มี ผ ล
ใช้บั งคับต่ อไปจนกว่ าจะมี ประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบั ญ ญั ติ
ท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวมใช้บังคับในพื้นที่เดียวกัน สำหรับข้อกำหนด
ที่เป็นสาระสำคัญของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ กำหนดให้
ที่ ดิ น ประเภทที่ อยู่อาศัยหนาแน่น ปานกลาง (สี ส้ ม ) บริเวณ
หมายเลข 2.36 ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน เพื่ อการอยู่ อาศัย การท่ องเที่ ย ว
สถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การเป็ น ส่ ว นใหญ่
สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบ
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ซึ่งจากการตรวจสอบตามข้อกำหนดฯ ข้ างต้น พบว่า โครงการมี
การใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับดำเนินการโครงการเพื่อการท่องเที่ยว โดย

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) ดำเนิ น การตามแบบแปลน และผั งภู มิ ส ถาปั ต ย์
รวมทั้งจัดสรรขนาดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละบริเวณให้
เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความขัด แย้งกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) ห้ามก่อสร้างหรื อกระทำการใดๆ ที่ ท ำให้ การใช้
ประโยชน์ที่ดิน เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ขัดแย้งกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(6) การใช้ทดี่ ิน (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รูป แบบเป็ น การประกอบกิ จ การประเภทโรงแรม ซึ่ ง ถื อ เป็ น การใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการหลัก และการใช้ประโยชน์ ที่ดินของโครงการ
ไม่อยู่ในข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงที่ กำหนด ดังนั้น
การใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน ของโครงการ จึ งสอดคล้องกับ ข้อกำหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่กำหนด จึงกล่าวได้ว่าผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ
2 ) ก า ร ใช้ ป ร ะ โย ช น์ ที่ ดิ น ต า ม ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง กำหนดเขตพื้ น ที่ แ ละ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวม
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ตั้งอยู่ในเขต
ควบคุ มอาคารตามพระราชกฤษฎี กาการให้ ใช้ พระราชบั ญ ญั ติ ควบคุ ม
อาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2535 เป็นเขตพื้นที่ที่ให้
ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จากการตรวจสอบที่ตั้งพื้นที่โครงการตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่อง กำหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ ต พ.ศ.
2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่
ในบริเวณที่ 3 และบริเวณที่ 8
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการดำเนินโครงการเป็นการพัฒนาและใช้
ประโยชน์ที่ดินให้มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น จากพื้ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ไปเป็ น โรงแรม ที่ มี ก ารออกแบบอาคารและ
ตกแต่งสภาพภูมิ ส ถาปั ต ย์ ให้ มี ความสวยงาม และการดำเนิ น การของ
โครงการยังเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความสอดคล้องกับข้อกำหนด
ต่างๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(6) การใช้ทดี่ ิน (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
จากการตรวจสอบพื้ น ที่ โครงการตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 20
(พ.ศ.2532) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(10)
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ 2522 พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่
ในบริเวณที่ 3 (โดยโครงการมีระยะห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 240
เมตร)
4) สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน บริเวณโครงการและใกล้เคียง
จากการสำรวจภาคสนาม (ธันวาคม, 2564) พบว่า พื้ นที่ โดยรอบ
โครงการส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์เป็นที่พักอาศัยและแหล่ งพาณิชยกรรม
เช่น โรงแรม บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น
จากการศึกษาการใช้ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ บริษัทฯได้ศึกษา
ภาพถ่ายดาวเทียมในระยะรัศมีประมาณ 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ
และการสำรวจภาคสนามเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในปั จ จุ บั น เพื่ อ นำมาจั ด ทำภาพแสดงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น บริ เวณ
โดยรอบพื้ น ที่ โครงการ โดยจำแนกประเภทการใช้ ที่ ดิ น บริเวณพื้ น ที่
โครงการและใกล้เคียง ขนาดและสัดส่วนของที่ดินแต่ละประเภทพื้นที่ที่
ทำการศึกษา
จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า สามารถจัดลักษณะการใช้ป ระโยชน์
ที่ดินในพื้นที่ศึกษาได้ 9 ประเภท คือ การใช้ป ระโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่อยู่
อาศัย/บริการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 38.28 รองลงมา ได้แก่ พื้นที่ ป่า
ไม้ คิดเป็นร้อยละ 28.38 พื้นที่ทะเล คิดเป็นร้อยละ 22.59 พื้นที่โล่ง/รก
ร้าง คิด เป็ น ร้อยละ 6.11 พื้ น ที่ ถนน/ซอย คิด เป็ น ร้อยละ 2.16 พื้ น ที่
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โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
(6) การใช้ทดี่ ิน (ต่อ)
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชายหาด คิดเป็ น ร้อยละ 1.64 พื้ นที่ ศาสนสถาน คิดเป็ น ร้อยละ 0.54
พื้น ที่สถานที่ ราชการ คิดเป็น ร้อยละ 0.17 และพื้ นที่แหล่งน้ ำ คิดเป็ น
ร้อยละ 0.13
ในช่วงดำเนินการจะมีผู้เข้าพักอาศัยในพื้นที่โครงการกรณีเข้าอยู่
เต็มพื้นที่โครงการประมาณ 368 คน จากลักษณะของโครงการ ซึ่งเป็น
โครงการประเภทโรงแรม โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นที่พักอาศัย ทำให้
ลักษณะชุมชนที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นสังคมเมือง แต่ลักษณะชุมชนเดิมใน
พื้ น ที่ ศึ กษามี ลักษณะเป็ น ย่ านชุ ม ชนเมื อง มี ลักษณะการใช้ ป ระโยชน์
บริเวณพื้น ที่โครงการส่วนใหญ่ เป็ นที่พักอาศัยและแหล่งพาณิ ชยกรรม
เช่ น โรงแรม บ้ า นอยู่ อ าศั ย ร้า นค้ า ร้า นอาหาร เป็ น ต้ น ดั งนั้ น การ
เพิ่ ม ขึ้ น ของผู้ พั ก อาศั ย อาจส่ ง ผลบวกในด้ า นการส่ งเสริ ม การค้ า ขาย
กระตุ้นสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการมีผู้เข้ามาอาศัยใน
โครงการประมาณ 368 คน จะเป็นตัวกระตุ้นภาวะของเศรษฐกิจได้อี ก
ทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวโดยรวมจะเห็นได้ว่าโครงการจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพสังคม-เศรษฐกิจในทางบวกระดับต่ำ
การประเมินผลกระทบต่อชุมชนระยะดำเนินการ
จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 100 เมตร
จากพื้นที่ โครงการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มี ความคิ ดเห็ นว่าในช่วง
ดำเนินการจะมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่ทำให้เกิดการ
จ้างงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 95.00 และไม่มีผลทำให้มีการค้าขาย
และเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ร้อยละ 95.00 และประชาชนร้อยละ 95.00
มีความคิดเห็นว่าในระยะเปิดดำเนินการไม่มีผลกระทบด้านการอพยพ

(1) หากได้รับข้อร้องเรียนจากผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่
โครงการ ให้โครงการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย
เร่งด่วน
(2) กำหนดกฎระเบียบในการพักอาศัยที่ชัด เจนเพื่ อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ
(3) โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มของโครงการอย่ างเคร่งครัด
ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาในด้านระบบสาธารณูปโภคของบริเวณ
โดยรอบโครงการ
(4) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากข้อห่วงกังวลของประชาชน มีดังนี้
คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
1. ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กวดขันให้รถ
ที่ เข้ า มาจอดต้ อ งดั บ เครื่อ งยนต์ ทุ ก คั น เพื่ อ สุ ข ภาพของ
ส่วนรวม
2. จัดให้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นตามที่ได้ออกแบบ
ไว้ เพื่ อดู ด ซั บ ปริม าณก๊า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ ที่ เกิด จาก
รถยนต์
3. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จะต้องไม่มีทิศทาง

-
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ ย้ายถิ่นฐาน
(ต่อ)
และจากผลการสำรวจความคิดเห็น ของประชาชนในรัศมี 101
เมตร ถึ ง 500 เมตร จากพื้ น ที่ โครงการ พบว่ า ประชาชนทั้ ง หมดมี
ความคิดเห็ นว่าในช่วงดำเนิ นการจะไม่ มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจและ
สังคม โดยไม่ท ำให้ เกิด การจ้างงานในท้ องถิ่นเพิ่ ม ขึ้น ร้อยละ 100.00
และไม่ มี ผ ลทำให้ มี ก ารค้ า ขายและเศรษฐกิ จ ในชุ ม ชนดี ขึ้ น ร้ อ ยละ
100.00 และประชาชนร้อยละ 100.00 มีความคิดเห็นว่าในระยะเปิ ด
ดำเนินการไม่มีผลกระทบด้านการอพยพย้ายถิ่นฐาน
และจากผลการสำรวจความคิดเห็น ของประชาชนในรัศมี 501
เมตร ถึง 1 กิโลเมตร จากพื้ น ที่ โครงการ พบว่ า ประชาชนทั้ งหมดมี
ความคิดเห็ นว่าในช่วงดำเนิ นการจะไม่ มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจและ
สังคม โดยไม่ท ำให้ เกิด การจ้างงานในท้ องถิ่นเพิ่ ม ขึ้น ร้อยละ 100.00
และไม่ มี ผ ลทำให้ มี ก ารค้ า ขายและเศรษฐกิ จ ในชุ ม ชนดี ขึ้ น ร้ อ ยละ
100.00 และประชาชนร้อยละ 100.00 มีความคิดเห็นว่าในระยะเปิ ด
ดำเนินการไม่มีผลกระทบด้านการอพยพย้ายถิ่นฐาน
นอกจากนี้ โครงการได้ทบทวนการกำหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ ไ ขผลกระทบด้ า นสั ง คมที่ ส ามารถแก้ ไ ขหรื อ ลดข้ อ ห่ ว งกั ง วลของ
ประชาชนในประเด็นต่างๆ ในช่วงดำเนินการของประชาชนที่มีบ้านติด
โครงการ มีรายละเอียดดังนี้
ข้อห่วงกังวลของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการในช่วงดำเนินการ
ของโครงการ
ระดับต่ำ
- การจัดการขยะมูลฝอย
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หันเข้าสู่อาคารข้างเคียง ทางคนสัญจร
4. ควบคุมดูแลไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่
ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน (หลังเวลา 18.00 น.)
การใช้ไฟฟ้า
1. จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน
ระบบไฟฟ้า ไว้คอยดูแลระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้งานอยู่เสมอ
2. จัดให้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบป้องกัน
ฟ้าผ่า ตามที่เสนอในรายละเอียดโครงการทุกประการ และ
ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้า
ระบบสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้ วย
ความเรียบร้อยตามมาตรฐาน
3. รณรงค์ให้ พนักงาน และผู้เข้ามาใช้บริการ ใช้
ไฟฟ้ าอย่ างประหยัด และให้ เลือกใช้ ผลิต ภัณ ฑ์ ไฟฟ้ าชนิ ด
ประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 และอายุการใช้งานยาวนาน
4. จั ด ให้ มี ระบบไฟฟ้ าส่ องสว่ า งโดยรอบอาคาร
เพื่ อ เพิ่ ม แสงสว่ า งให้ กั บ ทั่ ว ทุ ก บริ เวณภายในโครงการ
โดยเฉพาะเวลากลางคืน เพื่อความปลอดภัย
การใช้น้ำ
1. จัดให้มีถังเก็ บน้ำสำรองสำหรับใช้ในโครงการ
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
2. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่ อ
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดให้รีบแก้ไข
ทันที
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ
(ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
ระดับสูง
- การใช้ไฟฟ้า
- การจราจร

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. รณรงค์ ให้ มี ก ารใช้ น้ ำ ภายในโครงการอย่ า ง
ประหยัดเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำของโครงการ
การจัดการน้ำเสีย
1. ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบฯ เพื่อให้บำบัดน้ำเสียได้
มาตรฐานน้ำทิ้ง
2. จั ด ให้ มี วิ ศ วกรสุ ขาภิ บ าลหรือช่ างเทคนิ ค ที่ มี
ความชำนาญไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัด
น้ำเสียของโครงการ
3. จัดให้มีระบบกรองและฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้ง ก่อน
นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ตามที่ได้ออกแบบไว้ทุกประการ
การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
1. จั ด ให้ มี บ่ อหน่ วงน้ ำ เพื่ อหน่ วงน้ ำส่ ว นเกิน ได้
อย่างเพียงพอ
2. จั ด ให้ มี เจ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลและบำรุ งรัก ษาระบบ
ระบายน้ำ และระบบบ่อหน่วงน้ำที่ติดตั้งไว้ รวมทั้งอุปกรณ์
ควบคุมต่างๆ ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
3. ทำการตรวจสอบการอุดตันของท่ อระบายน้ ำ
อย่างสม่ำเสมอ ถ้ามีการอุดตัน จะต้องทำการขุดลอกทันที
เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีอยู่เสมอ
4. ทำการติดตั้งบ่อดักขยะ ทีบ่ ่อพักน้ำสุดท้าย เพื่อ
ดักขยะไม่ให้ไหลออกสู่ภายนอกโครงการ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ
(ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การจัดการขยะ
1. จัดให้มีภาชนะรองรับขยะจากอาคาร หรือแต่
ละส่วนอย่างเพียงพอ
2. ขยะแห้ งที่ ส ามารถนำไปใช้ ได้ อีก เช่ น โลหะ
ขวด พลาสติก และกระดาษ หนังสือพิมพ์ ให้พนักงานทำ
ความสะอาดคัดแยกขยะและเก็บไว้ขายให้กับผู้รับซื้อ เพื่อ
เป็นการลดปริมาณมูลฝอย
3. จั ดให้ มีพ นั กงานทำความสะอาดบริเวณที่ พั ก
ขยะรวม หลังการเก็บขนขยะทุกครั้ง และต่อท่อน้ำเสียจาก
น้ำชะขยะและการล้างห้องพักขยะเข้าไปบำบัดน้ำเสียยังบ่อ
บำบัดน้ำเสียรวม
การคมนาคมและการขนส่ง
1. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและจัดเจ้าหน้าที่ดูแล
ให้ ความสะดวกภายในพื้ น ที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
บริเวณทางเข้า-ออก
2. จั ด ให้ มี เส้ น แบ่ งช่ องจราจรอย่ างชั ด เจน เพื่ อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถภายในลานจอด
รถของโครงการ
3. ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้าง
ในบริ เวณทางเข้ า -ออกโครงการเพื่ อ ความสะดวกและ
ปลอดภัยของผู้ใช้ถนน
4. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ผู้พักอาศัย ห้ามจอดรถ
ริม ถนนทางเข้า -ออกพื้ น ที่โครงการ เพื่อเป็ น การลดความ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ
(ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อถนนดังกล่าว
เศรษฐกิจและสังคม
1. โครงการต้ อ งกำหนดนโยบายในการว่ า จ้ า ง
พนักงานที่เป็นประชาชนในท้องถิ่นเข้ามาทำงานในโครงการ
ส่วนหนึ่ง
2. หากมี ข้ อ ร้ อ งเรี ย นจากชุ ม ชนรอบข้ า งให้
โครงการรีบทำความเข้าใจกับชุมชนในข้อร้องเรียนดังกล่าว
พร้อมทั้งเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน
ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย
1. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัย และอำนวย
ความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการตลอด 24 ชั่วโมง
2. จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตามที่
ได้ออกแบบไว้ทุกประการ ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ และระบบ
ป้องกันอัคคีภั ย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน
เมื่ อ เกิ ด เพ ลิ ง ไหม้ แก่ เ จ้ า หน้ าที่ ของโครงการ ยาม
รั ก ษาการณ์ และผู้ พั ก อาศั ย เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ง านได้
ทันท่วงที และไม่ตกใจกลัว
4. จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ และการดับเพลิง
ของอาคารโครงการ โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิงที่อยู่
ใกล้กับโครงการมากที่สุดเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ
(ต่อ)

4.2 สาธารณสุข

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5. ติดตั้งแบบแปลนแผนผังแสดงตำแหน่งที่ติดตั้ง
อุปกรณ์ ดับเพลิงต่างๆ ป้ายบอกชั้น เส้นทางอพยพหนี ไฟ
และจุดรวมพล โดยติดตั้งแบบแปลนแผนผังดังกล่าวไว้ใน
ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในแต่ละชั้นของอาคาร

เมื่อเปิดดำเนินการ โครงการได้จัดเตรียมระบบสาธารณู ปโภค
และระบบสาธารณูปการต่างๆ อย่างครบครัน รวมถึงการจัดการมูลฝอย
การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ที่สามารถบำบัดมลพิษที่จะปล่อยออกจาก
พื้นที่โครงการ เพื่อให้ถูกหลักสุขอนามัยและส่งเสริมคุณ ภาพชีวิตอันดี
ภายในพื้ นที่ โครงการ นอกจากนี้ บริเวณพื้น ที่ตั้งโครงการและบริเวณ
ใกล้เคียงพื้ นที่โครงการยังมีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนหลาย
แห่ ง ซึ่ งสามารถให้ บ ริการได้ อย่างทั่ ว ถึงและสามารถเข้ารับ บริการได้
อย่างสะดวก

ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อใช้
เป็ น พื้ น ที่ พั ก ผ่ อ น เพิ่ ม ความสวยงามและทั ศ นี ย ภาพที่ ดี
ภายในโครงการ
2. เลื อ กใช้ วั ส ดุ ต กแต่ ง อาคารให้ ก ลมกลื น กั บ
อาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้
ออกแบบไว้
3. ควบคุ ม ดู แ ลอาคารบริ เวณพื้ น ที่ สี เขี ย วรอบ
อาคารให้ มี ส ภาพดี และสวยงามตามแบบภู มิ ส ถาปั ต ย์ ที่
ออกแบบไว้อยู่เสมอ
มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบจาก
คุณภาพอากาศ
(1) หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน พื้นที่
ส่วนกลาง โดยอาจจะฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว
(2) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ขณะ
จอดรถภายในพื้นที่โครงการ
(3) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย
แจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง

(1) ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ
ลีจิโอเนลลาจากท่อน้ำทิ้งของ
ระบบปรับอากาศ ทุก 5 เดือน
ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ
(2) ต ร ว จ วิ เค ร า ะ ห์
คุณ ภาพน้ำทิ้ งก่อนการบำบั ด
และหลั ง การบำบั ด ทุ ก เดื อ น
ตลอดช่วงดำเนินการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อย่ างไรก็ต าม ช่ วงเปิ ด ดำเนิ น การโครงการ อาจมี กิจ กรรมที่
ก่อให้เกิดหรือส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพต่อทั้งผู้ที่พักอาศัยภายในและ
ผู้ที่พักอาศัยภายนอกโครงการ ความหนาแน่นของจำนวนคนที่เข้ามาพัก
อาศัยภายในโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพตามมาได้ อาทิ
เช่ น โรคระบบทางเดิ น หายใจ โรคระบบทางเดิ น อาหาร สุ ข ภาพจิ ต
เป็นต้น โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้
1) โรคระบบทางเดินหายใจ โดยมีสาเหตุมาจากฝุ่นละอองและ
มลสารจากการจราจร เข้า -ออกโครงการของผู้ใช้บริการ รวมทั้ งความ
หนาแน่นของจำนวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ
2) ระบบระบายอากาศภายในอาคารของโครงการ ที่มีความโล่ง
โปร่งและสามารถช่ว ยลดการแพร่กระจายของเชื้ อโรคเกี่ยวกับ ระบบ
ทางเดินหายใจได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้โครงการจะจัดให้มีช่องเปิดสู่ภายนอก
อาคารได้ เช่น ประตู หน้าต่างหรือบานเกล็ด และระบบระบายอากาศ
โดยวิธี ธ รรมชาติ ของบริเวณต่ า งๆ ภายในอาคาร คื อ ทางเดิ น บั น ได
หนีไฟ บันไดหลัก ของแต่ละชั้นให้อากาศสามารถระบายได้ซึ่งจะสามารถ
ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
3) โรคระบบทางเดิ น อาหาร โดยมี ส าเหตุ ม าจากน้ ำ เสี ย จาก
ห้องน้ำ ห้องส้วม มูลฝอยจากผู้พักอาศัยในโครงการ ถ้าไม่มีการจัดการที่
ถูกสุขลักษณะและถูกหลักสุขาภิบาลอาจก่อให้เกิดโรคต่อผู้พักอาศัยและ
ผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบโครงการได้

(4) โครงการจัดให้มีชนิดพันธุ์ไม้ต่างๆ บริเวณพื้นที่
สีเขีย วของโครงการที่ มี คุณ ภาพกรองการฟุ้ งกระจายของ
มลสารที่ปล่อยออกจากรถยนต์ทั้งพันธุ์ไม้ประเภท ไม้ยืนต้น
ทรงสูง ไม้พุ่มหนาและกลุ่มไม้ทรงสูง ใบหนา เพื่อช่วยในการ
ดูดซับ CO จากยานพาหนะและเป็นม่านกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองและมลสาร ตลอดจนการให้ร่มเงาที่มีผลด้าน
การช่วยคายอากาศให้แก่พื้นที่บริเวณโดยรอบ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพ
จากน้ำเสีย
(1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิด
ที่มีตัวกลางยึดเกาะ จำนวน 1 ชุด และระบบบำบัด น้ำเสีย
รวมชนิ ดเติมอากาศเลี้ ยงตะกอนเวียนกลับ จำนวน 1 ชุ ด
โดยระบบดั ง กล่ า วได้ ออกแบบให้ มี ค วามในการสามารถ
รองรับน้ำเสียของโครงการได้ทั้งหมด
(2) บำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้มีคุณภาพน้ำ
ทิ้งเป็ นไปตามประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ ำ ทิ้ ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด
ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เล่ ม ที่ 122 ตอนที่ 125 ง
วั น ที่ 29 ธั น วาคม 2548 โครงการเป็ น กิ จ การประเภท
การประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพ ในช่ วงดำเนิ น การของ โรงแรม จำนวน 144 ห้องพัก ซึ่งจัดอยู่ในอาคาร ประเภท ข
โครงการ
(โรงแรมที่มีจำนวนห้องพักสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุก
1. การระบายมลสารจากเครื่องยนต์
ชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) ทำความสะอาดห้องพัก
มู ล ฝอยรวมของโครงการทุ ก
ครั้ งภายหลั งจากการเก็ บ ขน
ของรถเก็บขนมูลฝอย
(4) ตรวจสอบการตกค้ าง
ข อ งมู ล ฝ อย ภ าย ใน พื้ น ที่
โครงการทุกวัน
(5) ม า ต ร ก า ร ติ ด ต า ม
ตรวจสอบ ผลกระท บ
สิ่งแวดล้อม ในหัวข้อชนิดของ
โรค แ ล ะ ค วาม เจ็ บ ป่ วย ที่
เกิดขึ้นในช่วงเปิดดำเนินการ
- ตรวจสอบดู แ ลบ่ อ
พั ก ของระบบระบายน้ ำ เป็ น
ประจำทุ กเดื อน เพื่ อป้ อ งกั น
ไม่ ให้ มี การสะสมของตะกอน
ดิน ในบ่ อพั ก ที่ เป็ น สาเหตุ ให้
เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรค
ในการระบายน้ำ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
- ก๊ า ซ CO เป็ น ก๊ า ซที่ อั น ตรายต่ อสุ ข ภาพเมื่ อ หายใจเข้ าไปใน
ร่ า งกาย ปอดจะดู ด ซั บ และทำปฏิ กิ ริ ย ากั บ ฮี โ มลโกลบิ น ได้ ดี ก ว่ า
ออกซิ เจนไปเลี้ ย งส่ ว นต่ า งๆ ของร่า งกาย หากหายใจเอา CO เข้ า สู่
ร่างกายในปริมาณไม่มาก ร่างกายจะขับเพื่อให้เกิดความสมดุล แต่ถ้ามี
ปริมาณมากกว่า 100 ลบ.ซม./ลบ.ม. ของอากาศจึงจะมีความเป็นพิษสูง
- ก๊าซ NO2 มีกลิ่นฉุน มีฤทธิ์การกัดกร่อน ทำให้เกิดการระคาย
เคือง หากได้รับปริมาณ 10 ppm เป็นเวลานาน 8 ชั่วโมง จะทำลายปอด
ทำให้ เกิ ด ปอดบวมได้ และหากได้ รั บ ขนาด 20-30 ppm อาจทำให้
เสียชีวิตได้
- ก๊าซ HC สามารถทำปฏิกิริยาโฟโตเคมีคัล กลายเป็นหมอกผสม
ควัน ทำให้เกิดการระคายเคืองตาและทางเดินหายใจส่วนบน (ที่มา: พัฒนา

200 ห้ อ ง) ซึ่ ง กำหนดให้ มี ค่ า บี โ อดี ใ นน้ ำ ทิ้ ง ไม่ เกิ น 30
มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยต้องไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร
(3) ติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำ
เสีย แยกออกจากส่วนอื่นๆ
(4) ตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ ำ ทิ้ ง ก่ อ นและหลั ง การ
บำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ
โดยกำหนดให้ มี ก ารตรวจวั ด พารามิ เตอร์ ให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานควบคุ ม การระบายน้ ำ ทิ้ งจากอาคารประเภท ข
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(5) ตรวจสอบอุ ป กรณ์ ในระบบบำบั ด น้ ำเสี ย ให้
สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพปีละ 1 ครั้ง

มูลพฤกษ์, อนามัยสิ่งแวดล้อม, 2539)

ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจ
การสัมผัสมลสารอยู่ตลอดเวลาหรือเป็ นระยะเวลานานๆ จะมี
ผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้สัมผัส เช่น รู้สึกรำคาญ เป็นต้น
2. น้ำทิ้งจากกิจกรรมของโครงการ
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกายและชีวิตความเป็นอยู่
แหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารแขวนลอย ความขุ่นเพิ่มมากขึ้น
ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่ อการใช้ น้ ำ ด้ านท้ ายน้ ำ น้ ำ เสี ย จากกิจ กรรมของ
โครงการมีลักษณะเป็นน้ำเสียชุมชน จะมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียที่มา
จากการขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์เลือ ดอุ่น หากมีปริมาณมาก อาจเป็น
สาเหตุของการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ เช่น อุจจารร่วง
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพ
จากมูลฝอย
(1) จั ด ให้ มี ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยรวม โดยแบ่ ง เป็ น
ห้องพักมูลฝอยแห้ง ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์ ห้องพักมูลฝอย
รีไซเคิล และห้องพักมูลฝอยอันตราย อย่างชัดเจน
(2) กำหนดให้ มี พ นั ก งานทำความสะอาดดู แ ล
รับ ผิ ด ชอบบริเวณห้ องพั กมู ล ฝอยรวมของโครงการอย่ า ง
สม่ำเสมอเพื่ อป้องกัน กลิ่นและแมลงนำโรค และทำความ
สะอาดห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งภายหลังจากการเก็บขน
มูลฝอยจากรถเก็บขนมูลฝอย
(3) น้ ำเสี ย จากการล้ างห้ องพั กมู ล ฝอยรวม ต้ อ ง
ระบายลงสู่ ระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย ของโครงการทุ กครั้ งก่ อ น
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อหิวาตกโรค เป็นต้น นอกจากนี้ ในน้ำเสียชุมชนยังมีการปนเปื้อนของ ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก
สารอินทรีย์สูง หากการบำบัดไม่สามารถบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพจะ
(4) ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพักมูลฝอย
ทำให้บริเวณที่รองรับน้ำทิ้งเกิดการเน่าเสีย มีแบคทีเรียปนเปื้อนซึ่งอาจ รวมของโครงการทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ
ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์
(5) ตรวจสอบการตกค้างของมูลฝอยภายในพื้นที่
พาหะนำโรค เช่น ยุง เป็นต้น ทำให้แหล่งน้ำมีคุณภาพเสื่อมโทรมลง
โครงการทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ
(6) ทำความสะอาดถั ง รองรั บ มู ล ฝอย/ห้ อ งพั ก
3. ขยะมูลฝอยทั่วไป
มูลฝอยรวมเป็นประจำทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
(7) ส่ ง เสริ ม มาตรการคั ด แยกมู ล ฝอยภายใน
ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น หากไม่มีการ
จัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและนำไปกำจัดเป็นประจำทุกวันจะทำให้ โครงการอย่างจริงจัง
เกิ ด เป็ น แหล่ งเพาะเชื้ อ โรคและเพาะพั น ธุ์ สั ต ว์ น ำโรค เช่ น แมลงหวี่
มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ ด้ า น
แมลงวัน แมลงสาบ หนู เป็ นต้ น สัตว์เหล่านี้จะเป็น พาหะนำโรค ไปสู่ สุขภาพ ในช่วงดำเนินการของโครงการ
มนุษย์ โดยเฉพาะโรคติดต่อทางน้ำและอาหาร เช่น อุจจาระร่วง เป็นต้น
1. การระบายมลสารจากเครื่องยนต์
ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและชีวิตความเป็นอยู่
(1) หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน พื้นที่
หากไม่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีจะทำให้เกิดสภาพที่ไม่น่าดู ส่วนกลาง โดยอาจจะฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว
และเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน
(2) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ขณะ
จอดรถภายในพื้นที่โครงการ
4. การกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุจากการขนส่ง
(3) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแจ้ง
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
การจราจรของรถผู้ ม าพั ก อาศั ย อาจเป็ น สาเหตุ ข องการเกิ ด เตือนให้ผู้ขับขี่ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง
(4) โครงการจัดให้มีชนิดพันธุ์ไม้ต่างๆ บริเวณพื้นที่
อุ บั ติ เหตุ บ นท้ อ งถนนซึ่ ง ก่ อ ให้ เกิ ด การบาดเจ็ บ การเสี ย ชี วิ ต และ
สี เขี ย วของโครงการที่ มี คุ ณ ภาพกรองการฟุ้ งกระจายของ
ทรัพย์สินได้
มลสารที่ปล่อยออกจากรถยนต์ เพื่อช่วยในการดูดซับ CO
ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและชีวิตความเป็นอยู่
อุบัติเหตุจากกิจกรรมการจราจรอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางเสียเวลา จากยานพาหนะและเป็ น ม่ านกั น การฟุ้ ง กระจายของฝุ่ น
ละอองและมลสาร ตลอดจนการให้ร่มเงาที่มีผลด้านการช่วย

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การเดินทางขึ้น โดยเฉพาะให้ชั่วโมงเร่งด่วน ทำให้ หงุดหงิด เครียด และ คายอากาศให้แก่พื้นที่บริเวณโดยรอบ
ทำให้ ต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น เช่ น ค่ า น้ ำ มั น ค่ า ซ่ อ มรถ กรณี เกิ ด
2. น้ำทิ้งจากกิจกรรมของโครงการ
อุบัติเหตุ เป็นต้น
(1) จั ด ให้ มี ระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และมีการฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง
5. การเพิ่มความต้องการบริการทางสุขภาพ
(2) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบวัดคุณ ภาพน้ำทิ้งที่
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
หากสถานบริการไม่เพียงพอหรืออยู่ห่างไกล อาจทำให้ผู้ป่วยหรือ ผ่านการบำบัดแล้วเป็นประจำทุกเดือน
ผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาช้า ซึ่งอาจส่งผลให้อาการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น
3. ขยะมูลฝอยทั่วไป
หรือเสียชีวิตได้
(1) จั ด ให้ มี ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยรวมที่ ส ามารถรองรับ
มูลฝอยจากโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนที่รถเก็บขน
โรคและความเจ็บป่วยจากการดำเนินงานของโครงการ ของผู้ มูลฝอยมารับไปกำจัด
พักอาศัยภายในโครงการ มีดังนี้
(2) ต้ อ งทำความสะอาดห้ อ งพั ก มู ล ฝอยทุ ก ครั้ ง
1. สุขภาพทางกาย
ภายหลังจากรถเก็บขนมารับไปกำจัด
1.1 โรคระบบทางเดินหายใจ (ได้แก่ โรคภูมิแพ้ โรค
(3) ควบคุมดูแลพนักงานและแม่บ้านเก็บกวาดทำ
หอบหืด และโรค sick building syndrome หรือ SBS)
ความสะอาดให้บริเวณพื้นที่โครงการให้มีความสะอาดอยู่
1.2 สัตว์เป็นพาหะนำโรค
เสมอ เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกหล่นอยู่ในพื้นที่โครงการ
(1) โรคที่ แ มลงวั น เป็ น พาหะ (ได้ แ ก่ โรค
4. การกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุจากการขนส่ง
อหิวาตกโรค และโรคบิด)
(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกช่วง
(2) โรคที่ ยุงเป็ น พาหนะนำโรค (ได้ แก่ โรค ที่มีรถยนต์เข้า-ออก โครงการ
ไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคไข้สมองอักเสบ)
(2) ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งหมาย ป้ า ยเตื อ น ป้ า ยแนะนำ
(3) โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค (ได้แก่ บริเวณด้านหน้าโครงการ
โรคระบบทางเดิน อาหาร โรคลำไส้ โรคท้องเสีย โรค
(3) จั ด ให้ มี เจ้ าหน้ าที่ ตรวจตราดู แลอุ ปกรณ์
ผิวหนัง และโรคตับอักเสบ)
เครื่องหมายสัญญาณต่างๆ ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา
(4) โรคที่ หนูเป็นพาหะนำโรค (ได้แก่ โรคฉี่
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หนู และโรคมิวรีนทัยฟัส)
มาตรการป้ อ งกั น และเฝ้ า ระวั ง ผลกระทบต่ อ
1.3 โรคที่คนเป็นพาหะ (ได้แก่ โรควัณโรค, โรคไข้หวัด สุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการ
นก, โรคซาร์ส และโรคไข้หวัดใหญ่)
1. สุขภาพทางกาย
1.4 โรคผิวหนัง (ได้แก่ การแพร่กระจายของเชื้อโรค
1.1 โรคระบบทางเดิน หายใจ
จากถังเก็บน้ ำ ใช้ การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบบำบัดน้ ำเสี ย
(1) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้เมื่อจอด ใน
และการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบระบายน้ำ)
ตำแหน่งที่สามารถสังเกตให้เห็นได้ชัดเจน
1.5 อุบัติเหตุต่างๆ จากการจราจร การพลัดตก หกล้ม
(2) โครงการต้องดำเนินการทำความสะอาดระบบ
และการเกินอัคคีภัย และอุบัติเหตุจากที่สูง
ปรับอากาศเป็นประจำสม่ำเสมอ
2. สุขภาพทางจิตใจ ได้แก่ ความเครียด และความวิตกกังวล
(3) จัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยจัดให้มีจำนวนต้นไม้ยืน
ต้นที่สามารถดูดซับความร้อนได้ทั้งจากเครื่องปรับอากาศ
รถยนต์ และพื้นคอนกรีต
(4) จัดให้มีการถ่ายเทอากาศที่ดีภายในอาคารพัก
อาศั ย เช่ น เปิ ด หน้ า ต่ า งภายในห้ อ งพั ก เพื่ อ ให้ อ ากาศ
หมุนเวียนสะดวก เป็นต้น
(5) ตรวจสอบช่ องระบายอากาศธรรมชาติ เช่ น
หน้าต่างและประตู ไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง
1.2 สัตว์เป็นพาหะนำโรค
(1) มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ดี คือ ระบบบำบัดน้ ำ
เสียสำเร็จรูปที่ฝังอยู่ใต้ดิน ซึ่งแมลงวันไม่สามารถเข้าไปได้
(2) ห้องพักมูลฝอยต้องมีประตูมิดชิด โดยจะเปิ ด
ประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันมิ
ให้สัตว์และแมลงนำโรคเข้าไปใช้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่
อาศัย
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(3) ทำความสะอาดที่ พั ก มู ล ฝอยรวมทุ กสั ป ดาห์
ภายหลังจากหน่วยงานรับผิดชอบเข้ามารับไปกำจัด
(4) ดื่มน้ำและรับประทานอาหารที่สุกใหม่ สะอาด
ไม่มีแมลงวันตอม
(5) ไม่รดน้ำในพื้นที่สีเขียวมากเกินไป จนทำให้เกิด
น้ำขังในพื้นที่สีเขียว ซึ่งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะ
นำโรค
(6) พนักงานต้องกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณ
ห้องพักเดือนละ1 ครั้ง
(7) จัดถังรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด ไว้ตามจุด
ต่ า งๆ ภายในอาคาร พร้อ มจั ด ให้ มี ก ารทำความสะอาด
จั ด เก็ บ มู ล ฝอยตามจุ ด ต่ า งๆ ลงถุ ง มั ด ปากถุ ง ให้ แ น่ น
รวบรวมไปยังถังพักมูลฝอยรวมต่อไป
(8) ติดตามประสานงานให้ หน่ วยงานที่ รับผิ ดชอบ
ให้เข้ามาเก็บมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง
(9) ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำทั้งภายใน
อาคารและภายนอกอาคาร
(10) ใช้ ส ารเคมี ที่ มี ค วามปลอดภั ย ฉีด พ่ น ภายใน
และรอบบริเวณที่พักอาศัยทุก 1 เดือน
(11) ทำความสะอาดท่ อน้ ำทิ้ งไม่ให้ มีเศษอาหาร
ค้างหรืออุดตัน
(12) ห้ า มนำสั ต ว์ เลี้ ย งทุ ก ชนิ ด เข้ า มาภายในตั ว
อาคาร
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(13) อุ ด รูรั่ว ผนั ง ที่ พั ก อาศั ย ทั น ที ที่ พ บเห็ น เพื่ อ
ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของหนู
1.3 คนเป็นพาหะนำโรค
(1) ในช่วงที่มีการระบาดของโรค ไม่ใช้มือเปล่าใน
การสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย แต่ต้องทำการสวมใส่ถุงมือ
สวมผ้าปิดปาก จมูก และล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้ง กรณี
ไม่มีถุงมือจะใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วสวมมือหลายๆ ชั้น ก่อนจับ
(2) จัดให้ภายในอาคารมีการถ่ายเทอากาศที่ดี
(3) ทำความสะอาดจุดต่างๆ ภายในอาคารอย่าง
สม่ำเสมอ
(4) จัด ทำความสะอาดเครื่องปรับ อากาศภายใน
อาคารเป็นประจำ 6 เดือน เพื่อมิให้เครื่องปรับอากาศเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค
(5) ทำการล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะ
หลังจากไอ จาม เช็ดน้ำมูก ไม่ควรใช้มือขยี้ตา จมูกหรือปาก
(6) งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในประเทศที่มี
การระบาดของโรค
(7) ใช้ ผ้ าปิ ด ปาก ปิ ด จมู กทุ กครั้งเมื่ อไอหรือจาม
ขณะที่มีอาการเป็นหวัด ควรใช้หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ
(8) รับประทานอาหารที่ปรุงสุกอยู่เสมอ
1.4 โรคผิวหนัง
(1) กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ
เพื่อล้างตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือ
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ซอกมุมของถังที่น้ำไม่มีการหมุนเวียน โดยใช้แปรงขัด และ
เครื่องสูบน้ำแรงดั นสูงฉีดล้างไม่ใช้น้ำยาล้างที่ มีสารเคมีซึ่ง
อาจตกค้ า ง ทั้ ง นี้ กำหนดให้ ท ำความสะอาดในช่ ว งเวลา
กลางคืนที่ไม่มีผู้ใช้น้ำ เช่น ตั้งแต่เวลา 24.00 - 02.00 น. (2
ชั่วโมง) ปรับได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
การใช้น้ำของผู้พักอาศัย โดยมีความถี่ในการล้างทำความ
สะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง)
(2) ออกแบบให้ มี ก ารฉาบผิ ว เสาคอนกรี ต ให้ มี
ความหนาเพิ่มขึ้นอีก 15 เซนติเมตร นอกจากนี้ ภายในถัง
เก็ บ น้ ำ จะทาเคลื อ บผิ ว คอนกรี ต ที่ สั ม ผั ส กั บ น้ ำ ด้ ว ยสาร
NON-TOXIC CHRMICRETE E) เพื่ อ ป้ อ งกั น น้ ำ ซึ ม เข้ า ไป
จนถึงเหล็กเส้นภายในเสาจนเกิดสนิมและออกมาปนเปื้อน
กับน้ำใช้ภายในถังเก็บน้ำใต้ดิน
1.5 อุบัติเหตุ
การจราจร
(1) จั ดให้ มี พ นั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย คอย
อำนวยความสะดวกในการเดิ น รถภายในโครงการ และ
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
การเดินรถ
(2) จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้ นทางแบ่งช่อง
จราจรการเดิ น รถรวมทั้ ง ป้ า ยต่ า งๆ ภายในโครงการให้
ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน ทำให้สามารถเดิน
รถได้อย่างปลอดภัย
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(3) จัดทำสันนูนชะลอความเร็ว เพื่อควบคุมการใช้
ความเร็วที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
การพลัดตก หกล้ม
(1) จั ด ให้ มี พ นั ก งานคอยดู แ ลความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคาร
และบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือมีการ
วางสิ่งของกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
การเกิดอัคคีภัย
(1) จั ด ให้ มี ระบบป้ อ งกั น และเตื อ นอั ค คี ภั ย ตาม
มาตรฐานการป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ของวิ ศ วกรรมสถานแห่ ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
(2) รณ รงค์ ใ ห้ ผู้ พั ก อาศั ย ในโครงการมี ค วาม
ระมัดระวังในการป้องกันอัคคีภัย โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์
ภายในโครงการ
(3) จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือน
อั ค คี ภั ย ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ อ ยู่ เสมอ หากพบว่ า มี ก าร
เสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที
อุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง
(1) จั ด ให้ มี ราวกั น ตก ความสู ง 1 เมตร บริ เวณ
ระเบียงสำหรับแต่ละห้องพัก
2. ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตก
กังวล เป็นต้น
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(1) โครงการต้ องจัดทำข้อบั งคับกำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ ยวกั บการพั กอาศั ยให้ ผู้ พั กอาศั ยปฏิ บั ติ โดยเน้ นการไม่
ก่ อ ให้ เกิ ด การรบกวนผู้ พั ก อาศั ย ในโครงการและบริ เวณ
ข้างเคียง
(2) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เกิดความผ่อนคลาย
(3) ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม
และมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา
(4) ควบคุม ดูแลการใช้ป ระโยชน์อาคารของผู้พั ก
อาศัยและพนักงาน มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น
มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบด้ า น
สุขภาพอนามัยเพิ่มเติมตามข้อห่วงกังวลจากประชาชน
1. ฝุ่นละออง
(1) ให้ ดั บ เครื่ อ งยนต์ ทุ ก ครั้ ง หลั ง จากการจอด
รถยนต์ในโครงการ
(2) หมั่ น ทำความสะอาดและล้ า งถนนภายใน
โครงการ พื้นที่ทั่วไปเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
(3) หมั่ น ดู แ ลพื้ น ที่ สี เขีย วภายในโครงการ อย่ า ง
สม่ำเสมอตลอดช่วงดำเนินการเพื่อใช้เป็นแนวปะทะป้องกัน
ฝุ่นละอองที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการ
2. การจัดการน้ำเสีย
(1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิด
ที่มีตัวกลางยึดเกาะ จำนวน 1 ชุด และระบบบำบัดน้ำเสีย
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รวมชนิ ดเติมอากาศเลี้ ยงตะกอนเวียนกลับ จำนวน 1 ชุ ด
โดยระบบดั ง กล่ า วได้ ออกแบบให้ มี ค วามในการสามารถ
รองรับน้ำเสียของโครงการได้ทั้งหมด
(2) บำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้มีคุณ ภาพน้ำ
ทิ้งเป็ นไปตามประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ ำ ทิ้ ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด
ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เล่ ม ที่ 122 ตอนที่ 125 ง
วั น ที่ 29 ธั น วาคม 2548 โครงการเป็ น กิ จ การประเภท
โรงแรม จำนวน 144 ห้องพัก ซึ่งจัดอยู่ในอาคาร ประเภท ข
(โรงแรมที่มีจำนวนห้องพักสำหรับใช้เ ป็นห้องพักรวมกันทุก
ชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง
200 ห้ อ ง) ซึ่ ง กำหนดให้ มี ค่ า บี โ อดี ใ นน้ ำ ทิ้ ง ไม่ เกิ น 30
มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยต้องไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร
(3) ติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำ
เสีย แยกออกจากส่วนแยกออกจากส่วนอื่นๆ
(4) ตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ ำ ทิ้ ง ก่ อ นและหลั ง การ
บำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน ตรวจวัดพารามิเตอร์
ให้เป็นไปตามมาตรฐานตลอดช่วงดำเนินการ โดยกำหนดให้
มีการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุก
ครั้ง ซึ่งช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินอาหารได้
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(5) สูบตะกอนในส่วนของถังตกตะกอนทุกเดือน
(6) ตรวจสอบอุ ป กรณ์ ในระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย ให้
สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพปีละ 1 ครั้ง
3. การระบายน้ำ
(1) ดู แลและบำรุ งรักษาระบบระบายน้ ำ รวมทั้ ง
ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
(2) ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำ
เข้าสู่ท่อระบายน้ำและมีการลอกตะแกรงทุกเดือน
(3) โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถบำบัด
น้ำเสียได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งของอาคาร
4. การใช้ไฟฟ้า
(1) จั ด เจ้ าหน้ าที่ ที่ มี ค วามรู้ค วามชำนาญเฉพาะ
ด้านระบบไฟฟ้า ไว้คอยดูแลระบบไฟฟ้า ให้สามารถใช้งาน
อยู่เสมอ
(2) จัดให้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบป้องกัน
ฟ้าผ่า ตามที่ เสนอในรายละเอียดโครงการทุ กประการ และ
ติดตั้งอุปกรณ์ เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญ ญาณทางไฟฟ้า
ระบบสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้ว ย
ความเรียบร้อยตามมาตรฐาน
(3) รณรงค์ให้พนักงาน และผู้เข้ามาใช้บริการ ใช้
ไฟฟ้ าอย่ างประหยัด และให้ เลือกใช้ ผลิต ภัณ ฑ์ ไฟฟ้ าชนิ ด
ประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 และอายุการใช้งานยาวนาน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(4) จัด ให้ มี ระบบไฟฟ้ าส่องสว่างโดยรอบอาคาร
เพื่ อ เพิ่ ม แสงสว่ า งให้ กั บ ทั่ ว ทุ ก บริ เวณภายในโครงการ
โดยเฉพาะเวลากลางคืน เพื่อความปลอดภัย
5. การใช้น้ำ
(1) จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ในโครงการ
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
(2) ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อ
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดให้รีบแก้ไข
ทันที
(3) รณรงค์ ให้ มี ก ารใช้ น้ ำ ภายในโครงการอย่ า ง
ประหยัดเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำของโครงการ
6. การจัดการขยะ
(1) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะจากอาคาร หรือแต่
ละส่วนอย่างเพียงพอ
(2) ขยะแห้ งที่ ส ามารถนำไปใช้ ได้ อีก เช่ น โลหะ
ขวด พลาสติก และกระดาษ หนังสือพิมพ์ ให้พนักงานทำ
ความสะอาดคัดแยกขยะและเก็บไว้ขายให้กั บผู้รับซื้อ เพื่อ
เป็นการลดปริมาณมูลฝอย
(3) จัดให้มี พนักงานทำความสะอาดบริเวณที่พั ก
ขยะรวม หลังการเก็บขนขยะทุกครั้ง และต่อท่อน้ำเสียจาก
น้ำชะขยะและการล้างห้องพักขยะเข้าไปบำบัดน้ำเสียยังบ่อ
บำบัดน้ำเสียรวม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

7. การคมนาคมและการขนส่ง
(1) ติ ด ตั้ งป้ ายสั ญ ญาณจราจรและจั ด เจ้ าหน้ า ที่
ดูแลให้ความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งบริเวณทางเข้า-ออก
(2) จัด ให้ มี เส้น แบ่ งช่ องจราจรอย่ างชั ด เจน เพื่ อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถภายในลานจอด
รถของโครงการ
(3) ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้าง
ในบริ เวณทางเข้ า -ออกโครงการเพื่ อ ความสะดวกและ
ปลอดภัยของผู้ใช้ถนน
(4) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ผู้พักอาศัย ห้ามจอดรถ
ริม ถนนทางเข้า -ออกพื้ น ที่โครงการ เพื่อเป็ น การลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อถนนดังกล่าว
8. ความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย
(1) จั ด ให้ มี เวรยามรั ก ษาความปลอดภั ย และ
อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการตลอด
24 ชั่วโมง
(2) จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตามที่
ได้ออกแบบไว้ทุกประการ ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบ
ป้องกันอัคคีภั ย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน
เมื่ อ เกิ ด เพ ลิ ง ไหม้ แก่ เ จ้ า หน้ าที่ ของโครงการ ยาม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รั ก ษาการณ์ และผู้ พั ก อาศั ย เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ง านได้
ทันท่วงที และไม่ตกใจกลัว
(4) จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ และการดับเพลิง
ของอาคารโครงการ โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิงที่อยู่
ใกล้กับโครงการมากที่สุดเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง
(5) ติดตั้งแบบแปลนแผนผังแสดงตำแหน่งที่ติดตั้ง
อุปกรณ์ ดับเพลิงต่างๆ ป้ายบอกชั้น เส้นทางอพยพหนี ไฟ
และจุดรวมพล โดยติดตั้งแบบแปลนแผนผังดังกล่าวไว้ใน
ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในแต่ละชั้นของอาคาร
9. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ
(1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อใช้
เป็ น พื้ น ที่ พั ก ผ่ อ น เพิ่ ม ความสวยงามและทั ศ นี ย ภาพที่ ดี
ภายในโครงการ
(2) เลื อ กใช้ วั ส ดุ ต กแต่ ง อาคารให้ ก ลมกลื น กั บ
อาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้
ออกแบบไว้
(3) ควบคุ ม ดู แ ลอาคารบริเวณพื้ น ที่ สี เขี ย วรอบ
อาคารให้ มี ส ภาพดี และสวยงามตามแบบภู มิ ส ถาปั ต ย์ ที่
ออกแบบไว้อยู่เสมอ
10. อุบัติเหตุ
10.1 อุ บั ติ เหตุ จ ากการกี ด ขวางการจราจรและ
อุบัติเหตุจากการขนส่ง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)

4.3 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. ความสามารถของระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ
โครงการประกอบด้วย ห้องพักจำนวน 144 ห้องพัก มีที่จอด
รถยนต์ไว้ทั้งสิ้น 23 คัน เป็นที่จอดรถสำหรับผู้พิการจำนวน 1 คัน ซึ่งมี
พื้ น ที่ ใช้ ส อยอาคารรวมเท่ า กั บ 9,629.90 ตารางเมตร ซึ่ ง โครงการ
ประกอบกิจการประเภทโรงแรม ดังนั้น จึงต้องจัดเตรียมระบบป้องกัน
อัคคีภัยให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบั บที่ 63 (พ.ศ. 2551) กฎกระทรวงฉบับ ที่ 47 (พ.ศ. 2540) เพื่ อให้
สามารถป้องกันและควบคุมสถานการณ์ ในเบื้ องต้ นได้ในกรณี เกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ก่อนที่หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องจะเข้ามาให้ การช่วยเหลื อ

(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกช่วง
ที่มีรถยนต์เข้า-ออกโครงการ
(2) ติดตั้งเครื่องหมาย ป้ายเตือนป้ายแนะนำ บริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
(3) จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ต รวจตราดู แ ลอุ ป กรณ์
เครื่องหมายและสัญญาณต่างๆ ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา
10.2 อุบัติเหตุจากการพลัดตกหกล้ม
(1) จั ด ให้ มี พ นั ก งานคอยดู แ ลความสะอาด
และความเป็ น ระเบี ย บเรีย บร้อ ยบริเวณทางเดิ น ภายใน
อาคาร และบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือ
มีการวางสิ่งของกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
10.3 อุบัติเหตุจากจากการตกจากที่สูง
(1) จั ด ให้ มี ร าวกั น ตก ความสู ง 1 เมตร
บริเวณระเบียงสำหรับแต่ละห้องพัก
มาตรการป้ องกันและแก้ไ ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ
(1) มีระบบป้ องกัน อั ค คีภั ย ตามมาตรฐานวิศ วกรรม
สถานแห่งประเทศไทย และกฎหมายควบคุมอาคารว่าด้วย
ความปลอดภัย ประกอบด้วย
1) ถังดับเพลิงเคมี
2) ป้ายบอกทางหนีไฟ
3) ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน
4) บันไดหนีไฟ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) ติ ด ต า ม แ ผ น ก า ร
ด ำ เนิ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ประสิ ท ธิ ภ าพของอุ ป กรณ์
ตรวจสอบระบบดับเพลิงเป็ น
ป ร ะ จ ำ ทุ ก เดื อ น ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ
(2) ต ร ว จ ติ ด ต า ม
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินโดยระบุ
วิธีอพยพผู้ที่อยู่ภายในอาคาร
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ ทั้งนี้ โครงการจะทำการติดตั้งระบบป้องกันและควบคุมอัคคีภัยดังกล่าว
ปลอดภัย (ต่อ)
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของดังกล่ าว ซึ่งมีรายละเอียดการติดตั้งระบบ
ป้องกันและควบคุ มอัคคีภัย รวมทั้งรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวกับการ
อพยพคนออกจากโครงการ รวมทั้งแผนอพยพคนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
ภายในโครงการดังนี้
1) ชุ ด ตู้ ดั บ เพลิ ง ประกอบด้ ว ยสายฉี ด น้ ำ ดั บ เพลิ งพร้อ ม
อุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) โดยแต่ละตู้ประกอบด้วย วาล์วฉีด
น้ ำ ดั บ เพลิ ง ขนาด 2.5 นิ้ ว แบบข้ อ ต่ อ สวมเร็ ว 1 ชุ ด ชุ ด สายฉี ด น้ ำ
ดับเพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร 1 ชุด ความยาวสายฉีด
น้ ำ ดั บ เพลิ ง 100 ฟุ ต ต่ อ จากตู้ ฉี ด น้ ำ ดั บ เพลิ ง แล้ ว สามารถน้ ำ ไปใช้
ดับเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดในชั้นนั้นได้ และติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือชนิด
ผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ หรือ 4.50 กิโลกรัม โดยโครงการจะติดตั้ง
ชุดตู้ดั บเพลิงภายในอาคารห้องพั กทุ กอาคาร โดยติดตั้งไว้ภายในห้อง
อเนกประสงค์ ห้องเก็บของ และบริเวณทางเดินของอาคารห้องพักทุกชั้น
รวมมี FHC จำนวน 24 จุด
2) หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department
Connection : FDC) โครงการจัดให้มีหัวรับน้ ำดับเพลิงสำหรับ นำน้ ำ
จากรถดับ เพลิงเข้าสู่ ระบบการจ่ ายน้ ำเพื่ อดับ เพลิงภายในอาคารของ
โครงการ โดยหัวรับน้ำดับเพลิงสำหรับรถดับเพลิงจะใช้แบบ Siamese
Twin Connector ขนาด Ø 6” x 2.5”x 2.5” พร้อม Check Valve หัว
สวมเร็ ว และฝาปิ ด ใช้ ส ำหรั บ หั ว สู บ จากรถดั บ เพลิ ง จำนวน 1 ชุ ด
ตำแหน่งที่จัดเตรียมอยู่บริเวณทางเข้าออกโครงการ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
ได้หมดภายใน 1 ชั่วโมง
6) ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
(3) ติ ด ต า ม แ ผ น ก า ร
7) ระบบท่อยืนดับเพลิง พร้อมตู้ดับเพลิง
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
8) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ แต่ละตัวไว้ กั บ การป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ของ
บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้ที่เกิด โครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เหตุสามารถใช้ได้
(2) ดำเนิน การตรวจสอบประสิท ธิ ภ าพของอุป กรณ์
ระบบดับเพลิงทุกเดือน
(3) ต้ องมี การฝึ กอบรมเจ้ าหน้ า ที่ ที่ เกี่ย วข้องกับ การ
ป้องกันอัคคีภัยของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(4) ติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุ
เพลิงไหม้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(5) มี แผนป้ องกัน และควบคุ ม อั ค คี ภั ย ของโครงการ
พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัค รของผู้พักอาศัย
ร่วมกับ เจ้าของโครงการเพื่ อเตรียมพร้อมในกรณี เกิด เหตุ
เพลิงไหม้
(6) มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินโดยระบุถึงวิธีการอพยพผู้
ที่อยู่ภายในอาคารภายใน 1 ชั่วโมง และระบุผู้รับผิดชอบใน
ขั้นตอนต่างๆ
(7) มี เจ้ า หน้ า ที่ ค อยตรวจตราความเรี ย บร้ อ ยและ
อำนวยความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ ตลอด
24 ชั่วโมง
(8) ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ค วามรู้ แ ก่ ผู้ พั ก อาศั ย ภายใน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5-119

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ
3) เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ โครงการจะติดตั้งถังดับเพลิง
ปลอดภัย (ต่อ)
แบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ หรือ 4.50 กิโลกรัม แบบหิ้ว
ได้ ซึ่ งจะติ ด ตั้ งไว้ ภ ายในชุ ด ตู้ ดั บ เพลิ ง จำนวน 1 ชุ ด /ตู้ และติ ด ตั้ ง ถั ง
ดั บ เพลิ ง มื อถือ ชนิ ด เคมี แห้ ง Class ABC ขนาด 10 ปอนด์ ไว้ ภายใน
อาคารออกกำลั ง กาย จำนวน 2 ชุ ด รวมมี เครื่อ งดั บ เพลิ งชนิ ด มื อถื อ
จำนวน 26 ชุด
4) ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light) โครงการจะติดตั้ง
ป้ ายบอกทางหนี ไฟภายในอาคาร โดยใช้ ตั วอั กษรขนาดใหญ่ กว่ า 10
เซนติเมตร พร้อมชุดชาร์จแบตเตอรี่ หลอดไฟคอมเพล็กฟลูออเรสเซนต์
1x11 W ซึ่งมีกำลังเพียงพอในการใช้งานขณะที่แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าใน
สภาวะปกติ เกิ ด ขั ด ข้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ชั่ ว โมง โดยจะติ ด ตั้ ง ไว้ บ ริ เวณ
ทางเข้าออกอาคาร และทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ
5) ไฟ ส่ อ งส ว่ างฉุ ก เฉิ น (Emergency Light) พ ร้ อ ม
แบตเตอรี่ ทำหน้าที่จ่ายกำลังไฟฟ้าในสภาวะที่ไฟฟ้าปกติ ขัดข้อง หลอด
Halogen พร้อมอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยเครื่องสามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้าได้ต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร
เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมีการ
ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณโครงการ
จำนวน 77 จุด
6) กล้องวงจรปิด เพื่อเป็นการดูแลและรักษาความปลอดภัย
แก่ผู้ใช้อาคาร โครงการได้จัดให้มีระบบกล้องวงจรปิดในแต่ละส่วนของ
อาคาร ดังนี้

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการเกี่ ย วกับ การใช้ อุป กรณ์ ป้ องกัน อั ค คี ภั ย แผนการ
ป้องกันอัคคีภัยและแผนการอพยพ รวมทั้งข้อปฏิบัติต่างๆ
ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
(9) โครงการจัดเตรียมพื้นที่จุดรวมพลไว้อย่างเพียงพอ
โดยมีสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 0.25
ตารางเมตร/คน สำหรับ พื้น ที่ ที่โครงการจัดเตรียมเป็ นจุ ด
รวมพลสามารถรองรับผู้อพยพภายในโครงการได้ทั้ งหมด
และเพียงพอต่อจำนวนผู้อพยพภายในโครงการและยังเป็น
พื้นที่ที่ปลอดภัย
(10) มีการติ ด ตั้งป้ ายแสดงตำแหน่ งจุ ด รวมพล โดย
กำหนดให้ มี การติ ด ตั้ ง ป้ ายแสดงจุ ด รวมพลของโครงการ
จำนวน 2 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 ติดตั้งบริเวณด้านหน้าอาคาร B5
จุดที่ 2 ติดตั้งบริเวณด้านข้างอาคาร B1 ติดทางเข้าออกของโครงการ
(11) กำหนดทางเดิน รถดับ เพลิงขนาดใหญ่ สามารถ
เข้าถึงหัวรับน้ำดับเพลิงได้
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้าน
ความปลอดภั ยต่ อชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น ของประชาชนใน
บริเวณใกล้เคียง
1) การควบคุมการจราจรภายในโครงการ
2) ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทาง
เข้า-ออกโครงการที่สามารถเห็นได้ชัดเจน และในระยะทาง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ
- อาคาร B1 ติดตั้ง CCTV ตั้งแต่ชั้นที่ 1-ชั้นที่ 5 รวมมี CCTV
ปลอดภัย (ต่อ)
จำนวน 9 จุด
- อาคาร B2 ติดตั้ง CCTV ตั้งแต่ชั้นที่ 1-ชั้นที่ 4 รวมมี CCTV
จำนวน 8 จุด
- อาคาร B3 ติดตั้ง CCTV ตั้งแต่ชั้นที่ 1-ชั้นที่ 5 รวมมี CCTV
จำนวน 14 จุด
- อาคาร B4 ติดตั้ง CCTV ตั้งแต่ชั้นที่ 1-ชั้นที่ 4 รวมมี CCTV
จำนวน 12 จุด
- อาคาร B5 ติดตั้ง CCTV ตั้งแต่ชั้นที่ 1-ชั้นที่ 4 รวมมี CCTV
จำนวน 8 จุด
- อาคารออกกำลังกาย ติดตั้ง CCTV ชั้นที่ 1 – ชั้นที่ 2 รวมมี
CCTV จำนวน 4 จุด
รวมมี CCTV ที่ ติ ดตั้ งภายในอาคาร จำนวน 55 จุ ด โดยจะ
ติดตั้งบริเวณโถงต้อนรับ และทางเดินภายในอาคารทุ กอาคาร สำหรับ
ภายนอกอาคารโครงการได้ มี การติ ดตั้ ง CCTV จำนวน 12 จุ ด บริเวณ
ทางเดิน ลานจอดรถและทางเข้าออกโครงการ รวมมี CCTV ภายในพื้นที่
โครงการทั้งสิ้น 67 จุด
7) บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ
โครงการจัดให้มีบันไดหลัก และบันไดหนีไฟ โดยโครงการจัด
ให้มีบันไดหลักเป็นบันไดหนีไฟรวมด้วย มีรายละเอียด ดังนี้
1) อาคารห้องพัก B1
- บั น ไดหลั ก จำนวน 1 แห่ ง/ชั้ น ตั้ ง แต่ ชั้ น ที่ 1 – ชั้ น ที่ 4 มี
ความกว้าง 1.45เมตร ลูกตั้ง 0.20 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

พอสมควรที่จะชะลอรถได้ทั น ก่อนเข้าสู่โครงการได้ อย่าง
ปลอดภัย
3) ห้ามจอดรถยนต์บริเวณริมถนนด้านหน้าโครงการโดย
เด็ดขาด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ
4) โครงการจัดเตรียมที่จอดรถยนต์ไว้จำนวนรวมทั้งสิ้น
23 คัน เป็นที่จอดรถสำหรับผู้พิการจำนวน 1 คัน ซึ่งผู้พัก
อาศั ย สามารถจอดรถในพื้ น ที่ จ อดรถได้ ทุ ก เวลา โดยไม่
จำกัดที่จอดรถ
5) สำหรับบุคคลภายนอกและผู้ที่มาติดต่อกับผู้พักอาศัย
ในโครงการ สามารถจอดได้ เฉพาะลานจอดที่ โ ครงการ
กำหนดให้เท่านั้น
6) จั ด ให้ มี พ นั กงานรักษาความปลอดภั ย คอยอำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการในการเดินทางเข้าออกโครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้สะดวก
และรวดเร็ ว และขอความร่ ว มมื อ ให้ ผู้ พั ก อาศั ย ภายใน
โครงการ เดินรถตามการจัดจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความ
สะดวกและปลอดภัยในการเดินรถ ตลอด 24 ชั่วโมง
7) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักในโครงการใช้บริการรถประจำ
ทางและรถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น
8) แจ้งให้ผู้พักในโครงการที่มีรถยนต์ส่วนตัว แจ้งทาง
เจ้าหน้าที่โครงการทราบ และจัดทำเป็นบัญชี เพื่อตรวจสอบ
ความเพี ยงพอของที่จอดรถ และปริมาณรถที่จะเข้ามาใน
โครงการ เพื่ อ ช่ ว ยให้ เ จ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ
- บั นไดหนี ไฟ จำนวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้ นที่ 1 – ชั้น ที่ 4 มี
ปลอดภัย (ต่อ)
ความกว้าง 1.20 เมตร ลูกตั้ง 0.20 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
2) อาคารห้องพัก B2
- บั น ไดหลั ก จำนวน 1 แห่ ง/ชั้ น ตั้ ง แต่ ชั้ น ที่ 1 – ชั้ น ที่ 4 มี
ความกว้าง 1.65 เมตร ลูกตั้ง 0.20 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
- บั นไดหนี ไฟ จำนวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้ นที่ 1 – ชั้น ที่ 4 มี
ความกว้าง 1.05-1.15 เมตร ลูกตั้ง 0.20 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
3) อาคารห้องพัก B3
- บั น ไดหลั ก จำนวน 1 แห่ ง/ชั้ น ตั้ ง แต่ ชั้ น ที่ 1 – ชั้ น ที่ 5 มี
ความกว้าง 1.80 เมตร ลูกตั้ง 0.20 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
- บั นไดหนี ไฟ จำนวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้ นที่ 1 – ชั้น ที่ 5 มี
ความกว้าง 1.20 เมตร ลูกตั้ง 0.20 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
4) อาคารห้องพัก B4
- บั น ไดหลั ก จำนวน 1 แห่ ง/ชั้ น ตั้ ง แต่ ชั้ น ที่ 1 – ชั้ น ที่ 4 มี
ความกว้าง 2.10 เมตร ลูกตั้ง 0.20 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
- บันไดหนีไฟนอกอาคาร จำนวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 –
ชั้น ที่ 4 มีความกว้าง 0.90 เมตร ลูกตั้ง 0.20 เมตร และลูกนอน 0.22
เมตร
5) อาคารห้องพัก B5
- บั น ไดหลั ก จำนวน 1 แห่ ง/ชั้ น ตั้ ง แต่ ชั้ น ที่ 1 – ชั้ น ที่ 4 มี
ความกว้าง 1.50 เมตร ลูกตั้ง 0.20 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
- บั นไดหนี ไฟ จำนวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้ นที่ 1 – ชั้น ที่ 4 มี
ความกว้าง 1.05-1.15 เมตร ลูกตั้ง 0.20 เมตร และลูกนอน 0.30 เมตร
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สามารถดูแลและคอยอำนวยความสะดวกได้ดียิ่งขึ้น
มาตรการป้องกันผลกระทบจากการเกิดวินาศภัย
โครงการได้เพิ่มเติมมาตรการป้องกันผลกระทบจาก
การเกิดวิน าศภั ย ในระยะเปิด ดำเนิ นการของโครงการ มี
รายละเอียดดังนี้
(1) ตรวจตราและตรวจสอบกล่องวัตถุที่ผิดปกติ แจ้ง
เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น
(2) ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยรอบพื้นที่โครงการ
(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ สำหรับตรวจสอบ
หาอาวุธที่ต้องสงสัย
(4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ สำหรับตรวจสอบ
หาวัตถุระเบิดที่ต้องสงสัย
(5) กำหนดแผนฉุ ก เฉิ น ในการป้ อ งกั น การเกิ ด และ
ขณะที่เกิดวินาศภัยในพื้นที่โครงการ
(6) ติดตั้งป้ายประชาสัมพัน ธ์การปฏิบัติตนของผู้เข้า
พักอาศัย ขณะก่อนการเกิดวินาศภัยและขณะเกิดวินาศภัย
เพื่อป้องกันการตื่นตระหนก
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บันไดหนีไฟภายนอกอาคาร
กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 หมวด 2 ส่วนที่ 4 บันได
หนีไฟ ข้อ 29 บันไดหนีไฟภายนอกอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อย
กว่า 60 เซนติเมตร และต้องมีผนังส่วนที่บันไดหนีไฟพาดผ่านเป็นผนัง
ทึบก่อสร้างด้วยวัสดุเป็นวัสดุทนไฟ
บันไดหนีไฟตามวรรคหนึ่ง ถ้าทอดไม่ถึงพื้นชั้นล่างของอาคารต้อง
มีบันไดโลหะที่สามารถเลื่อนหรือยืดหรือหย่อนลงมาจนถึงพื้นชั้นล่างได้
บันไดหนีไฟภายในอาคาร
กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 หมวด 2 ส่วนที่ 4 บันได
หนีไฟ ข้อ 30 บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า
80 เซนติเมตร มีผนังทึบก่อสร้าง ด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟกั้นโดยรอบ
เว้นแต่ส่วนที่เป็นช่องระบายอากาศและช่องประตูหนีไฟ และต้องมีอากาศ
ถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้โดยแต่ละชั้นต้องมีช่องระบายอากาศที่เปิดสู่
ภายนอกอาคารได้มี พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร กับต้องมีแสง
สว่างให้เพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน
ซึ่งการออกแบบบันไดหนีไฟ มีความสอดคล้องกับกฎกระทรวง
ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2552 หมวด 2 ส่วนที่ 4 บันไดหนีไฟ
กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 หมวด 2 ส่วนที่ 4 บันได
หนีไฟ ข้อ 31 ประตูหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟมีความกว้างสุทธิไม่น้อย

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ กว่า 80 เซนติเมตรสูงไม่น้อย กว่า 1.90 เมตร และต้องทำเป็นบานเปิด
ปลอดภัย (ต่อ)
ชนิดผลักออกสู่ภายนอกเท่านั้น กับต้องติดอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บาน
ประตูปิดได้เอง และต้องสามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา ประตู
หรือทางออกสู่บันไดหนีไฟ ต้องไม่มีธรณีหรือขอบกั้น
ซึ่ ง การออกแบบประตู ห นี ไ ฟทั้ ง หมดของโครงการ มี ค วาม
สอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ประตูบันไดหนีไฟ เป็นประตูบานเหล็ก ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2
ชั่วโมง ชนิดผลักเปิดออกสู่ภายนอก พร้อมติดตั้งโช๊คอัพด้านในเพื่อบังคับ
ให้ ป ระตู ปิ ด ได้ เอง มี ความกว้าง 0.80 เมตร สู ง 2.00 เมตร ไม่ มี ธ รณี
ประตูกั้น
นอกจากนี้ โครงการจะติดตั้งป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ซึ่งแสดง
ให้เห็นได้ชัดเจนและไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนกับการตกแต่งป้ายอื่นๆ
ที่ติดไว้ใกล้เคียงกัน สำหรับป้ ายบอกทางหนีไฟจะใช้สั ญ ลักษณ์ หนี ไฟ
พร้อมระบุคำว่า “ทางหนีไฟ” และ “FIRE EXIT” ตัวอักษรสูงไม่น้อย
กว่า 15 เซนติ เมตร โดยตัวอั กษรใช้สี ขาวบนพื้ น สีเขีย ว และมีไฟแสง
สว่างให้เห็นเด่นชัดตลอดเวลาทั้งภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินไว้ที่บริเวณ
ทางออกสู่บันไดทุกๆ ชั้นของอาคาร ส่วนป้ายบอกตำแหน่งชั้นอาคาร จะ
ติดตั้งหมายเลขชั้นอาคาร ด้วยตัวอักษรสูงไม่น้ อยกว่า 15 เซนติเมตร
บริเวณหน้าโถงทางเดิน และบริเวณโถงบันไดทุกชั้นของอาคาร

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การลำเลียงคนออกนอกอาคารและจุดรวมพลภายในโครงการ
การลำเลี ย งผู้ พั ก อาศัย ออกนอกอาคารจะใช้ บั น ไดหลั ก และ
บันไดหนีไฟของอาคาร ก่อนเคลื่อนย้ายตามเส้นทางหนีไฟที่กำหนดไปยัง
จุดรวมพล จำนวน 2 จุด ดังนี้
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ
จุ ด ที่ 1 ขนาดพื้ น ที่ 70.00 ตารางเมตร อยู่ บ ริเวณด้ า นหน้ า
ปลอดภัย (ต่อ)
อาคาร B5
จุดที่ 2 ขนาดพื้นที่ 60.00 ตารางเมตร อยู่บริเวณด้านข้างอาคาร
B 1 ติดทางเข้าออกโครงการ
รวมขนาดพื้นที่จุดรวมพล 130.00 ตารางเมตร

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) จุดรวมพลของโครงการ
การจัดเตรียมพื้นที่รวมคนเพื่อนับยอดจำนวนผู้พักอาศัยภายใน
โครงการ และเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่โครงการ โดยจะเคลื่อนย้ายคน
ออกไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุด ซึ่งโครงการจะต้องจัดเตรียมพื้นที่
จุดรวมพลทั้ งสิ้นต้องไม่น้อยกว่า 92.00 ตารางเมตร (คิดจากจำนวนผู้
อพยพประมาณ 368 คน (พนักงานประจำโครงการและผู้พั กอาศัย) x
สั ด ส่ ว นพื้ น ที่ ต่ อ ผู้ พั ก อาศั ย ไม่ น้ อ ยกว่ า 0.25 ตารางเมตร/คน) ทั้ ง นี้
โครงการได้จัดเตรียมพื้นที่จุดรวมพลไว้ จำนวน 2 จุด มีขนาดพื้นที่รวม
130.00 ตารางเมตร ซึ่ งคิด เป็ น สั ด ส่ วนพื้ น ที่ จุ ด รวมพล เท่ า กับ 0.35
ตารางเมตร/คน จึงสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดให้มีสัดส่วนพื้นที่ต่อผู้พัก
อาศัยไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน
สำหรับผู้พักอาศัยแต่ละห้องพักและพนักงานจะต้องอพยพออก
จากอาคารกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยผู้อพยพจะต้องเดินทางออกจาก
อาคารโดยเร็วที่สุดตามเส้นทางที่มีป้ายแจ้งไว้สำหรับทางหนีไฟ และลง
มายังพื้นที่จุดรวมพลภายในโครงการ สำหรับระยะเวลาในการอพยพคน
ไปยังจุดรวมพลของโครงการจะใช้เวลาประมาณ 3 นาที
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

8) ความสามารถในการให้บริการดับเพลิงของหน่วยงานราชการ
พื้นที่โครงการอยู่ภายใต้ความรับ ผิดชอบของงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลกะรน ซึ่งมีหน่วยงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 1 แห่ง ตั้งอยู่ ณ ซอยโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีโดยมีพนักงานดับ เพลิง จำนวน 16 คน
รถยนต์ดับเพลิงจำนวน 2 คัน รถบรรทุกน้ำจำนวน 4 คัน รถยนต์ตรวจ
การณ์จำนวน 1 คัน รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน 1 คัน รถพยาบาล
เคลื่อนที่เร็วจำนวน 1 คัน รถยนต์ตรวจการณ์ อปพร.จำนวน 2 คัน เรือ
เจ็ ท สกี จ ำนวน 2 ลำ เครื่องหาบหามจำนวน 3 เครื่อง เครื่อ งกำเนิ ด
กระแสไฟฟ้าจำนวน 1 เครื่อง เลื่อยยนต์จำนวน 2 ปื้น เครื่องอัดอากาศ
จำนวน 1 เครื่อง เครื่องดูดควันในอากาศจำนวน 2 เครื่อง และเรือยาง
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 2 ลำ
ในกรณี ที่ เกิ ด เหตุ เพลิ ง ไหม้ ทางโครงการสามารถขอความ
ช่วยเหลือจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบล
กะรน ซึ่ งอยู่ ท างทิ ศเหนื อของพื้ น ที่ โครงการ มี ระยะทางตามเส้ น ทาง
การจราจรห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 2.00 กิโลเมตร ซึ่งรถที่ใช้ใน
การดับเพลิงของหน่วยงานดังกล่าวสามารถเข้าถึงพื้นที่โครงการได้ภายใน
เวลาประมาณ 3 นาที (คิดที่ความเร็วรถ 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง)
สำหรับโครงการยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมและสาธิตการระงับ
อัคคีภัยในเบื้องต้นให้กับบุคลากรที่ได้กำหนดไว้ตามแผนงาน พร้อมทั้ง
มาตรการด้านความปลอดภัย และมีการจัดซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรและผู้พักอาศัย
ภายในห้องพักของโครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าระบบดับเพลิงและแผนปฏิบัติการที่โครงการ
ปลอดภัย (ต่อ)
ได้จัดเตรียมไว้มีความสามารถในการดับเพลิงได้ในเบื้องต้น ก่อนที่หน่วย
ดับเพลิงของราชการจะเดินทางมาถึง รวมทั้งความสามารถในการอพยพ
ผู้ พั กอาศั ย และผู้ ที่ เกี่ ย วข้ องออกได้ ทั น เวลา ดั งนั้ น ผลกระทบที่ อ าจ
เกิดขึ้นในด้านอัคคีภัยจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ
9) การประเมิน ผลกระทบด้ านความปลอดภัยต่ อชี วิต และ
ทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ในระยะดำเนินการ
การดำเนิ นการของโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ในระยะดำเนินการ
อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ความหนาแน่นของปริมาณการจราจร บริเวณ
ทางเข้า -ออกโครงการ อุบั ติเหตุจากรถยนต์ และการจอดรถยนต์ในที่
สาธารณะของโครงการ
นอกจากนี้ จากการสำรวจความคิดเห็นของประขาชนในรัศมี
100 เมตร พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ไม่มีปัญหาความ
ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 92.50 และรองลงมาประชาชน
มีความคิดเห็นว่า มีปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ
5.00 อยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
ในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร พบว่า ประชาชนทั้งหมดมีความคิดเห็น
ว่า ไม่มีปัญ หาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 100.00
สำหรับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในรัศมี 501 เมตร ถึง 1
กิโลเมตร พบว่า ประชาชนทั้งหมดมีความคิดเห็นว่า ไม่มีปัญหาความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 100.00
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
และคุณค่าต่างๆ
4.3 อาชีวอนามัยและความ
โดยภาพรวม ประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโครงการ
ปลอดภัย (ต่อ)
มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ในระยะเปิดดำเนินการโครงการไม่มีปัญหา
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองลงมา ประชาชนมีความคิดเห็น
ว่า มีปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในระดับปานกลาง
อย่างไรก็ตาม การเปิดดำเนินการของโครงการ อาจส่งผลกระทบต่ อความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ด้วยเหตุนี้
ทางโครงการจึงนำเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ หากปฏิบัติ
ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบฯ คาดว่า ประชาชนในบริเวณ
ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการจะได้รับผลกระทบลดลง
4.4 สุนทรียภาพ
1) แหล่งโบราณสถานและแหล่งธรรมชาติ
จากการตรวจสอบแหล่ ง โบราณสถาน จากทะเบี ย นแหล่ ง
โบราณสถานประเทศไทย ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ของฝ่าย
วิ ช าการกองโบราณคดี กรมศิ ล ปากร พ.ศ. 2532 พบว่ า ในรั ศ มี
3 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ ไม่มีแหล่งโบราณสถานสำคัญปรากฏอยู่แต่
อย่างใด และจากการตรวจสอบทะเบียนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์
ของสำนั ก เลขาธิ ก ารคณ ะรั ฐ มนตรี ทำเนี ย บรั ฐ บา ล เมื่ อ วั น ที่
7 พฤศจิ ก ายน 2532 พบว่ า ในจั ง หวั ด ภู เก็ ต มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วตาม
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ปรากฏอยู่จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ น้ำตกโตนไทร
หาดในยาง หาดป่าตอง หาดสุรินทร์ หาดในหาน เขารัง และแหลมพรหม
เทพ โดยในรั ศ มี 3 กิ โ ลเมตร จากพื้ น ที่ โ ครงการ พบว่ า ไม่ มี แ หล่ ง
ธรรมชาติอันควรค่าอนุรักษ์ปรากฎอยู่ใกล้ที่ตั้งโครงการแต่อย่างใด
ดังนั้น การดำเนินการของโครงการจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
แหล่งสำคัญดังกล่าวในระดับต่ำ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) โครงการเลื อ กใช้ โ ทนสี ภ ายนอกอาคาร ที่ มี
ลั ก ษ ณ ะ ก ล ม ก ลื น กั บ ธ รรม ช าติ แ ล ะ เป็ น มิ ต รกั บ
สภาพแวดล้ อมโดยรอบพื้ นที่ โครงการ และเป็ น โทนสี ที่ มี
ความสบายตา โดยโครงการจะเลือกใช้สีขาวและสีครีม เป็น
โทนสีภายนอกอาคาร
(2) โครงการได้ อ อกแบบอาคารให้ แ ต่ ล ะห้ อ งพั ก มี
เฉลียงเพื่อช่วยเพิ่มระยะทางระหว่างขอบอาคารกับกระจก
ของแต่ ล ะห้ อ งพั ก ซึ่ ง จะช่ ว ยลดผลกระทบที่ จ ะเกิ ด การ
สะท้อนของแสงจากอาคารได้ในระดับหนึ่ง
(3) โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อ
คนเท่ากับ 4.47 ตร.ม./คน
(4) จัดให้มีหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่
โครงการในรัศมี 300 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ด้านการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ดู แ ล ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
ซ่ อ มแซมพื้ น ที่ สี เขี ย วภายใน
พื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่
ส ม บู ร ณ์ ต ล อ ด ช่ ว ง เปิ ด
ดำเนินการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4 สุนทรียภาพ (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2) พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
โครงการได้ ก ำหนดให้ มี พื้ น ที่ สี เขี ย วภายในโครงการทั้ ง หมด
เท่ากับ 1,646.32 ตารางเมตร โดยจัดไว้ที่บริเวณต่างๆ ภายนอกอาคาร
มีรายละเอียดดังนี้
(ก) พื้ นที่ สี เขี ยวชั้ นล่ าง มี พื้ นที่ เท่ากับ 1,646.32 ตารางเมตร
เป็นไม้ยืนต้นบนดิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวปกคลุมชั้นล่าง
ทั้งหมด โดยพื้นที่สีเขียวทั้งหมดมีรายละเอียดพื้นที่สีเขียวในแต่ละส่วนดังนี้
- พื้นที่สีเขียวที่เป็นไม้ยืนต้น เท่ากับ 595.76 ตารางเมตร
จำนวน 58 ต้น ประกอบด้วย ต้ นมะพร้าว ต้ นหมากเขียว ต้ นตาล ต้ น
ตีนเป็ด และต้นหูกระจง
- พื้ น ที่ สี เขี ย วที่ เป็ น ไม้ พุ่ ม คลุ ม ดิ น และหญ้ า เท่ า กั บ
1,050.56 ตารางเมตร ประกอบด้วย ต้นไทรใบกลม ต้นไทรยอดทอง และ
หญ้ามาเลเซีย
รวมมีพื้นที่สีเขียวของโครงการทั้งหมด เท่ากับ 1,646.32 ตาราง
เมตร แยกเป็นพื้นที่ไม้ยืนต้น (ร่มเงา) เท่ากับ 595.76 ตารางเมตร ไม้พุ่ม
และไม้คลุมดิน เท่ากับ 1,050.56 ตารางเมตร สำหรับสัดส่วนพื้นที่สีเขียว
ต่อคน เท่ากับ 4.47 ตารางเมตร/คน (คำนวณจำนวนคน 368 คน พื้นที่สี
เขียวโครงการ 1,646.32 ตารางเมตร) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดของ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่ง
จะต้องไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อคน โดยพื้ นที่ที่ เขียวของโครงการ
มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่าว
3) ความกลมกลืนกับสภาพพืน้ ที่โดยรอบ
ภายหลังโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai

มือดัดแปลงอาคารโดยระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อ
ติดต่อร้องเรียน
(5) นำข้อร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบด
บังแสงแดดของอาคารโครงการมาแก้ไขโดยเร่งด่วน
(6) จัดตั้งคณะกรรมการประสานร่วมแก้ไขปัญหาจาก
การดัดแปลงอาคารของโครงการเพื่อพิจารณาจ่ายค่าชดเชย
ตามความเหมาะสม
(7) จัดให้มีพื้นที่สีเขียว และปลูกไม้ยืนต้นตามแนวเขต
ที่ดิน เพื่อบดบังทัศนียภาพและลดผลความกระด้างของตัว
อาคารโครงการ
(8) ควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้มีสภาพ
ดีและสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้
(9) การดูแลต้นไม้ในโครงการจะต้องมีการตัดกิ่งของ
ต้นไม้เพื่อควบคุมทรงพุ่มให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการโดย
ไม่รุกล่ำเข้าไปในที่ดินบุคคลอื่น
(10) ดูแลสภาพภายนอกอาคารรวมทั้งสีของอาคารให้
อยู่ในสภาพที่สวยงามตามที่ได้ออกแบบไว้
(11) ควบคุ ม ดู แ ลการใช้ ป ระโยชน์ อ าคารของผู้ พั ก
อาศัย มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น
(12) มาตรการป้องกันและแก้ไขในด้านการบดบังลม
1) จั ด ให้ มี ห นั งสื อ แจ้ ง ผู้ พั กอาศั ย ที่ อ ยู่ ใกล้ เคี ย ง
พื้ น ที่ โ ครงการในรั ศ มี 300 เมตร ซึ่ ง อาจเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบด้านการบดบังลมจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่ม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.4 สุนทรียภาพ (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Flora Resort) (ดั ด แปลงและส่ ว นขยาย) เปิ ด ดำเนิ น การจะมี อ าคาร
ทั้ ง สิ้ น จำนวน 9 อาคาร คื อ อาคารห้ อ งพั ก B1 อาคารห้ อ งพั ก B2
อาคารห้องพัก B3 อาคารห้องพัก B4 อาคารห้องพัก B5 อาคารห้องงาน
ระบบ อาคารออกกำกังกาย อาคารสระว่ายน้ำ 1 และ อาคารสระว่ายน้ำ
2 นอกจากนี้โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ไว้ทั้งสิ้น 23 คัน เป็นที่จอดรถ
สำหรั บ ผู้ พิ ก ารจำนวน 1 คั น เมื่ อ พิ จ ารณ าสภาพทั ศ นี ย ภาพที่
เปลี่ ย นแปลงไปหลั ง จากการพั ฒ นาพื้ น ที่ โ ครงการ ซึ่ ง บริ เวณพื้ น ที่
โครงการเป็ นพื้นที่ อาศั ยปรับเปลี่ยนมาเป็นพื้ นที่ก่อสร้างโรงแรม ย่อม
ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงจากทัศนียภาพเดิมอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะ
อาคารขนาดใหญ่ ที่ พั ฒ นาขึ้ น ในบริ เวณนี้ แต่ ทั้ ง นี้ ยั ง ส่ ง ผลต่ อ การ
ขยายตั ว ของที่ พั กอาศัย มาสู่ ย่ านนี้ อย่ างต่ อเนื่ อง ส่ วนผลกระทบด้ า น
ทัศนียภาพที่เกิดขึ้นซึ่ง ขึ้นอยู่กับการรับรู้แต่ละบุคคล ทำให้ ผลกระทบ
ด้านทัศนียภาพของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้
จัดให้มีแนวทางในการลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ ดังนี้
- โครงการเป็น โรงแรม ในการออกแบบอาคารได้จัด ให้แต่ ล ะ
ห้องนอน ของแต่ละห้องพักให้มีเฉลียง เพื่อช่วยเพิ่มระยะทางระหว่าง
ขอบอาคารกับกระจกของแต่ละห้องพัก ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิด
การสะท้อนของแสงจากอาคารได้ในระดับหนึ่ง
- เลือกใช้วัสดุที่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ และ
เลื อกปลู กพั นธุ์ ไม้ ที่ เหมาะสมและร่ มเงาเมื่ อโตเต็ มที่ จากเอกสารเรื่ อง
Plant, People and Environmental Quality ของ Gary O. Robinette
(1972) ได้ เน้ นถึงความสำคัญ ของต้ นไม้ ในการปิ ดบั งทั ศนี ยภาพที่ ไม่ พึ ง
ประสงค์ แม้ว่าต้นไม้จะเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงจนอาจจะก่อให้เกิด

ลงมื อดั ดแปลงอาคารโดยระบุ ชื่อและหมายเลขโทรศั พ ท์
เพื่อติดต่อร้องเรียน
2) นำข้อร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
บดบังลมของอาคารโครงการมาแก้ไขโดยเร่งด่วน
3) จัดตั้งคณะกรรมการประสานร่วมแก้ไขปัญหา
จากการดั ด แปลงอาคารของโครงการเพื่ อ พิ จ ารณาจ่ า ย
ค่าชดเชยตามความเหมาะสม
(13) มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขในด้ า นการบดบั ง
คลื่นสัญญาณโทรทัศน์
1) จั ด ให้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ผู้ พั ก อาศั ย ที่ อ ยู่ ใกล้ เคี ย ง
พื้ น ที่ โ ครงการในรั ศ มี 300 เมตร ซึ่ ง อาจเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคาร
โครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือดัดแปลงอาคาร โดยระบุชื่อและ
หมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อร้องเรียน
2) ดำเนินการ/ติดต่อประสานงานแก้ไขตามเรื่อง
ร้องเรียนและแจ้งกลับผู้ร้องเรียนโดยเร่งด่วน
3) ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบเหล่านี้หลังจากที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งจะดำเนินการ
ปรับจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัยที่มีจาน
รับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้วและได้รับผลกระทบจากอาคาร
โครงการซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว
โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งในการติดตั้งหรือ
สิ้นสุดลง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.4 สุนทรียภาพ (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ความไม่แน่นอนมากกว่าวัสดุอื่น เช่น รั้วหรือกำแพง แต่ต้นไม้ก็สามารถใช้
เป็นฉากบังได้ดี เนื่องจากมีลักษณะที่เป็นธรรมชาติเฉพาะตัวทั้งในด้านสีสัน
รูปทรง และพื้นผิว ต้นไม้ที่เลือกจะปลูกในมุมมองดังกล่าวจะเลือกต้นไม้ที่มี
ความสูงทั้ งบริเวณพื้ นที่ ตั้งอาคาร และบริเวณด้านหน้ าโครงการ เพื่อลด
ความกระด้างของอาคารทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
- ทั ศ นี ย ภาพต่ อ ผู้ สั ญ จรบนถนนโคกโตนด เนื่ อ งโครงการ
ประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น 9 อาคาร คือ อาคารห้องพัก B1 อาคารห้องพัก
B2 อาคารห้องพัก B3 อาคารห้องพัก B4 อาคารห้องพัก B5 อาคารห้อง
งานระบบ อาคารออกกำกังกาย อาคารสระว่ายน้ำ 1 และอาคารสระว่าย
น้ำ 2 แต่เนื่องจากสภาพที่ตั้งโครงการนั้น ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่เพื่อการอยู่
อาศัย พื้นที่ว่าง และพื้นที่พาณิชยกรรม ซึ่งทำให้ความสูงของอาคารไม่มี
ความแตกต่ า งกั บ พื้ น ที่ โดยรอบ เมื่ อ พิ จ ารณาบริ เวณใกล้ เคี ย งพื้ น ที่
โครงการประกอบไปด้วย โรงแรม บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร เป็น
ต้น ดังนั้น ในภาพรวมการเกิดขึ้นของโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางสายตามากนั ก ทั้ งนี้ โครงการได้ จั ด ให้ มี พื้ น ที่ สี เขี ย วภายในพื้ น ที่
โครงการให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สภาพพื้ น ที่ โดยรอบไว้ แ ล้ ว ดั ง นั้ น
ผลกระทบทางด้านทัศนียภาพจึงคาดว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4) การบดบังทิศทางลม
โครงการมี ผ ลกระทบด้ า นการบดบั ง ทิ ศ ทางลมต่ อ อาคาร
ข้างเคียงเพียงเล็กน้อย และเกิดเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ประกอบกับทิศทางลม
จะเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้ งการออกแบบการวางตั วอาคารของ
โครงการได้มี การเว้น ระยะห่ าง ระยะร่น เพี ย งพอ ไม่มี การก่อสร้างตั ว
อาคารชิดแนวเขตที่ดิน ทำให้เกิดการไหลเวียนของลมได้ดี พร้ อมกันนี้

4) ในกรณีที่ทั้ง 2 (เจ้าของโครงการหรือกับผู้ได้รับ
ผลกระทบ) ไม่ ส ามารถตกลงกั น ได้ ให้ ใช้ ลั ก ษณะจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการประสานร่วมแก้ไขปั ญ หาจากการดัดแปลง
อาคารของโครงการ เพื่ อ เจรจาหาข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ยตั ว แทนเจ้ า ของโครงการ ตั ว แทนผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบอันเกิดจากโครงการ และตัวแทนจากหน่วยงาน
ราชการหรือตัวแทนที่เป็นคนกลาง ซึ่งไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กั บ โครงการ ได้ ร่ ว มกั น กำหนดแนวทางการชดเชยที่
เหมาะสม เป็นรูปธรรม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายโดยกำหนด
ระยะเวลาคุ้มครองนับจากวันที่ดัดแปลงอาคารตลอดจนช่วง
เปิดดำเนินการ
(14) จั ดให้ มี เจ้าหน้ าที่ ดู แลรักษาพื้ น ที่ สีเขีย วให้ มี
สภาพที่ ส มบู ร ณ์ อ ยู่ เ สมอ เพื่ อ ความสวยงามและความ
ปลอดภัยของผู้พักอาศัย

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ 5-2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.4 สุนทรียภาพ (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียว (Buffer Zone) ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นประมาณ
58 ต้น เพื่อช่วยสร้างความร่มรื่นอีกด้วย ดังนั้น ผลกระทบด้านการบดบัง
ทิศทางลมจึงอยู่ในระดับต่ำ
อย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากผู้ ที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากการบดบั ง
ทิศทางลมอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่
ได้ รับแตกต่ างกัน ดั งนั้น หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน ชดเชย
ค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความ
เสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุ
ดังกล่าวกับบริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด นับตั้งแต่การดัดแปลง
อาคารแล้วเสร็จ โดยมีกำหนดระยะเวลาคุ้มครองเป็นเวลา 1 ปี
5) การบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์
อาคารโครงการประกอบด้ ว ยอาคาร จำนวน 9 อาคาร คื อ
อาคารห้องพัก B1 อาคารห้องพัก B2 อาคารห้องพัก B3 อาคารห้องพัก
B4 อาคารห้ อ งพั ก B5 อาคารห้ อ งงานระบบ อาคารออกกำกั ง กาย
อาคารสระว่ายน้ำ 1 และอาคารสระว่ายน้ำ 2 นอกจากนี้โครงการจัดให้มี
ที่จอดรถยนต์ไว้ทั้งสิ้น 23 คัน เป็นที่จอดรถสำหรับผู้พิการจำนวน 1 คัน
โดยอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบจากการลดทอนความเข้ม
สั ญ ญาณวิ ท ยุ และโทรทั ศ น์ ล ง ส่ ง ผลให้ ก ารรับ ของเครื่ อ งวิ ท ยุ แ ละ
โทรทัศน์ได้รับสัญญาณที่มีความเข้มลดลง
6) การบดบังแสงแดด
(ก) ผลกระทบด้านสุนทรียภาพ
ก) ผลกระทบด้านบวก
- ลดการเคืองตาจากแสงโดยตรงและการสะท้อนจากวัสดุ ทำ
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และคุณค่าต่างๆ
4.4 สุนทรียภาพ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ให้เกิดโอกาสในการชื่นชมธรรมชาติภายนอกอาคาร
ข) ผลกระทบด้านลบ
- ปิดกั้นปริมาณแสงสว่างซึ่งอาจลดโอกาสหรือความชัดเจนของ
ภาพในการมองเห็นธรรมชาติภายนอก
- ปิดกั้นการมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกโดยตรง ทั้งนี้ระดับ /
ขนาดของผลกระทบขึ้นอยู่กับทัศนคติของทัศนากรแต่ละบุคคล
(ข) ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ก) ผลกระทบด้านบวก
- ช่วยลดอุณหภูมิของบ้านเรือนทำให้ ประหยัดค่าพลังงานใน
การใช้ เครื่องปรับอากาศ
- ช่วยลดอุณหภูมิพื้นที่ภายนอกบ้านเรือนและเพิ่มโอกาสในการ
ใช้ชีวิต/พักผ่อน ภายนอกอาคาร
- เพิ่ ม โอกาสในการเลื อ กปลู กต้ น ไม้ ช นิ ด ไม่ ต้ องการแสงแดด
โดยตรง
ข) ผลกระทบด้านลบ
- ลดโอกาสในการใช้ประโยชน์จากแสงแดดโดยตรงในกิจกรรมใน
ครัวเรือนปกติ เช่น การตากผ้า และกิจกรรมสนทนาการกลางแจ้งต่าง ๆ
- ลดโอกาสในการใช้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตปกติ อาจทำให้
ต้องใช้ไฟฟ้าและแสงสว่างเพิ่มขึ้น
- จำกัดการเลือกชนิดต้นไม้ที่ต้องการแสงแดดโดยตรง
ทั้ งนี้ ระดั บ /ขนาดของผลกระทบขึ้น อยู่ กับ ลักษณะการใช้ ส อย
ที่ดินบริเวณข้างเคียงเป็นเกณฑ์ ดังนั้น การบดบังแสงมีผลกระทบทั้งด้าน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) (ช่วงดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
4.4 สุนทรียภาพ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บวกและด้านลบต่อชุมชนข้างเคียง แต่ผลกระทบในหั วข้อนี้ มีระดับ ที่
ยอมรับได้
ดังนั้น ผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดดังกล่าว โครงการจะ
กำหนดให้มีมาตรการในการแก้ไขผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อผู้
พักอาศัย ที่ อยู่ข้างเคี ยงที่ อาจได้รับผลกระทบ โดยโครงการจะกำหนด
มาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจาก
อาคารโครงการในช่วงเปิดดำเนินการซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พัก
อาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย มีเงาของอาคารโครงการพาดผ่าน และอาจ
เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ ณ
วัน ที่ เริ่ม ลงมื อดั ด แปลงอาคาร โดยในหนั ง สื อดั งกล่ าวจะระบุ ชื่ อและ
หมายเลขโทรศัพ ท์ ของบุ ค คลที่ จ ะเป็ น ผู้ รับ เรื่อง ผู้ ที่ ได้ รับ ผลกระทบ
สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่ง เงื่อนไขในการดำเนินการตาม
มาตรการดั ง กล่ า ว บริษั ท ชนาลั ย ฟลอร่ า รี ส อร์ ท จำกั ด ในฐานะ
ผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบัง
แสงแดดของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง

หมายเหตุ : - เจ้าของโครงการ คือ บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบ
- โครงการจะต้องปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯอย่างเคร่งครัด
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีกำหนดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปีละ 1 ครั้งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
- นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไปยังจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ หากผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตไม่นำส่งรายงานผลฯ จักต้องระวางโทษตามมาตรา 101/2 แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการตรวจสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ ของโครงการเนื่องจากในช่วงดัดแปลงอาคารและช่วง
เปิ ดดำเนิ น การ มี โอกาสก่ อให้ เกิด ผลกระทบต่ อคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม ดังนั้ น จึ งได้เสนอมาตรการติด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่พิจารณาแล้วว่า โครงการจะต้องดำเนินการเป็นประจำ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
6.1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัทที่ปรึกษาฯ เสนอให้โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ทั้งในช่วงดัดแปลง
อาคารและช่วงเปิดดำเนินการ ดังแสดงในตารางที่ 6-1 และตารางที่ 6-2 ตามลำดับ
6.2 รูปแบบรายงานผลการดำเนิน การตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รูปแบบรายงานผลการดำเนินตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแบบบัน ทึกและการตรวจคุณ ภาพน้ำทิ้งที่ต้องส่งให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
1) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ) ดังแสดงในตารางที่ 6-3
2) แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ช่วงเปิดดำเนินการ) ดังแสดงในตารางที่ 6-4

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดัดแปลงอาคาร) โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ของบริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1) สภาพภูมิประเทศ

สถานที่ตรวจสอบ
- พื้นที่โครงการ
- รายงานของการบันทึกข้อมูล

1)
2)

3)
2) คุณภาพอากาศ

4) การใช้ไฟฟ้า

1)
2)
3)
4)
5)
6)
- ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณด้าน 1)
ทิศเหนือของโครงการ 1 จุด
2)
- วัดกิตติสังฆาราม
3)
(รูปที่ 6-1)
4)
- อุปกรณ์ไฟฟ้า
1)

5) การใช้น้ำ

- ระบบท่อน้ำและถังเก็บน้ำ

3) เสียงและความ
สั่นสะเทือน

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

- ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณด้าน
ทิศเหนือของโครงการ 1 จุด
- วัดกิตติสังฆาราม
(รูปที่ 6-1)

1)

ดัชนีตรวจวัด
ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของพื้ น ที่
โครงการ
การเข้ า พบผู้ พั ก อาศั ย ใกล้ เคีย งโครงการ
เพื่ อ สอบถามถึ ง ผลกระท บจากการ
ดั ด แปลงอาคารโครงการ หากมี ปั ญ หา
เกิดขึ้นต้องหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ความแข็งแรงของรั้วทึบและไม่ให้มีการฉีก
ขาด
Total Suspended Particulate (TSP)
PM-10
CO
SOx
NOx
HC
Leq-24 ชั่วโมง
Lmax
L90
ความสั่นสะเทือน
ตรวจสอบสภาพอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ให้ อ ยู่ ใน
สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ตรวจดู จุ ด รั่วซึ ม ของระบบท่ อน้ ำและถัง
เก็บน้ำ หากพบให้ทำการแก้ไขโดยด่วน

ความถี่ในการตรวจวัด
- ทุ ก 1 เดื อน ตลอดช่ วงดั ดแปลง
อาคาร

ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
จำกัด

- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงดัดแปลงอาคาร

บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
จำกัด

- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงดัดแปลงอาคาร

บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
จำกัด

- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงดัดแปลงอาคาร

บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
จำกัด
บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
จำกัด

- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงดัดแปลงอาคาร
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดัดแปลงอาคาร) โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ของบริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
6) ระบบสุขาภิบาล
(1) มูลฝอย

(2) ห้องน้ำห้องส้วม
7) ระบายน้ำ
8) สุขภาพและ
สาธารณสุข

9) อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

สถานที่ตรวจสอบ

ดัชนีตรวจวัด

ความถี่ในการตรวจวัด

- บริเวณห้องพักมูลฝอยของพื้นที่ 1) ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดของ - ทุกวัน ตลอดช่วงดัดแปลงอาคาร
ก่ อ สร้ า ง และบริ เ วณ บ้ า นพั ก
ถังรองรับมูลฝอย
คนงานก่อสร้าง
2) ตรวจสอบการตกค้ า งมู ล ฝอยบริ เ วณ
ห้องพักมูลฝอยภายในพื้นที่ดัดแปลงอาคาร
และบ้านพักคนงาน
3) ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอย ทุกครั้ง
หลังจากรถเก็บ ขนมู ล ฝอยเอกชนที่ ได้รับ
อนุญาตจากเทศบาลตำบลกะรนเข้าเก็บขน
- ห้ องส้วมในพื้ นที่ ดั ดแปลงอาคาร - ทำความสะอาดห้องน้ำ – ห้องส้วมบริเวณ - ทุกวัน ตลอดช่วงดัดแปลงอาคาร
และบริเวณบ้านพักคนงาน
พื้นที่ดัดแปลงอาคารและบ้านพักคนงาน
- รางท่อระบายน้ำภายในโครงการ - สิ่งตกค้างในรางระบายน้ำ
- ทุ ก 1 เดื อน ตลอดช่ วงดั ดแปลง
อาคาร
- ผู้ปฏิบัตงิ าน
- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วง
- ตรวจสุขภาพ
- คนงานก่อนรับเข้าทำงาน
ดัดแปลงอาคาร
- ให้ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน
- บ้านพักคนงาน
- ก่อนรับเข้าทำงาน
- ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่น
- ภายหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน
ภายหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน
- พื้นที่โครงการ
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- ตรวจสอบและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย
- ผู้ปฏิบัติงาน
- ทุกวัน ตลอดช่วงดัดแปลงอาคาร
- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลให้มีสภาพเหมาะสมกับการทำงาน
- เครื่องมือและอุปกรณ์
- ห ลั งก า ร ใช้ งา น ต ล อ ด ช่ ว ง
- ตรวจสอบรายการตรวจสอบสภาพ
ดัดแปลงอาคาร
เครื่องมือ/อุปกรณ์
- เครือ่ งจักร
- เครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อม - ก่ อ นการใช้ งาน และหลั งการใช้

ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
จำกัด

บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
จำกัด
บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
จำกัด
บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
จำกัด

บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดัดแปลงอาคาร) โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ของบริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
9) อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ)
10) การคมนาคม
ขนส่ง

สถานที่ตรวจสอบ
- รถบรรทุกขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ ก่อสร้าง
- พื้นที่ดัดแปลงอาคารโครงการ
-

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ดัชนีตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจวัด
ในการทำงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่าง
งานทุ ก ครั้ง ตลอดช่ ว งดั ด แปลง
ปลอดภัย
อาคาร
ควบคุ ม รถที่ ใช้ ข นส่ ง วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ - ทุกวัน ตลอดช่วงดัดแปลงอาคาร
ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกิน
จำกั ดความเร็ วรถขนส่ งวั สดุ แ ละอุ ปกรณ์
ก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อ
แล่นรถขนส่งผ่านชุมชน
ดู แสสภาพของรถบรรทุ กขนส่ งวั ส ดุ และ
อุปกรณ์ก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพดี และพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ
ก่อนเข้า -ออก จากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
ทุ ก ครั้ง ต้ อ งล้ า งล้ อ ของรถบรรทุ กขนส่ ง
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ เช่น ป้าย
ก่อสร้าง ทางชำรุด และลูกศรทิศทางเข้าสู่
โครงการ ทั้งในพื้นที่โครงการและเมื่อเข้า
ใกล้บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ
จัดให้มีเจ้าหน้ าที่คอยควบคุมและอำนวย
ความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ ก่อสร้าง
และป้ า ยชื่ อ โครงการ บริ เวณด้ า นหน้ า
โครงการ
กำหนดเวลาการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

ผู้รับผิดชอบ
บริษทั ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
จำกัด
บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดัดแปลงอาคาร) โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ของบริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
10) การคมนาคม
ขนส่ง (ต่อ)

สถานที่ตรวจสอบ

11) สภาพสั งคมและ - เอกสารหรือรายงานของ
เศรษฐกิจ
การบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ :

ดัชนีตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจวัด
ในช่วงเวลากลางวัน โดยหลีกเลี่ยงช่วงเวลา
ที่ มี ป ริ ม าณ การจราจรหนาแน่ น และ
หลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน
- เอ ก ส า ร ป ร ะ กั น ค ว า ม เสี ย ห าย อั น - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงดัดแปลงอาคาร
เนื่องมาจากการก่อสร้างของโครงการกับ
บริษัทประกันภัย
- รายงานของการเยี่ยมเยือน บ้านพักอาศัยที่
อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ
- รายงานของการรับเรื่อง ร้องเรียน และหา
แนวทางแก้ไขปัญ หาที่ได้รับการร้องเรี ยน
อันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
จำกัด
บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
จำกัด

- ผู้รับผิดชอบในระยะดัดแปลงอาคาร คือ บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
- จัดทำโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด
- จัดทำรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีกำหนดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปีละ 1 ครั้งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
- นำส่งรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการฯ ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ หากผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตไม่นำส่งรายงานผลฯ จักต้องระวางโทษตามมาตรา 101/2 แห่ง
พระราชบัญญัตฯิ ดังกล่าว

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วัดกิตติสังฆาราม
(จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียงและ
ความสั่นสะเทือน ในพื้นที่อ่อนไหว)

ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่โครงการ
(จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียงและ
ความสั่นสะเทือน)

ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
รูปที่ 6-1

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ผังตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ) โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ของบริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สถานที่ตรวจสอบ
ดัชนีตรวจวัด
1) คุณภาพน้ำ
1.1) คุ ณ ภ าพ น้ ำทิ้ ง - จุดรวบรวมน้ ำเสียก่อนเข้าระบบ - กำหนดให้มีดัชนีตรวจสอบคุณ ภาพน้ำทิ้ง
หลังการบำบัด
บำบัดน้ำเสีย
ได้แก่
(รูปที่ 6-2)
1. บีโอดี (BOD) เข้า
2. สารแขวนลอย (Suspended Solids)เข้า
- จุ ด ระบ ายน้ ำ ออกจากระบ บ - กำหนดให้มีดัชนีตรวจสอบคุณ ภาพน้ำทิ้ง
บำบัดน้ำเสีย
ได้แก่
(รูปที่ 6-2)
1) pH
2) BOD
3) สารแขวนลอย (Suspended Solids)
4) ซัลไฟด์ (Sulfide)
5) ส า ร ที่ ล ะ ล า ย ได้ ทั้ ง ห ม ด (Total
Dissolved Solids)
6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids)
7) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease)
8) TKN
9) Total Coliform Bacteria
10) Fecal Coliform Bacteria
- ส่วนตกตะกอน
- สู บ ตะกอนในส่ ว นตกตะกอนของระบบ
บำบัดน้ำเสีย
- บ่อดักไขมัน
- ตักไขมันทุกวันไปตากให้แห้งก่อนส่งให้รถ
เก็บขนมูลฝอยเอกชนที่ได้รับอนุญาตจาก
เทศบาลตำบลกะรนเข้าเก็บขยะ
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ความถี่ในการตรวจวัด

ผู้รับผิดชอบ

- ทุกเดือนตลอดช่วงเปิดดำเนินการ

บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด

- ทุกเดือนตลอดช่วงเปิดดำเนินการ

บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด

- ทุกปี ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ

บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด

- ตักไขมันทุก 3 วัน ตลอดช่วงเปิด
ดำเนินการ

บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ) โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ของบริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สถานที่ตรวจสอบ
1.2) คุณ ภาพน้ ำในสระ - สระว่ายน้ำในโครงการ
ว่ายน้ำ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ดัชนีตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจวัด
ผู้รับผิดชอบ
1) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิด บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
1. คลอรีนอิสระคงเหลือ
บริการ
2. ค่าความเป็นกรด-ด่าง
2) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
-ทุกเดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
1. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด
2. ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
3. Escherichia coli
4. Staphylococcus aureus
5. Pseudomonas aeruginosa
3) ควบคุ ม คุ ณ ภาพน้ ำ ในสระว่ า ยน้ ำ โดย - ทุ ก 3 เดื อ น ต ล อ ด ช่ ว งเปิ ด บริษทั ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
พารามิ เตอร์ที่ ต้ องทำการตรวจวิ เคราะห์ ดำเนินการ
ดังนี้
1. pH
2. คลอรีนอิสระ
3. คลอรีนที่รวมกับสารอื่น
4. ค่าความเป็นด่าง
5. ความกระด้าง
6. กรดไซยานูริก
7. คลอไรด์
8. แอมโมเนีย
9. ไนเตรท
10. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด
11. ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ) โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ของบริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.2) คุณภาพน้ำในสระ
ว่ายน้ำ (ต่อ)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

สถานที่ตรวจสอบ

ดัชนีตรวจวัด
12. Escherichia coli
13. Staphylococcus aureus
14. Pseudomonas aeruginosa
- ห้ องน้ ำและห้ องอาบน้ ำ บริเวณ 1) ทำความสะอาดห้องน้ำและห้องอาบน้ำ
สระว่ายน้ำ
2) ดู แ ลความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของ
ห้องน้ำและห้องอาบน้ำ
3) ซ่อมบำรุงห้องน้ำและห้องอาบน้ำ
- ค วามป ลอดภั ย สำหรั บ ผู้ ใช้ ข้ อปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการดู แลสุ ขภาพและความ
สระว่ายน้ำ (กรณีการจมน้ำ)
ปลอดภัยของผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ (กรณีการ
จมน้ำ)
1) กำหนดให้ มี ผู้ ดู แ ลมาด้ ว ย กรณี ที่ น ำเด็ ก
อายุ ต่ ำ กว่ า 10 ปี ที่ ยั ง ว่ า ยน้ ำ ไม่ เป็ น และ
ผู้สู งอายุ ที่ ไม่ส ามารถดูแลตนเองได้ ม าใช้
บริการสระว่ายน้ำ
2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้
1. โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน
2. ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือกยาวไม่
น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำอย่าง
น้อย 2 อัน
3. ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่
น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย

ความถี่ในการตรวจวัด

ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด

- วันละ 2 ครั้งก่อนเปิดและหลังปิด บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
บริการ
- ทุกวัน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ
- ทุกปี ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ
- ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ

บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด

6-9

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ) โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ของบริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.2) คุณภาพน้ำในสระ
ว่ายน้ำ (ต่อ)

สถานที่ตรวจสอบ

ดัชนีตรวจวัด
1 อัน และต้องวางไว้ทปี่ ลายสู่ส่วนลึกของ
สระว่ายน้ำ
4. เครื่องช่ ว ยหายใจ สำหรับ ผู้ ใหญ่ และ
สำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด
5.ชุ ด ปฐมพยาบาลที่ พร้ อ มใช้ ง านได้
ตลอดเวลาไว้ ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ใน
บริเวณที่ใกล้ที่สุด
3) อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือ
สถานที่ สำคัญ ๆ เช่น โรงพยาบาล สถานี
ตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
ฉุ ก เฉิ น ต่ า งๆ เช่ น เพลิ ง ไหม้ หรื อ มี ค น
จมน้ำและปิดประกาศ หมายเลขโทรศัพท์
ของสถานที่ดังกล่าวในที่เห็นได้ชัดเจนและ
เป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ

ความถี่ในการตรวจวัด

ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด

- ค วามป ลอดภั ยสำหรั บ ผู้ ใช้ ข้ อปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการดู แลสุ ขภาพและความ
สระว่ายน้ำ (กรณีการลื่นหกล้ม) ปลอดภัยของผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ (กรณีการ
ลื่นหกล้ม)
1) อาคารประกอบทำด้วยวัสดุมั่นคงแข็ง แรง
พื้ น เรี ย บ ไม่ ลื่ น ไม่ ดู ด ซึ ม น้ ำ ทำความ
สะอาดง่าย พื้นลาดเอียงเล็กน้อย เพื่อการ
ระบายน้ำที่ดี
2) ในกรณี ที่ มี การเปิ ด ใช้ ส ระว่ ายน้ ำในเวลา

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ) โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ของบริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.2) คุณภาพน้ำในสระ
ว่ายน้ำ (ต่อ)

สถานที่ตรวจสอบ

2) ต ร ว จ ส อ บ
- แนวท่อประปา
ร ะ บ บ ท่อน้ำประปา
และถังสำรองน้ำใช้
- ถังสำรองน้ำใช้ ทุกแห่งภายใน
โครงการ

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ดัชนีตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจวัด
ผู้รับผิดชอบ
กลางคืนต้องจัดให้มีแสงสว่างเพี ยงพอทั่ ว
บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
บริ เวณสระว่ า ยน้ ำ เพื่ อ ให้ ม องเห็ น ได้
ชัดเจน
3) จั ด ให้ มี ที่ ว่ า งสำหรั บ ใช้ เป็ น ทางเดิ น รอบ
สระว่ายน้ำ มีความกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.20
เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย
4) จัดให้มีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิด รอบสระ
ว่ า ยน้ ำ มี ค วามกว้ า ง 30-40 ซม.ไม่ เป็ น
สนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ใน
สภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง
5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งมี
ความชำนาญในการว่ายน้ำ และสามารถให้
การปฐมพยาบาลได้เพื่ อดูแล ผู้ใช้บ ริการ
เมื่ อเกิด อุ บั ติ เหตุ ป ระจำ อยู่ ต ลอดเวลาที่
สระว่ายน้ำเปิด
- ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการทำงานของ - ทุ ก 1 เดื อน ตลอดระยะเวลาเปิ ด บริษทั ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
เครื่องสูบน้ำและวาล์วต่างๆ
ดำเนินการ
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ได้แก่
- ทุ ก 6 เดื อ น ต ล อ ด ช่ ว งเปิ ด
1. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ดำเนินการ
2. เอสเชอริเชียโคไล
3. สตาฟิโลค็อกคัสออเรียส
4. คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
- ล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ทุกแห่ง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ) โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ของบริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3) มูลฝอย

สถานที่ตรวจสอบ
- ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ
- ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ

1)
2)
3)
4)

4) การระบายน้ ำ และ - ท่อระบายน้ำ
ป้องกันน้ำท่วม

1)
2)

5) การจราจร

- ถนนในโครงการ

1)

- ทางเข้า-ออกโครงการ

2)
1)

6) การใช้ไฟฟ้า

- อุปกรณ์ไฟฟ้า

-

7) พืน้ ที่สีเขียว

- ต้นไม้ในโครงการ

1)
2)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

ดัชนีตรวจวัด
ความเรียบร้อยของถังรองรั บมู ลฝอย และ
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
ตรวจสอบการตกค้างมูลฝอยภายในพื้นที่
โครงการ
ทำความสะอาดถั ง รองรั บ มู ล ฝอยของ
โครงการ
ทำความสะอาดห้ อ งพั ก มู ล ฝอยรวมและ
ถนนภายในโครงการ
ขุด ลอกท่ อระบายน้ ำทั้ งหมดที่ อยู่ ภายใน
โครงการ
ตรวจสอบปริ ม าณ ตะกอนที่ ส ะสมอยู่
ภายในบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำ
ตรวจสอบความเรี ย บร้ อ ยของป้ า ยและ
เครื่องหมายบนพื้นทาง
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้การได้
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณ
ทางเข้า-ออกตลอดเวลา
ตรวจสอบสภาพอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ให้ อ ยู่ ใ น
สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ในโครงการ
ตกแต่ง และตัดกิ่งต้นไม้ให้มีความสวยงาม
อยู่เสมอ

ความถี่ในการตรวจวัด
ผู้รับผิดชอบ
- ทุกวัน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
- ทุ ก ค รั้ ง ที่ มี ก า ร เก็ บ ข น จ า ก
บริษัท เอกชนที่ได้รับอนุญ าตจาก
เทศบาลตำบลกะรนตลอดช่วงเปิด
ดำเนินการ

- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิด
ดำเนินการ

บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด

- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิด
ดำเนินการ

บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด

- ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ
- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิด
ดำเนินการ
- ทุกวัน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ
- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิด
ดำเนินการ

บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ) โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ของบริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สถานที่ตรวจสอบ
ดัชนีตรวจวัด
8) เชื้ อ ลี จิ โอเนลลาใน - เครื่ อ งปรั บ อากาศบริ เวณพื้ น ที่ 1) ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับ อากาศใน
เครื่องปรับอากาศ
ส่วนกลางของโครงการ
พื้นที่ส่วนกลาง
2) ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลีจิโอเนลลา จากท่อ
น้ ำ ทิ้ ง ของระบบปรั บ อากาศของแต่ ล ะ
เครือ่ งในพื้นที่อาคาร
9) การป้องกันอัคคีภัย - ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและ - ตรวจสอบการทำงานของอุ ป กรณ์ แ ละ
และความปลอดภัยใน
อุปกรณ์ดับเพลิง
ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพ
ชีวิตและทรัพย์สิน
- ป้ายแสดงทางหนีไฟ
ดี เห็นได้ชัดเจน
- ถังเคมีดับเพลิง
- สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสาย
ฉีด (FHC)
- ทางหนีไฟ
- เจ้าหน้าที่ป้องกันอัคคีภัย

10) การประหยัดและ
อนุรักษ์พลังงาน
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

- ตรวจสอบระดั บความดันภายในถัง โดยดู
จากมาตรวัดความดันและตรวจสอบอายุ
การใช้งานของถัง
- สภาพพร้อมใช้งาน
- อย่าให้มีสิ่งกีดขวาง
- อย่าให้มีสิ่งกีดขวาง
- ซ้อมอพยพหนีไฟ

ความถี่ในการตรวจวัด
- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิด
ดำเนินการ
- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงเปิด
ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด

- ทุก 3 เดือน ตลอดช่วงเปิด
ดำเนินการ

บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด

- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิด
ดำเนินการ
- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิด
ดำเนินการ

- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเปิด
ดำเนินการ
- ฝึ ก อบรมเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเปิด
ป้องกันอัคคีภัยของโครงการ
ดำเนินการ

- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิด
- เครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าสำรอง - สภาพพร้อมใช้งาน
ดำเนินการ
(Generator)
- เครื่องใช้ไฟฟ้าของส่วนกลาง
- ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าของส่วนกลางให้มี - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิด
ดำเนินการ
สภาพใช้งานได้

บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด

6-13

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ) โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ของบริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
10) การประหยัดและ
อนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)

สถานที่ตรวจสอบ

- เจ้าหน้าที่ของโครงการ

ดัชนีตรวจวัด
ความถี่ในการตรวจวัด
- ซ่อมแซมแก้ไขเครื่องใช้ไฟฟ้าของส่วนกลาง - ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ
หากเกิดการชำรุด
- อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักเรื่องการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเปิด
ดำเนินการ
ประหยัดพลังงาน
- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิด
- ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ
ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด

หมายเหตุ : - เจ้าของโครงการ คือ บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบ
- โครงการจะต้องปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯอย่างเคร่งครัด
- จัดทำรายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบั ญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีกำหนดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปีละ 1 ครั้งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
- นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไปยังจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ หากผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตไม่นำส่งรายงานผลฯ จักต้องระวางโทษตามมาตรา 101/2 แห่งพระราชบัญญัติฯ
ดังกล่าว

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 6
มาตรการคิดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6-3 แบบรายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเปิดดำเนินการ)
เงื่อนไขสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความถี่ของ
การรายงาน

สิ่งที่ผู้ประกอบการได้
ปฏิบัติตามมาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคที่ผปู้ ระกอบการไม่
สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนว
ทางแก้ไข

1. การจัดการมูลฝอย
2. ระบบไฟฟ้า
3. ระบบประปา
4. การป้องกันอัคคีภัย
5. การควบคุมอัตราการระบายน้ำ
6. การเดินระบบ (Operation) และ
การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
(Maintenance)
7. อื่น ๆ

ผู้ตรวจสอบ ...........................................
( ...................................... )
วัน/เดือน/ปี ...........................................

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 6
มาตรการคิดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6-4 แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง
แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ ...............…. ประจำปี พ.ศ. ......................
วันที่ ............... เดือน .............……..... พ.ศ. .................
ดัชนีตรวจวัด
จุดตรวจวัด
บ่อตรวจคุณภาพน้ำบริเวณ
ระบบบำบัดน้ำเสีย
1. จุ ด ก่ อ นเข้ า ระบบบำบั ด
น้ำเสียรวม
2. จุด ออกจากระบบบำบั ด
น้ำเสียรวม
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจาก
อาคารประเภท ข

pH

BOD
SS
Sulfide TDS
(มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

5-9

ไม่เกิน
30

ไม่เกิน
40

ไม่เกิน
1.0

ไม่เกิน
500

Settleable
Solids
(มก./ล.)

Oil &
Grease
(มก./ล.)

TKN
(มก./ล.)

ไม่เกิน
0.5

ไม่เกิน
20

ไม่เกิน
35

Fecal
Coliform
Bacteria
(MPN/100
ml)

ไม่มี

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป
เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548
* ยึดตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และ
สถานที่พักตากอากาศ โดยสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
2556

หน่วยงานราชการหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตตรวจวิเคราะห์ ...........................................................................................…
ผู้วิเคราะห์……………………………………………………
(…………………………………………………...)
วัน/เดือน/ปี…………………………………………………….
หมายเหตุ : สรุปความเห็นผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ..............................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ………………………………………………..………………………..…………................................................
ผู้สรุปความเห็น………..……………….…………………………..
( .……………….…………………………………)
คุณวุฒิ………………..…………………………………..
วัน/เดือน/ปี…………………..………....……………………..

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 6
มาตรการคิดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แบบ ทส. 1
แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ
____________ __
แหล่ งกำเนิ ดมลพิ ษ โครงการโรงแรม ชนาลั ย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่ วนขยาย)
ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ ...............................................
โทรสาร.......................................... มี บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิ ษ
ประกอบกิ จการประเภท โรงแรม ใบอนุ ญาตเลขที่ (ถ้ ามี) ..................................... ออกให้ โดย ................................หมดอายุ
.....................................ซึง่ มีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 6
มาตรการคิดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 6-3 ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย AMC-150 จำนวน 1 ชุด

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 6
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน
เดือน
ปี

ปริมาณ
การใช้
ไฟฟ้า
ของ
ระบบ
บำบัด
น้ำเสีย
(หน่วย)

ปริมาณ
ปริมาณ การระบาย
ปริมาณ
การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
น้ำใช้
น้ำเสียที่ น้ำทิ้งจาก สารเคมีหรือ
ระบบบำบัด เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติม เครื่องกวน/ เครื่องกวน/ เครื่องสูบ อื่น ๆ
ในทุก
เข้าระบบ ระบบบำบัด สารสกัด
น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) อากาศ
ผสมน้ำเสีย ผสมสารเคมี ตะกอน
(ระบุ)
กิจกรรม
บำบัดน้ำ
น้ำเสีย ชีวภาพทีใ่ ช้
(ปกติ
/
ผิ
ด
ปกติ
)
(ปกติ
/
(ปกติ
/
ผิ
ด
ปกติ
)
(ปกติ
/
ผิ
ด
ปกติ
)
(ปกติ
/
(ปกติ
/
ของแหล่ง
เสีย
(ระบาย/ (ชื่อ/ปริมาณ)
ผิ
ด
ปกติ
)
ผิ
ด
ปกติ
)
ผิ
ด
ปกติ
)
กำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ไม่ระบาย) (ลิตรหรือ
(ลบ.ม.)
กิโลกรัม)

ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน
ที่เกิดขึ้น
จากระบบ
บำบัด
น้ำเสียที่
นำไปกำจัด
(ลบ.ม.)

ปัญหา
อุปสรรค
และ
แนวทาง
แก้ไข

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

หมายเหตุ 1. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
2. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผล
เป็นสถิติ และข้อมูลรายเดือน
ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
.............................................................................. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(...........................................................................)
........................................................................ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(...........................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................
ออกให้โดย ...............................................................................................................................
......................................................................... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(...........................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................
ออกให้โดย ...............................................................................................................................
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 6
มาตรการคิดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แบบ ทส. 2
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
_____________
1. ข้อมูลทั่วไป
แหล่งกำเนิดมลพิษ โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)
ตั้งอยู่เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ .............................................
โทรสาร...........................................มี บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .................................. ออกให้โดย .............................หมดอายุ
......................................
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ......................
พ.ศ. ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ......................
พ.ศ. .............ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อ มแห่งชาติ พ.ศ.
2535 ในฐานะ
................................................................................... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.................................................................................)
............................................................................. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.................................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ ....................................................... หมดอายุ .......................................................……………………
ออกให้โดย .............................................................................................................................................................
............................................................................. ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..................................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ ...................................................... หมดอายุ ...............................................................................
ออกให้โดย ..............................................................................................................................................................
2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
(1) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ...............................................................................................................
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ................................................................. ลบ.ม./วัน
(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
 แบบต่อเนื่อง .............................................. ชั่วโมง/วัน
 แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ...............................................................
(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย  เครื่องสูบน้ำ  เครื่องเติมอากาศ
 เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย  เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 เครื่องสูบตะกอน
 อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................
(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ...............................................................................................................................
(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ...............................................................
3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ......................................................................................
(2) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ................................................................................
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ............................................................................................
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย)

บทที่ 6
มาตรการคิดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ......................................................................................................(5)
ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .......................................................................(6) การทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- 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) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ..............................................................
(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
คำเตือน

1. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา 80 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 106
2. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความ
อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิ นหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรั บตามมาตรา
107
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เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
กรมอุตุนิยมวิทยา. 2563. สถิติภูมิอากาศของประเทศไทยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563). กรุงเทพมหานคร:
กลุ่มภูมิอากาศ สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2560. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560.
กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม. 2563. แผนที่ ท้ ายประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจัง หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
รวมแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
กระทรวงมหาดไทย. 2554. แผนที่ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554.
กระทรวงมหาดไทย. 2558. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมืองพ.ศ. 2518 แผนที่ท้าย
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2558.
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้ อ ม. 2543. ประกาศกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
บริเวณจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2543.
กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม.2541. แนวทางการจัดทำรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม. บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด.กรุงเทพ
เกรียงไกร อุดมสินโรจน์. 2535.

วิศวกรรมการจัดการน้ำเสีย เล่มที่ 2. มิตรนราการพิมพ์.กรุงเทพฯ

เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์. 2536. วิศวกรรมการประปา. กรุงเทพมหานคร: มิตรนราการพิมพ์.
ธีระพล อรุณ ะกสิกร และคณะ.2542. พระราชบัญ ญั ติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่ มเติม พ.ศ.2535).
บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด.กรุงเทพฯ.
แนวทางการจัดทำ นำเสนอและพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE). การจัดทำ นำเสนอและ
พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ต .
2547.
บัณฑิต จุลสัย. 2540. แนวทางการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุนทรียภาพ สำหรับ
โครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดล้อม (อัดสำเนา).
บุญส่ง ไข่เกษ. 2537. การบำบัดและการกำจัดน้ำเสียจากบ้านพักอาศัยด้วยระบบติดกับที่. ภาควิชาวิทยาศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.กรุงเทพฯ.
เพ็ ญ แข แสงแก้ ว . 2541. การวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ . พิ ม พ์ ครั้ ง ที่ 3. กรุ ง เทพ มหานคร: โรงพิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วีระเดช พะเยาศิริพงษ์. 2540. รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม และการรักษาความสะอาด. สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา.
กรุงเทพฯ.
อำไพ ทองภิญโญชัย. 2538. ธรณีวิทยาจังหวัดภูเก็ต. ภูเก็ต: ฝ่ายพัฒนาเหมืองแร่ สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2
ภูเก็ต (อัดสำเนา)

ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1

เอกสารสิทธิ์ที่ดินของโครงการ

ภาคผนวกที่ 2

เอกสารราชการ

ภาคผนวกที่ 3
แบบแปลนของโครงการ
- ภาคผนวกที่ 3-1
แบบสถาปัตย์อาคาร
- ภาคผนวกที่ 3-2
แบบระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง
- ภาคผนวกที่ 3-3
แบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟอะลาม และระบบ
ป้องกันฟ้าผ่า
- ภาคผนวกที่ 3-4
แบบระบบปรับอากาศ
- ภาคผนวกที่ 3-5
สำเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรของโครงการ
ภาคผนวกที่ 4
รายการคำนวณต่างๆ ของโครงการ
- ภาคผนวกที่ 4-1
รายการคำนวณระบบน้ำใช้และระบบบำบัดน้ำเสีย
- ภาคผนวกที่ 4-2
รายการคำนวณระบบระบายน้ำ
- ภาคผนวกที่ 4-3
รายการคำนวณระบบไฟฟ้า
- ภาคผนวกที่ 4-4
รายงานคำนวณระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ภาคผนวกที่ 4-5
รายการคำนวณโครงสร้างอาคารและรายการคำนวณต้านแรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว
- ภาคผนวกที่ 4-6
ตารางแสดงรายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการ
ภาคผนวกที่ 5
ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการ
- ภาคผนวกที่ 5-1
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
- ภาคผนวกที่ 5-2
ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง
- ภาคผนวกที่ 5-3
ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- ภาคผนวกที่ 5-4
หนังสือขออนุญาตให้ติดตั้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่ 6
การสำรวจความคิดเห็นของโครงการ
- ภาคผนวกที่ 6-1
เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
- ภาคผนวกที่ 6-2
รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
- ภาคผนวกที่ 6-3
รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
- ภาคผนวกที่ 6-4
รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว/
หน่วยงานราชการ
- ภาคผนวกที่ 6-5
รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มผู้นำชุมชน
- ภาคผนวกที่ 6-6
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (กลุ่มบ้านติดโครงการ)
- ภาคผนวกที่ 6-7
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว)
- ภาคผนวกที่ 6-8
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (กลุ่มหน่วยงานราชการ)
- ภาคผนวกที่ 6-9
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (กลุ่มผู้นำชุมชน)

ภาคผนวก
- ภาคผนวกที่ 6-10
- ภาคผนวกที่ 6-11
- ภาคผนวกที่ 6-12
- ภาคผนวกที่ 6-13
- ภาคผนวกที่ 6-14

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร จากที่ตั้งโครงการ)
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มประชาชนที่อยู่ถัดจากรัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตร)
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มประชาชนที่อยู่ถัดจากรัศมี 500 เมตร ถึงรัศมี 1 กิโลเมตร)
หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงาน
ตารางสรุปจำนวนตัวอย่างที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นประชาชน
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

ภาคผนวกที่ 7

แผนปฏิบัติการขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

ภาคผนวกที่ 8

หนังสือรับรองว่าจะรับผิดชอบความเสียหายข้างเคียงเนื่องจากการก่อสร้าง

ภาคผนวกที่ 9

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวกที่ 10

เอกสารประกอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภาคผนวกที่ 11

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่
จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในโรงแรม
- ภาคผนวกที่ 11-1 หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ ในการควบคุมการประกอบกิจการ
สระว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่นๆในทำนองเดียวกัน
- ภาคผนวกที่ 11-2
กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
- ภาคผนวกที่ 11-3
มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในโรงแรม และเกณฑ์มาตรฐาน
“ร้านอาหารภูเก็ตปลอดภัย สุขภาพดี” (สาสุขยกนิ้ว)

ภาคผนวกที่ 1
เอกสารสิทธิ์ทดี่ ินของโครงการ

โฉนดที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

โฉนดที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

โฉนดที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

ข้อมูลส่วนบุคคล
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

ข้อมูลส่วนบุคคล
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวกที่ 2
เอกสารราชการ

ภาคผนวกที่ 3
แบบแปลนของโครงการ
• ภาคผนวกที่ 3-1 แบบสถาปัตย์อาคาร
• ภาคผนวกที่ 3-2 แบบระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง
• ภาคผนวกที่ 3-3 แบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟอะลาม และ
ระบบป้องกันฟ้าผ่า
• ภาคผนวกที่ 3-4 แบบระบบปรับอากาศ
• ภาคผนวกที่ 3-5 สำเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรของโครงการ

หนังสือรับรอง ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

หนังสือรับรอง ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

หนังสือรับรอง ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

หนังสือรับรอง ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

หนังสือรับรอง ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวกที่ 4
รายการคำนวณ
รายการคำนวณระบบน้ำใช้และระบบบำบัดน้ำเสีย
รายการคำนวณระบบระบายน้ำ
รายการคำนวณระบบไฟฟ้า
รายงานคำนวณระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
รายการคำนวณโครงสร้างอาคารและรายการคำนวณต้าน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
- ภาคผนวกที่ 4-6 ตารางแสดงรายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นทีภ่ ายใน
โครงการ
-

ภาคผนวกที่ 4-1
ภาคผนวกที่ 4-2
ภาคผนวกที่ 4-3
ภาคผนวกที่ 4-4
ภาคผนวกที่ 4-5

หนังสือรับรอง ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

หนังสือรับรอง ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

หนังสือรับรอง ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

หนังสือรับรอง ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

หนังสือรับรอง ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

หนังสือรับรอง ใบประกอบวิชาชีพ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวกที่ 5
ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณพื้นทีโ่ ครงการ
•
•
•
•

ภาคผนวกที่ 5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ภาคผนวกที่ 5-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง
ภาคผนวกที่ 5-3 ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ภาคผนวกที่ 5-4 หนังสือขออนุญาตให้ติดตั้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 6
การสำรวจความคิดเห็นของโครงการ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ภาคผนวกที่ 6-1 เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
ภาคผนวกที่ 6-2 รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
ภาคผนวกที่ 6-3 รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
ภาคผนวกที่ 6-4 รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มพื้นที่
อ่อนไหว/หน่วยงานราชการ
ภาคผนวกที่ 6-5 รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนกลุ่ ม
ผู้นำชุมชน
ภาคผนวกที่ 6-6 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มบ้านติดโครงการ)
ภาคผนวกที่ 6-7 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มพื้นที่ออ่ นไหว)
ภาคผนวกที่ 6-8 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มหน่วยงานราชการ)
ภาคผนวกที่ 6-9 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มผู้นำชุมชน)
ภาคผนวกที่ 6-10 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มประชาชนทีอ่ ยู่ในรัศมี 100 เมตร จากที่ตั้งโครงการ)
ภาคผนวกที่ 6-11 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มประชาชนทีอ่ ยู่ถัดจากรัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตร)
ภาคผนวกที่ 6-12 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(กลุ่มประชาชนทีอ่ ยู่ถัดจากรัศมี 500 เมตร ถึงรัศมี 1 กิโลเมตร)
ภาคผนวกที่ 6-13 หนังสือมอบอำนาจจากผู้มอี ำนาจสูงสุดของหน่วยงาน
ภาคผนวกที่ 6-14 ตารางสรุปจำนวนตัวอย่างทีไ่ ด้จากการสอบถามความคิดเห็น
ประชาชนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

ภาคผนวกที่ 7
แผนปฏิบัติการขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

ภาคผนวกที่ 8
หนังสือรับรองว่าจะรับผิดชอบความเสียหายข้างเคียง
เนื่องจากการก่อสร้าง

ภาคผนวกที่ 9
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวกที่ 10
เอกสารประกอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภาคผนวกที่ 11
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบ
กิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.
2561 มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในโรงแรมและ เกณฑ์
มาตรฐาน “ร้านอาหารภูเก็ตปลอดภัย สุขภาพดี”
(สาสุข ยกนิ้ว)
• ภาคผนวกที่ 11-1 หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการ
สระว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
• ภาคผนวกที่ 11-2 กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.
2561
• ภาคผนวกที่ 11-3 มาตรฐานการสุ ข าภิ บ าลอาหารในโรงแรม และ
เกณฑ์มาตรฐาน “ร้านอาหารภูเก็ตปลอดภัย สุขภาพดี” (สาสุข ยกนิ้ว)

