รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA)
ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับปกปิดข้อมูลทีม่ ีกฎหมายคุม้ ครอง)
ชื่อโครงการ

โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ที่ตั้งโครงการ

ซอยปฏัก 24 ตาบลกะรน อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ชื่อเจ้าของโครงการ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

ที่อยู่เจ้าของโครงการ

เลขที่ 10 ซอยปฏัก ซอย 24 ตาบลกะรน อาเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต

การมอบอานาจ



เจ้าของโครงการได้มอบอานาจให้ บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล
อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จากั ด เป็ น ผู้ด าเนิ น การเสนอรายงานดั งหนังสื อ
มอบอานาจที่แนบ



เจ้าของโครงการมิได้มอบอานาจแต่อย่างใด

พฤษภาคม 2565

บริษทั อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
เลขที่ 19/126 หมู่ที่ 3 ซอยม่วงอุทิศ ถนนรัษฎานุสรณ์ ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร./โทรสาร 07 652 5595, 093-1516359 E-mail : md.andamaninter@gmail.com

รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA)
ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับปกปิดข้อมูลทีม่ ีกฎหมายคุม้ ครอง)
ชื่อโครงการ

โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ที่ตั้งโครงการ

ซอยปฏัก 24 ตาบลกะรน อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ชื่อเจ้าของโครงการ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

ที่อยู่เจ้าของโครงการ

เลขที่ 10 ซอยปฏัก ซอย 24 ตาบลกะรน อาเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต

การมอบอานาจ



เจ้าของโครงการได้มอบอานาจให้ บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล
อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จากั ด เป็ น ผู้ด าเนิ น การเสนอรายงานดั งหนังสื อ
มอบอานาจที่แนบ



เจ้าของโครงการมิได้มอบอานาจแต่อย่างใด

พฤษภาคม 2565

บริษทั อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
เลขที่ 19/126 หมู่ที่ 3 ซอยม่วงอุทิศ ถนนรัษฎานุสรณ์ ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร./โทรสาร 07 652 5595, 093-1516359 E-mail : md.andamaninter@gmail.com

แบบ สผ. 6

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
ชื่อโครงการ

โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ที่ตั้งโครงการ

ตั้งอยู่ที่ ซอยปฏัก 24 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ชื่อเจ้าของโครงการ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

ที่อยู่เจ้าของโครงการ
การมอบอานาจ

เลขที่ 10 ซอยปฏัก ซอย 24 ตาบลกะรน อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต



เจ้าของโครงการได้มอบอานาจให้ บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็นผู้ดาเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบ
อานาจที่แนบ



เจ้าของโครงการมิได้มอบอานาจแต่อย่างใด

จัดทาโดย
บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

แบบ สผ. 9

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินกระทบสิ่งแวดล้อม
…………………………………………..……………………….
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ

โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ตั้งอยู่ที่ ซอยปฏัก 24 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

เหตุผลในการเสนอรายงาน
( ) เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทารายงานฯ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดโครงการกิจการหรือการดาเนินการซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ง แวดล้อมและหลัก เกณฑ์ วิธีก ารและเงื่ อ นไขในการจัดทารายงานการประเมิ นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 เอกสารท้ายประกาศ 4 ลาดับ 30 “โรงแรมหรือสถานที่
พักตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจานวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไปหรือมีพื้นที่
ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตร”
( ) เป็นโครงการที่จัดทารายงานฯ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ……………………………………….
เมื่อวันที่ ……………………………………….(โปรดแนบมติคณะรัฐมนตรี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
( ) อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................
การขออนุมัติ/อนุญาตโครงการ
() รายงานนี้จัดทาขึ้นเพื่อประกอบการอนุญาตจาก เทศบาลตาบลกะรน กาหนดโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา/ประเภทที่/ข้อ/ลาดับที่ มาตรา 21
( ) รายงานนีจ้ ัดทาขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรี …………………………….……….
( ) รายงานนี้เป็นโครงการที่ไม่ต้องยื่นขอรับอนุญาตจากหน่วยงานราชการและไม่ต้องขออนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี
( ) รายงานนี้เป็นโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการด้าน (ระบุ).....................................................
ที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา 49 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
( ) อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................

แบบ สผ. 9

สถานภาพโครงการตามขั้นตอนการเสนอรายงาน (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) ยังไม่ได้ก่อสร้าง
( ) เปิดดาเนินโครงการแล้วและปัจจุบันอยู่ระหว่างหยุด ดาเนินการจนกว่าจะได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
( ) เปิดดาเนินโครงการแล้ว
สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2565

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

สารบัญ

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

สารบัญ
สารบัญผนวก
สารบัญตาราง
สารบัญรูป

ก
ฉ
ฌ
ด

บทที่ 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

บทนา
ความเป็นมาของโครงการ
เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการดาเนินโครงการ
การประเมินทางเลือกในการดาเนินการ
เหตุผลและวัตถุประสงค์ของการจัดทารายงาน
ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา
1.5.1 ขอบเขตการศึกษา
1.5.2 ขั้นตอนและวิธีการศึกษา
ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 ที่ตั้งโครงการ
2.2 ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการตรวจสอบ
ความสอดคล้องในการดาเนินโครงการเบื้องต้น
2.2.1 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554
2.2.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
2.2.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2.3 ประเภทและขนาดโครงการ
2.4 รูปแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง
2.5 แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

1-1
1-2
1-3
1-7
1-7
1-7
1-7
1-9
1-10
2-1
2-11
2-11
2-15

2-26
2-30
2-30
2-42

-ก-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

สารบัญ

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง
2.6

2.7
2.8

2.9

2.10
2.11
2.12
2.13

2.14

หน้า
ข้อกาหนดเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.6.1 ข้อกาหนดตามกฎกระทรวง กาหนดประเภท
และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551
2.6.2 กฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวย
ความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2564
2.6.3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
การบริหารโครงการ และจานวนผู้อยู่อาศัย/เจ้าหน้าที่/ผู้ใช้บริการ/พนักงานโครงการ
ระบบสาธารณูปโภค
2.8.1 การใช้น้า
2.8.2 ระบบบาบัดน้าเสียและสิ่งปฏิกูล
2.8.3 ระบบระบายน้า และการป้องกันน้าท่วม
2.8.4 การเก็บรวบรวมและจัดการมูลฝอย
2.8.5 ระบบไฟฟ้า
2.8.6 การระบายอากาศและปรับอากาศ
2.8.7 ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการสื่อสาร
ระบบการป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง
2.9.1 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
2.9.2 ระบบดับเพลิงภายในโครงการ
2.9.3 บันไดหนีไฟและจุดรวมพล
การจราจร
พื้นที่สีเขียว
การออกแบบอาคารเพื่อรองรับแผ่นดินไหว
การปฏิบัติตามข้อกาหนดกระทรวงสาธารณสุข
2.13.1 การจัดการและการดูแลสระว่ายน้าของโครงการ
2.13.2 การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
การดาเนินการก่อสร้าง
2.14.1 ขั้นตอนการก่อสร้าง
2.14.2 จานวนคนงานก่อสร้าง และสาธารณูปโภคในระยะก่อสร้าง

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

2-52
2-52
2-56

2-81
2-87
2-88
2-88
2-99
2-126
2-137
2-149
2-154
2-157
2-163
2-163
2-166
2-170
2-176
2-183
2-191
2-192
2-192
2-198
2-202
2-204
2-208
-ข-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

สารบัญ

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้า

บทที่ 3 สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
3.1 ทรัพยากรกายภาพ
3.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
3.1.2 ทรัพยากรดิน
3.1.3 ลักษณะทางธรณีวิทยา
3.1.4 การเกิดแผ่นดินไหว
3.1.5 การเกิดดินถล่ม
3.1.6 การเกิดสึนามิ
3.1.7 สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา (Climate and Meteorology)
3.1.8 คุณภาพอากาศ
3.1.9 คุณภาพเสียง
3.1.10 ทรัพยากรน้า (Water Resources)
3.2 ทรัพยากรชีวภาพ
3.2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก
3.2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้า
3.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
3.3.1 การใช้น้า
3.3.2 การจัดการน้าเสีย
3.3.3 การระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม
3.3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3.3.5 การคมนาคมขนส่ง
3.3.6 การใช้ไฟฟ้า
3.3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
3.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
3.4.1 สังคมและเศรษฐกิจ
3.4.2 การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.4.3 การมีส่วนร่วมของประชาชน
3.4.4 การสาธารณสุขและสุขอนามัย
3.4.5 การรักษาความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
3.4.6 แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

3-1
3-1
3-4
3-5
3-10
3-19
3-24
3-28
3-30
3-35
3-37
3-42
3-42
3-50
3-64
3-64
3-67
3-72
3-75
3-86
3-96
3-97
3-102
3-102
3-102
3-104
3-256
3-259
3-260

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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-ค-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

สารบัญ

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง
บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
4.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
4.1.2 ทรัพยากรดิน และการชะล้างพังทลายของดิน
4.1.3 การเกิดแผ่นดินไหว และสึนามิ
4.1.4 คุณภาพอากาศ
4.1.5 ระดับเสียง และการสั่นสะเทือน
4.2 ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
4.2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก
4.2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้า
4.3 ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
4.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
4.3.2 การใช้น้า
4.3.3 การจัดการน้าเสีย และสิ่งปฏิกูล
4.3.4 การระบายน้า และการป้องกันน้าท่วม
4.3.5 การจัดการมูลฝอย
4.3.6 การจราจร
4.3.7 การใช้ไฟฟ้า
4.3.8 การบดบังทิศทางลม และการบดบังแสงแดดบริเวณข้างเคียง
4.3.9 การบดบังคลื่นวิทยุ และโทรทัศน์
4.4 ผลกระทบต่อคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
4.4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
4.4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
4.4.3 ระบบการป้องกันอัคคีภัย และดับเพลิง
4.4.4 ทัศนียภาพ
4.4.5 การประเมินผลกระทบด้านความเป็นส่วนบุคคล
4.4.6 สุขภาพของประชาชน

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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หน้า
4-1
4-1
4-5
4-6
4-9
4-29
4-45
4-45
4-47
4-48
4-48
4-51
4-56
4-61
4-63
4-71
4-83
4-90
4-98
4-103
4-103
4-105
4-120
4-134
4-143
4-148

-ง-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

สารบัญ

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้า

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 การจัดทารายงาน

5-1
5-1
5-1

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

-จ-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

สารบัญ

สารบัญผนวก
ภาคผนวก 1

ภาคผนวก 2

ภาคผนวก 3

ภาคผนวก 4

- สาเนาโฉนดที่ดินของโครงการ
- หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
- หนัง สือ รั บรองบริ ษัท สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้า นของกรรมการ
ผู้มีอานาจลงนาม
- ค าสั่ ง ให้ ร ะงั บ การก่ อ สร้ า ง การดั ด แปลง การรื้ อ ถอน หรื อ การเคลื่ อ นย้ า ยอาคาร
ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง (แบบ ค.3) เลขที่ ภก 52303/1143 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม
2564
- คาสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการก่อสร้าง การดัดแปลง
หรือรื้อถอน หรือการเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 40 วรรคสอง (แบบ ค.4) เลขที่
ภก 52303/1144 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
- ค าสั่ ง ให้ ยื่ น ค าขออนุ ญ าตหรื อ ด าเนิ น การแจ้ ง หรื อ ด าเนิ น การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
การก่อสร้าง การ ดัดแปลง การรื้อถอน หรือการเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 41
(แบบ ค.9) เลขที่ ภก 52303/1145 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
- บันทึกข้อความ ที่ ภก 0014.2/798 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง การก่อสร้าง
อาคารโรงแรมโดยมได้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
- หนังสือแจ้งเจตจานงการหยุดการดาเนินการอาคารโครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
- ตารางพื้นที่ใช้สอยโครงการ
- แบบแปลนอาคาร
 อาคาร 1 (อาคารห้องพัก 8 ชัน้ )
 อาคาร 2 (อาคารห้องพัก 8 ชัน้ )
 แบบขยายบันไดหลัก
 แบบขยายบันไดหนีไฟ
 แบบขยายสระว่ายน้า
- หนังสือการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554
- หนังสือ การตรวจสอบที่ ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
- หนังสือรับรองการให้บริการไฟฟ้า
- หนังสือตรวจสอบความกว้างของถนนสาธารณประโยชน์

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

-ฉ-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

สารบัญ

สารบัญผนวก (ต่อ)
ภาคผนวก 4

-

ภาคผนวก 5

-

-

ภาคผนวก 6

-

-

-

-

หนังสือการอนุญาตเชื่อมทางเข้าออกโครงการกับถนนสาธารณประโยชน์
หนังสือตรวจสอบการให้บริการป้องกันอัคคีภัย และบรรเทาสาธารณภัย
หนังสือยืนยันการให้บริการเก็บขนมูลฝอย
หนังสือยืนยันการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูล
หนังสือขอความอนุเคราะห์ติดประชาสัมพันธ์โครงการ และมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดาเนินการของโครงการ
หนังสือการยืนยันในการรับผิดชอบความเสียหาย
หนังสือแจ้งพัฒนาโครงการ
ประกาศจังหวัด เรื่อง กาหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑ์การนาส่งขยะอันตราย ณ
ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต
ใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล
 ใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล เลขที่ 31-40463-0214 รหัสหมายเลขบ่อ 310463-0214
 ใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล เลขที่ 31-40463-0215 รหัสหมายเลขบ่อ 310463-0215
 ใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล เลขที่ 31-40463-0374 รหัสหมายเลขบ่อ 310463-0374
ใบอนุญาตใช้น้าบาดาล
 ใบอนุญาตใช้น้าบาดาล เลขที่ 31-50463-0511 รหัสหมายเลขบ่อ 310463-0214
 ใบอนุญาตใช้น้าบาดาล เลขที่ 31-50463-0512 รหัสหมายเลขบ่อ 310463-0215
 ใบอนุญาตใช้น้าบาดาล เลขที่ 31-50463-0488 รหัสหมายเลขบ่อ 310463-0374
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าบาดาล
รายการคานวณระบบบาบัดน้าเสีย (ระยะดาเนินการ)
 ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร
 ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร
 ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร
รายการคานวณปริมาณแอร์โรซอล (Aerosol)
 ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร
 ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร
รายการคานวณปริมาณก๊าซมีเทน (Methane)
 ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร
 ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร
รายการคานวณถังดักไขมัน ขนาด 1.60 ลูกบาศก์เมตร
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

สารบัญ

สารบัญผนวก (ต่อ)
ภาคผนวก 6

- รายการคานวณค่าไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้าของระบบบาบัดน้าเสีย
- รายการคานวณระบบระบายน้า และบ่อหน่วงน้าฝน
- ผลตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้งของโครงการ
ภาคผนวก 7 - รายการคานวณไฟฟ้าของโครงการ
- รายการคานวณระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศของโครงการ
- รายงานการประเมินอาคารโดยใช้โปรแกรม BEC (OTTV/RTTV)
ภาคผนวก 8 รายการคานวณโครงสร้างอาคาร
ภาคผนวก 9 - แปลนการติ ดตั้ ง ระบบไฟฟ้ า ส่อ งสว่ า ง ระบบแจ้ง เหตุ เ พลิง ไหม้ ระบบไฟฟ้ า ฉุ ก เฉิ น
ตาแหน่งติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ป้ายทางออก และระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร 1
- แปลนการติ ดตั้ ง ระบบไฟฟ้ า ส่อ งสว่ า ง ระบบแจ้ง เหตุ เ พลิง ไหม้ ระบบไฟฟ้ า ฉุ ก เฉิ น
ตาแหน่งติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ป้ายทางออก และระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร 2
ภาคผนวก 10 ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศ และระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ
ภาคผนวก 11 - เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
- แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ
- แบบสอบถามความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
1.3.1-1
1.5-1
1.7-1
2.2.1-1
2.2.2-1

2.2.3-1
2.4-1
2.4-2
2.4-3
2.5-1
2.5-2
2.6.1-1
2.6.2-1

2.6.3-1
2.8.1-1
2.8.1-2
2.8.2-1
2.8.2-2
2.8.2-3

หน้า
หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตั้งโครงการ
แผนการศึกษาและจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
สรุ ป กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการซึ่ ง เป็ น เงื่ อ นไขหรื อ ข้ อ ก าหนดที่ โ ครงการ
ต้องปฏิบัติตาม
การเปรี ยบเทียบรายละเอียดของโครงการกั บกฎกระทรวงให้ใช้ บัง คับผังเมือ งรวม
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554
การเปรี ย บเที ยบรายละเอี ย ดโครงการกั บ ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
การเปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ตารางสรุปพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ
สรุปรายละเอียดพื้นที่ใช้สอยอาคารของโครงการ
ค่า FAR, BCR, OSR, และ OS
ระยะห่างอาคารของโครงการกับกึ่งกลางถนนสาธารณะ
ระยะห่างอาคารของโครงการกับแนวเขตที่ดิน
เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับข้อกาหนดตามกฎกระทรวง กาหนดประเภท และ
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551
เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับข้อ กาหนดของกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวย
ความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 และ
กฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
สรุปรายละเอียดการออกแบบอาคารเปรียบเทียบกับ กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
รายการคานวณปริมาณน้าใช้ภายในโครงการ
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าบ่อตื้นของโครงการ
รายการคานวณปริมาณน้าเสียภายในโครงการ
สรุปรายละเอียดระบบบาบัดน้าเสียของโครงการเปรียบเทียบกับเกณฑ์การออกแบบ
คานวณพลังงานไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการบาบัดน้าเสียของโครงการ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

1-3
1-9
1-11
2-13
2-17

2-27
2-33
2-37
2-39
2-43
2-44
2-52
2-58

2-81
2-88
2-90
2-99
2-111
2-118
-ฌ-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
2.8.2-4
2.8.3-1
2.8.4-1
2.8.4-2
2.8.5-1
2.10-1
2.11-1
2.11-2
2.14-1
3.1.5-1
3.1.6-1
3.1.7-1
3.1.8-1
3.1.8-2
3.1.8-3
3.1.9-1
3.1.9-2
3.2.1-1
3.2.1-2
3.2.1-3
3.2.1-4
3.2.2-1
3.2.2-2

หน้า
แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้ง
ค่าสัมประสิทธิ์การไหลนองของน้าฝนบนพื้นที่ในลักษณะต่างๆ
ปริมาตรของมูลฝอยแต่ละประเภทของโครงการ
เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545
ระยะห่างต่าสุดตามแนวนอนระหว่างสายไฟฟ้ากับสิ่งก่อสร้าง เมื่อสายไฟฟ้าไม่ได้ยึดติด
กับสิ่งก่อสร้าง (เมตร)
การเปรียบเทียบที่จอดรถของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกภายในพื้นที่โครงการ
สรุปพื้นที่สีเขียวภายในโครงการตามเกณฑ์กาหนด
แผนการรื้อถอนอาคารเดิม
บัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต
ตาแหน่งติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ จังหวัดภูเก็ต
สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2533 – 2562 ณ สถานีตรวจวัดอากาศภูเก็ต
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ประจาปี พ.ศ.2563 บริเวณ
ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ปริมาณฝุ่นละองรวม ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน และไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด
บริเวณพื้นที่โครงการ
ปริ มาณก๊า ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2 ) ก๊ าซซั ลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) และก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) บริเวณพื้นที่โครงการ
ระดับเสียงจากสถานี ตรวจวัดเสียงบริเวณตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ประจาปี พ.ศ.2561 ของกรมควบคุมมลพิษ
ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ
ขนาดพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดภูเก็ตปี พ.ศ.2557-2560
สัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
รายชื่อชนิดพันธุ์ไม้ที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ
รายชื่อสัตว์บกที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ
แหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2562
สรุปขนาดพื้นที่ของแหล่งหญ้าทะเลจังหวัดภูเก็ต

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

2-120
2-133
2-138
2-139
2-149
2-180
2-187
2-189
2-203
3-23
3-25
3-29
3-31
3-33
3-33
3-35
3-36
3-45
3-45
3-47
3-50
3-51
3-51
-ญ-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
3.2.2-3
3.2.2-4
3.3.1-1
3.3.1-2
3.3.1-3
3.3.1-4
3.3.4-1
3.3.4-2
3.3.4-3
3.3.5-1
3.3.5-2
3.3.5-3
3.3.5-4
3.3.5-5

3.3.5-6

3.3.7-1
3.4.1-1
3.4.3-1
3.4.3-2
3.4.3-3

หน้า
สถานภาพแนวปะการังจังหวัดภูเก็ต จากการสารวจปี พ.ศ.2561
สถานการณ์ก ารวางไข่ข องเต่ า มะเฟื อ ง ระหว่า งเดื อ น ตุ ลาคม 2563 ถึ ง เดื อ น
กุมภาพันธ์ 2564 ของจังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต
การผลิตน้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต และเอกชน พ.ศ.2562
สถิติที่สาคัญของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต
โครงการชลประทานและปริมาณความจุของอ่างเก็บน้าจังหวัดภูเก็ต
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าบ่อตื้นของโครงการ
สถิ ติ ปริ มาณมู ลฝอย (ตั น) ณ ศู นย์ ก าจัดมู ลฝอยจังหวั ดภู เก็ ต ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 – 2562
อัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ยของจังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ.2553-2562
ประเภทและปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2562
ทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดภูเก็ต
จานวนท่าเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลและสถานที่ตั้งมารีน่าในจังหวัดภูเก็ต
ค่าความจุที่ระดับความเร็วต่างๆ ของรถ ของทางหลวงในสภาพสมบูรณ์
ปริมาณจราจรบนถนนปริมาณจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 ใน
ชั่วโมง เร่งด่วน ช่วงเช้า (07.30 น. – 08.30 น.) และช่วงเย็น (16.30 น.- 17.30 น.)
ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 และวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565
ปริมาณจราจรบนถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) ในชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้า
(07.30 น. – 08.30 น.) และช่วงเย็น (16.30 – 17.30 น.) ในวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม
2565 และวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565
การใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่ตั้งโครงการ
สถิติจานวนประชากร ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลกะรน
จานวนเป้าหมายในการสอบถามความเห็นในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ
สรุปจานวนตัวอย่างที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
สรุ ป ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของผู้ต อบแบบสอบถามกลุ่ ม ที่ 1 พื้ น ที่ ห ลัก ครั ว เรื อ นติ ด พื้ น ที่
โครงการ จานวน 2 ตัวอย่าง

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

3-53
3-60
3-64
3-65
3-65
3-66
3-76
3-76
3-84
3-86
3-87
3-87
3-92
3-94

3-95

3-100
3-102
3-111
3-122
3-136

-ฎ-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
3.4.3-4
3.4.3-5
3.4.3-6
3.4.3-7
3.4.3-8
3.4.3-9
3.4.3-10
3.4.3-11
3.4.3-12
3.4.3-13
3.4.3-14
3.4.3-15
3.4.3-16
3.4.3-17

หน้า
ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 1 ครัวเรือนติดพื้นที่
โครงการ จานวน 2 ตัวอย่าง
สรุปข้อมูลพื้นฐานของผู้ ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่ 1 พื้นที่หลัก ครัวเรือนและสถาน
ประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 1 ครัวเรือนและสถาน
ประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มที่ 2 ครัวเรือนในระยะ 100
ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสภาพแวดล้อมของกลุ่มที่ 2 ครัวเรือน
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของกลุ่มที่ 2 ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
สรุปผลกระทบด้านต่างๆ ในระยะดาเนินการ ของกลุ่มที่ 2 ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ทัศนคติและความคิดเห็นที่มีต่อโครงการของกลุ่มที่ 2 ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 182 ตัวอย่าง
สรุปข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการ
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 12 ตัวอย่าง
ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการใน
ระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากของเขตพื้นทีโครงการ จานวน 12 ตัวอย่าง
ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มที่ 2 ครัวเรือนในระยะ 500
ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสภาพแวดล้อมของกลุ่มที่ 2 ครัวเรือน
ในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของกลุ่มที่ 2 ครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
สรุปผลกระทบด้านต่างๆ ในระยะดาเนินการ ของกลุ่มที่ 2 ครัวเรือนในระยะ 500
ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

3-139
3-142
3-147
3-151
3-153
3-156
3-158
3-159
3-160
3-169
3-178
3-180
3-183
3-185

-ฏ-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
3.4.3-18
3.4.3-19

3.4.3-20

3.4.3-21
3.4.3-22
3.4.3-23
3.4.3-24
3.4.3-25
3.4.3-26
3.4.3-27
3.4.3-28
3.4.3-29
3.4.3-30

หน้า
การรับทราบข้อมูลและความคิดเห็นที่มีต่อโครงการของกลุ่มที่ 2 ครัวเรือนในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร จาก ขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 46 ตัวอย่าง
สรุ ปความคิ ด เห็นต่ อ โครงการ และความเพี ยงพอของมาตรการป้อ งกั นและแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ครัวเรือนในระยะ
100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000
เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการสอบถามความคิดเห็น ระยะรื้อถอนและ
ระยะก่อสร้าง
สรุ ปความคิ ด เห็นต่ อ โครงการ และความเพี ยงพอของมาตรการป้อ งกั นและแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ครัวเรือนในระยะ
100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000
เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการสอบถามความคิดเห็น ระยะดาเนินการ
สรุปข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการ
ในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 10 ตัวอย่าง
ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สถานประกอบการในระยะ 500
ถึง 1,000 เมตร จานวน 10 ตัวอย่าง
ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม ในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ จานวน 3 ตัวอย่าง
ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม
ในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ จานวน 1 ตัวอย่าง
ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานของผู้นาชุมชน
ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของผู้นาชุมชนในระยะ 1 กิโลเมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
สรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโครงการ
สรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินโครงการ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

3-186
3-188

3-203

3-229
3-236
3-242
3-244
3-247
3-248
3-250
3-251
3-253
3-255

-ฐ-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
3.4.4-1
4.1.4-1
4.1.4-2
4.1.4-3

4.1.4-4
4.1.4-5
4.1.4-6
4.1.4-7
4.1.4-8
4.1.5-1
4.1.5-2
4.1.5-3
4.1.5-4
4.1.5-5
4.1.5-6

4.1.5-7
4.1.5-8

หน้า
สถิติสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรคของโรคที่ป่วยสูงสุดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลกะรน ระหว่าง พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2563
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ
ค่าสูงสุดของ Mixing Height ในแต่ละเดือน
สัมประสิทธิ์ตัวคูณการปลดปล่อยมลสาร (Emission Factor) ของเครื่องจักรกล
และอุปกรณ์ที่ทางานด้วยเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้สาหรับงานรื้อถอนบ้านพักอาศัยและการ
ก่อสร้างลานจอดรถ
สัมประสิทธิ์ตัวคูณการปลดปล่อยมลสาร (Emission Factor) สาหรับอัตราการระบาย
สารมลพิษจากยานพาหนะประเภทต่างๆ
สรุ ปค่า ความเข้ ม ข้นมลพิษ ทางอากาศระยะรื้ อ ถอนบ้า นพัก อาศัยและการก่ อสร้ า ง
ลานจอดรถ
สัมประสิทธิ์ตัวคูณการปลดปล่อยมลสาร (Emission Factor) สาหรับอัตราการระบาย
สารมลพิษจากยานพาหนะประเภทต่างๆ
สรุปค่าความเข้มข้นมลพิษทางอากาศระยะดาเนินโครงการ
ชนิดและอัตราการสังเคราะห์แสงของต้นไม้ที่ปลูกในโครงการ
ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ
ระดับเสียงจากอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ขณะดาเนินการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและการ
ก่อสร้างลานจอดรถ ที่ระยะ 50 ฟุต (15เมตร)
ระยะห่างจากอาคารข้างเคียงกับพื้นที่รื้อถอนของโครงการ
ระดับเสียงที่เกิดจากอุปกรณ์ และเครื่องมือแต่ละชนิดที่ใช้ในการรื้อถอนบ้านพักอาศัย
และก่อสร้างลานจอดรถ
ความสามารถในการลดระดับเสียงที่ทะลุผ่าน (Transmission Loss) ของวัสดุต่างๆ
ระดับเสียงที่เกิดจากอุปกรณ์ และเครื่องมือแต่ละชนิดที่ใช้ในการรื้อถอนบ้านพักอาศัย
และการก่อสร้างลานจอดรถ เมื่อผ่านรั้วอิฐบล็อก (Concrete Block) และรั้วชั่วคราว
(Aluminum Sheet)
ตารางปรับค่าระดับเสียง
ระดับความสั่นสะเทือนจากอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในระยะรื้อถอน และระยะการ
ก่อสร้าง ที่ระยะห่างจากแหล่งกาเนิด 25 ฟุต

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

3-258
4-9
4-11
4-12

4-15
4-17
4-20
4-23
4-25
4-30
4-31
4-33
4-34
4-36
4-38

4-39
4-41

-ฑ-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
4.1.5-9
4.1.5-10
4.1.5-11
4.3.2-1
4.3.6-1
4.3.7-1
4.3.7-2

4.3.8-1
4.3.9-1
4.4.3-1
4.4.3-2
4.4.6-1
4.4.6-2

4.4.6-3
4.4.6-4
5.1-1
5.1-2

หน้า
ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่จุดรับคลื่นสั่นสะเทือนบริเวณโดยรอบโครงการจากการรื้อถอน
บ้านพักอาศัยและการก่อสร้างลานจอดรถ
ระดับความสั่นสะเทือนที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารประเภทต่างๆ
ผลกระทบเนื่องจากความสั่นสะเทือนที่มีต่อคนและอาคารสิ่งปลูกสร้าง
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าบ่อตื้นของโครงการ
อัตราส่วนจานวนที่จอดรถต่อห้องพักอาศัยของอาคารใกล้เคียงโครงการ
แสดงระยะห่างจากอาคารข้างเคียงตามข้อกาหนดของ วสท.
แสดงการเปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับข้อกาหนดกฎกระทรวง กาหนดประเภท
หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552
ระยะเงาของอาคารโครงการใน 3 วัน
แสดงมาตรฐานความเข้มของสัญญาณวิทยุระบบ FM (Minimum Usable Field
Strength)
รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร
สรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สถิติสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรคของโรคที่ป่วยสูงสุดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลกะรน ระหว่าง พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2563
พื้นที่ก่อสร้างย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2563 กับจานวนผู้ป่วย
โรคที่อาจเกิดจากการดาเนินการก่อสร้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกะรน
ระหว่างปี พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2563
การประเมินและกาหนดระดับความสาคัญของผลกระทบทางสุขภาพในระยะรื้อถอน
และก่อสร้างลานจอดรถ
การประเมินและกาหนดรับความสาคัญของผลกระทบทางสุขภาพในระยะดาเนินการ
มาตรการป้องกั นและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท ชนาลัย
ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

4-43
4-44
4-44
4-53
4-79
4-84
4-86

4-93
4-99
4-123
4-124
4-151
4-157

4-161
4-179
5-2
5-5

-ฒ-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
5.1-3

5.2-1

5.2-2

หน้า
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ 5-44
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท ชนาลัย
ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ 5-150
รี ส อร์ ท ของบริ ษั ท ชนาลั ย ฮิ ล ล์ ไซด์ รี ส อร์ ท จ ากั ด ระยะรื้ อ ถอนและก่ อ สร้ า ง
ลานจอดรถ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ 5-155
รีสอร์ท ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

-ณ-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

สารบัญ

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่
2.1-1
2.1-2
2.1-3
2.1-4
2.1-5
2.1.6
2.1-7
2.1-8
2.2.1-1
2.2.2-1

2.2.3-1
2.4-1
2.4-2
2.5-1
2.5-2
2.5-3
2.5-4
2.6.1-1
2.6.2-1
2.6.2-2
2.6.2-3
2.6.2-4
2.6.2-5

หน้า
แผนที่ตั้งโครงการโดยสังเขป
ตาแหน่งที่ตั้งโครงการในแผนที่ภาพถ่ายจาก Google Earth มาตราส่วน 1 : 4,000
แผนที่ตาแหน่งที่ตั้งโครงการ มาตราส่วน 1 : 50,000
ผังต่อโฉนดที่ดินของโครงการ
สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน (ภายนอกอาคาร)
สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน (ภายในอาคาร)
อาคารที่กาลังจะรื้อถอน
อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงโครงการ
ที่ตั้งโครงการในแผนที่ แนบท้ ายกฎกระทรวงให้บังคั บใช้ผังเมือ งรวมจังหวัดภูเ ก็ ต
พ.ศ.2554
ที่ ตั้ ง โครงการตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม เรื่ อ ง
กาหนดเขตพื้ นที่แ ละมาตรการคุ้ม ครองสิ่ง แวดล้อ ม ในบริ เวณพื้นที่ จัง หวัดภู เก็ ต
พ.ศ.2560
ที่ตั้งโครงการในแผนที่แนบท้ายกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ผังบริเวณชั้น 1 ของโครงการ
ผังบริเวณชั้น 2 ของโครงการ
ผัง ระยะห่ า งระหว่ า งอาคารกั บ แนวเขตที่ ดิ น และระยะห่า งระหว่ า งอาคารของ
โครงการ บริเวณชั้น 1
ผัง ระยะห่ า งระหว่ า งอาคารกั บ แนวเขตที่ ดิ น และระยะห่า งระหว่ า งอาคารของ
โครงการบริเวณชั้น 2
ระยะ Setback จากถนนสาธารณประโยชน์กับอาคาร 1
ระยะ Setback จากถนนสาธารณประโยชน์กับอาคาร 2
แบบขยายห้องปฐมพยาบาลสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ผังแสดงสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการ ทุพพลภาพ และคนชรา ชั้นที่ 2
ผังแสดงสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการ ทุพพลภาพ และคนชรา ชั้นที่ 3
ผังแสดงสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการ ทุพพลภาพ และคนชรา ชั้นที่ 4 ถึงชั้น
ที่ 8
แบบขยายที่จอดรถสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
แบบขยายทางลาดสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

2-2
2-3
2-4
2-5
2-7
2-8
2-9
2-10
2-12
2-16

2-29
2-40
2-41
2-45
2-46
2-49
2-50
2-55
2-71
2-72
2-73
2-74
2-75
-ด-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

สารบัญ

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่
2.6.2-6
2.6.2-7
2.6.2-8
2.6.2-9
2.6.2-10
2.8.1-1
2.8.1-2
2.8.1-3
2.8.1-4
2.8.1-5
2.8.1-6
2.8.2-1
2.8.2-2
2.8.2-3
2.8.2-4
2.8.2-5
2.8.2-6
2.8.2-7
2.8.2-8
2.8.2-9
2.8.2-10
2.8.2-11
2.8.2-12
2.8.2-13
2.8.2-14
2.8.3-1

หน้า
แบบขยายห้องพักสาหรับผู้พิการทุพพลภาพ และคนชรา
แบบขยายห้องน้าสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ของอาคาร 1
แบบขยายห้องน้าสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ของอาคาร 2
แบบขยายลิฟต์สาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และชรา
แบบขยายบันไดหลักสาหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา
ไดอะแกรมระบบปรับปรุงคุณภาพน้าของโครงการ
ผังตาแหน่งบ่อเก็บน้าดิบและบ่อเก็บน้าดี ชั้น 1 ของโครงการ
ผังระบบน้าใช้ภายในโครงการ ตาแหน่งบ่อเก็บน้าดิบและบ่อเก็บน้าดีบริเวณชั้น 2 ของ
โครงการ
ไดอะแกรมระบบน้าใช้ของโครงการ
แบบขยายถังเก็บน้าดิบและน้าดี ชั้น 1
แบบขยายถังเก็บน้าบนอาคาร ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร
ผังแนวท่อรวบรวมน้าเสียชั้น 1 ของโครงการ
ผังตาแหน่งระบบบาบัดน้าเสียของโครงการ บริเวณชั้น 2
ไดอะแกรมระบบบาบัดน้าเสียของอาคาร 1
ไดอะแกรมระบบบาบัดน้าเสียของอาคาร 2
แบบขยายถังดักไขมัน ขนาด 1.60 ลูกบาศก์เมตร
ขั้นตอนการบาบัดน้าเสียของระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ
(Aeration activated sludge process.,AS) ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร
ขั้นตอนการบาบัดน้าเสียของระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ
(Aeration activated sludge process.,AS) ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร
ขั้นตอนการบาบัดน้าเสียของระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ
(Aeration activated sludge process.,AS) ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร
แบบขยายถังบาบัดน้าเสีย ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร
แบบขยายถังบาบัดน้าเสีย ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร
แบบขยายถังบาบัดน้าเสีย ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร
แบบขยายถังแอโรซอล และถังก๊าซมีเทน
ผังรดน้าต้นไม้ของโครงการ
แบบขยายบ่อเก็บน้าทิ้ง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร
ผังระบายน้าฝนและตาแหน่งบ่อหน่วงน้าขนาด 156 ลูกบาศก์เมตร

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

2-76
2-77
2-78
2-79
2-80
2-92
2-94
2-95
2-96
2-97
2-98
2-102
2-103
2-104
2-105
2-107
2-112
2-113
2-114
2-115
2-116
2-117
2-122
2-124
2-125
2-127
-ต-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

สารบัญ

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่
2.8.3-2
2.8.3-3
2.8.3-4
2.8.3-5
2.8.3-6
2.8.3-7
2.8.4-1
2.8.4-2
2.8.4-3
2.8.4-4
2.8.4-5
2.8.5-1
2.8.5-2
2.8.5-3
2.8.6-1
2.8.7-1
2.8.7-2
2.8.7-3
2.8.7-4
2.9.1-1
2.9.2-1
2.9.2-2
2.9.2-3
2.9.3-1
2.9.3-2
2.9.3-3

หน้า
ไดอะแกรมระบบน้าฝนของอาคาร 1
ไดอะแกรมระบบน้าฝนของอาคาร 2
ภาพตัดชลศาสตร์ท่อระบายน้า ค.ส.ล.ชนิดอัดแรง (ท่อ RCP) ขนาด 0.40 เมตร และบ่อ
พักน้า (MH) ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร
ภาพตัดจุดเชื่อมท่อระบายน้าของโครงการกับท่อระบายน้าสาธารณะริมถนนสาธารณะ
ประโยชน์
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มฝน ในคาบอุบัติต่างๆ ของพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
แบบขยายบ่อหน่วงน้าฝน ขนาด 156 ลูกบาศก์เมตร
ผังเส้นทางการเก็บขนมูลฝอยภายในอาคารจากชั้น 1 ไปยังห้องพักมูลฝอยรวม และจาก
ห้องพักมูลฝอยรวมไปยังรถเก็บขนมูลฝอย
เส้นทางการเก็บขนมูลฝอยภายในอาคารบริเวณชั้น 2 ไปยังห้องมูลฝอยรวม
เส้นทางการเก็บขนมูลฝอยภายในอาคารบริเวณชั้น 3 ไปยังห้องมูลฝอยรวม
เส้นทางการเก็บขนมูลฝอยภายในอาคารบริเวณชั้น 4 ถึง ชั้น 7 ไปยังห้องมูลฝอยรวม
แบบขยายที่พักมูลฝอยรีไซเคิล และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
ผังตาแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ
แบบขยายตาแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้า
ไดอะแกรมระบบไฟฟ้าของโครงการ
บริเวณที่มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ
ตาแหน่งติดตั้งกล้องวงจรปิดภายนอกอาคารของโครงการ
ไดอะแกรมการติดตั้งกล้องวงจรปิดของโครงการ
แบบแปลนตาแหน่งสายล่อฟ้า บริเวณอาคาร 1
แบบแปลนตาแหน่งสายล่อฟ้า บริเวณอาคาร 2
ไดอะแกรมการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของโครงการ
ผังตาแหน่งหัวรับน้าดับเพลิง และตาแหน่งจุดจอดรถดับเพลิง
ไดอะแกรมระบบดับเพลิงอาคาร 1
ไดอะแกรมระบบดับเพลิงอาคาร 2
ผังตาแหน่งจุดรวมพล และเส้นทางอพยพหนีไฟออกจากอาคารมายังพื้นที่จุดรวมพล
ของชั้น 2
เส้นทางการอพยพหนีไฟออกจากอาคารบริเวณชั้น 1
เส้นทางการอพยพหนีไฟออกจากอาคารของชั้น 3

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

2-128
2-129
2-130
2-131
2-134
2-136
2-142
2-143
2-144
2-145
2-146
2-151
2-152
2-153
2-154
2-159
2-160
2-161
2-162
2-165
2-167
2-168
2-169
2-172
2-173
2-174
-ถ-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

สารบัญ

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่
2.9.3-4
2.10-1
2.10-2
2.11-1
2.11-2
2.11-3
2.11-4
2.13.1-1
2.14.1-1
3.1.1-1
3.1.3-1
3.1.4-1
3.1.4-2
3.1.4-3
3.1.4-4
3.1.5-1
3.1.5-2
3.1.6-1
3.1.6-2
3.1.8-1
3.1.10-2
3.1.10-3
3.2.1-1
3.2.2-1
3.2.2-2
3.2.2-3

หน้า
เส้นทางการอพยพหนีไฟออกจากอาคารของชั้น 4 ถึง ชั้น 8
ตาแหน่งพื้นที่เช่าสาหรับจอดรถของโครงการ
แสดงระบบการจราจร และตาแหน่งที่จอดรถภายในโครงการ
ผังตาแหน่งพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ซ้อนทับระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ
ผังตาแหน่งไม้ยืนต้นของโครงการ
ผังตาแหน่งไม้พุ่มและไม้คลุมดินของโครงการ
ภาพตัดแสดงการปลูกต้นไม้ใกล้บริเวณที่ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค
สระว่ายน้าภายในโครงการ ลึก 1.10 เมตร
บ้านพักอาศัยที่จะทาการรื้อถอนจานวน 5 หลัง
ตาแหน่งที่ตั้งโครงการในแผนที่จังหวัดภูเก็ต
แผนที่ธรณีวิทยาของจังหวัดภูเก็ต
พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย
กลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังพาดผ่านของประเทศไทย
แผนที่ตาแหน่งรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยที่พาดผ่านจังหวัดภูเก็ต
แผนที่ ก ารประเมิ น ความรุ น แรงของแผ่ น ดิ น ไหว ขนาด 4.3 ริ ก เตอร์ เ มื่ อ วั น ที่
16 เมษายน 2555 จังหวัดภูเก็ต
แผนที่พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มในจังหวัดภูเก็ต
แผนทีพ่ ื้นทีเ่ สี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน ตาบลกะรน จังหวัดภูเก็ต
แผนที่พื้นที่น้าท่วมจากคลื่นสึนามิ จังหวัดภูเก็ต
ตาแหน่ ง พื้ นที่ โ ครงการ ต าแหน่ง หอเตื อ นภั ยและเส้ นทางหนี ภั ยสึ นามิ ไปยั ง จุ ด
ปลอดภัย
ตาแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต และบริเวณพื้นที่โครงการ
แผนที่แสดงศักยภาพแหล่งน้าบาดาลต้นทุนจังหวัดภูเก็ต
คุณภาพน้าชายฝั่งทะเลรอบเกาะภูเก็ตจานวน 23 สถานี ในปีงบประมาณ 2564
พันธุ์ไม้ที่พบภายในโครงการ
แผนที่แหล่งหญ้าทะเลของเกาะภูเก็ต
สถานภาพปัจจุบันของแนวปะการังบริเวณจังหวัดภูเก็ต จากการสารวจใน พ.ศ.2561
แผนที่การแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดภูเก็ต ระหว่างตุลาคม 2560 –
กันยายน 2561

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

2-175
2-177
2-182
2-184
2-185
2-186
2-190
2-189
2-207
3-3
3-9
3-11
3-15
3-16
3-18
3-20
3-22
3-26
3-27
3-32
3-40
3-41
3-48
3-52
3-57
3-58
-ท-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

สารบัญ

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่
3.2.2-4
3.2.2-5
3.2.2-6
3.2.2-7
3.3.2-1
3.3.2-2
3.3.3-1
3.3.4-1
3.3.4-2
3.3.5-1
3.3.7-1
3.4.3-1
3.4.3-2
3.4.3-3
3.4.3-4
3.4.3-5
3.4.3-6
3.4.3-7
3.4.3-8
3.4.3-9
3.4.3-10
3.4.3-11

หน้า
แผนที่แหล่งวางไข่เต่าทะเล จังหวัดภูเก็ต ระหว่างตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
จานวนเต่าทะเลเกยตื้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 – 2558
การแพร่กระจายของโลมา และพะยูน
สถิติการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก ปี พ.ศ.2562 และ 2563
ระบบบาบัดน้าเสียบางพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต
โครงข่ายระบบรวบรวมน้าเสียของเทศบาลตาบลกะรน
โครงข่ายระบบการระบายน้าออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ
ตัวอย่างจุดทิ้งมูลฝอยอันตรายจังหวัดภูเก็ต
ขั้นตอนดาเนินการจัดการของเสียอันตรายชุมชนศูนย์กาจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต
เส้นทางการคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ
การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร
รัศมีการสอบถามความคิดเห็นในระยะ 0 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ตาแหน่งสถานประกอบการที่ปิดให้บริการ ในระยะ 0 ถึง 100เมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ
ภาพถ่ายสถานประกอบการที่ปิดให้บริการ ในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ
โซนสถานประกอบการที่ปิดให้บริการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ
ตาแหน่ ง สถานประกอบการที่ ปิ ด ให้ บ ริ ก าร ในระยะ 100 ถึ ง 500 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ โซน 1
ตาแหน่งสถานประกอบการที่ปิดให้บริการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ โซน 2
ตาแหน่งสถานประกอบการที่ปิดให้บริการ ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ โซน 3
ภาพถ่ายสถานประกอบการที่ปิดให้บริการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ
ภาพการประชาสัมพันธ์โครงการ
ภาพการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1
ภาพการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

3-59
3-61
3-62
3-63
3-70
3-71
3-74
3-82
3-83
3-89
3-101
3-112
3-113
3-114
3-115
3-116
3-117
3-118
3-119
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

สารบัญ

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่
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3.4.3-15
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3.4.3-18
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4.3.5-1
4.3.5-2

หน้า
ตาแหน่ง สอบถามความคิ ดเห็นครั ว เรื อ นติ ดพื้ น ที่ โ ครงการ ครั วเรื อ น และสถาน
ประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่ โครงการ
ตาแหน่งสอบถามความคิดเห็นครัวเรือนและสถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ตาแหน่งสอบถามความคิดเห็นครัวเรือนและสถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ โซน 1
ตาแหน่งสอบถามความคิดเห็นครัวเรือนและสถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ โซน 2
ตาแหน่งสอบถามความคิดเห็นครัวเรือนและสถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ โซน 3
ตาแหน่งสอบถามความคิดเห็นครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ
ภาพขยาย 1 ต าแหน่ ง สอบถามความคิ ด เห็ น ครั ว เรื อ นและสถานประกอบการ
ในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ภาพขยาย 2 ต าแหน่ ง สอบถามความคิ ด เห็ น ครั ว เรื อ นและสถานประกอบการ
ในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ตาแหน่งสอบถามความคิดเห็นพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ และ
ผู้นาชุมชนในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน
ระยะห่างจากอาคารรื้อถอนไปยังแหล่งรับเสียงที่อยู่ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และ
ทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ
รั้วอิฐบล็อก บริเวณแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือของโครงการ
ระยะขจัดจากอาคารรื้อถอนเมื่อผ่านรั้วอิฐบล็อก (Concrete Block) และรั้วชั่วคราว
(Aluminum Sheet) ไปยังแหล่งรับเสียงที่อยูด่ ้านทิศตะวันออก ของพื้นที่โครงการ
บ่อเก็บน้าดิบ และบ่อเก็บน้าดีใต้ดิน ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร
ถังเก็บน้าชั้นหลังคา ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร
ห้องน้าบริเวณส่วนต้อนรับ ชั้น 1 ของอาคาร 1 สาหรับคนงานก่อสร้าง
ระบบบาบัดน้าเสียภายในโครงการ
ผังแสดงจุดวางถังมูลฝอยติดเชื้อ ขนาด 240 ลิตร บริเวณพื้นที่ว่างชั้น 1 ข้างอาคาร 2
รถบรรทุกมูลฝอยของโครงการ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

สารบัญ

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่
4.3.6-1
4.3.7-1
4.3.7-2
4.3.8-1
4.3.8-2
4.3.8-3
4.3.8-4
4.3.9-1
4.4.1-1
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4.4.2-2
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4.4.4-2
4.4.4-3
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4.4.4-5
4.4.4-6
4.4.5-1
4.4.5-2
4.4.5-3
4.4.5-5
4.4.6-2

หน้า
อัตราส่วนจานวนที่จอดรถต่อห้องพักอาศัยของอาคารใกล้เคียงโครงการ
หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,500 kVA ของโครงการ
ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน บริเวณโถงทางเดิน
ภาพจาลองการบดบังทิศทางลมต่อพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ
แบบจาลองการบังแสงต่อพื้นที่ทุกชั่วโมงที่มีการจาลอง วันที่ 21 เดือนมิถุนายน
แบบจาลองการบังแสงต่อพื้นที่ทุกชั่วโมงที่มีการจาลอง วันที่ 21 เดือนกันยายน
แบบจาลองการบังแสงต่อพื้นที่ทุกชั่วโมงที่มีการจาลอง วันที่ 21 เดือนธันวาคม
ความสัมพันธ์ของความเข้มสัญญาณ ระยะทางการให้บริการ และความสูงของสถานี
ส่งคลื่นสัญญาณโทรทัศน์
ตัวอย่างมาตรการการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายนอกอาคารโครงการ
ตัวอย่างมาตรการการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในอาคารโครงการ
ตัวอย่างมาตรการการที่โครงการจัดให้มีบริเวณสระว่ายน้า
ตัวอย่างมาตรการการติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมี ABC บริเวณโถงทางเดิน
แผนฉุกเฉินในกรณีเกิดอัคคีภัยภายในโครงการ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ด้านการป้องกันอัคคีภัย ระยะดาเนินการ
ทัศนียภาพมุม มองที่ 1 มองจากปากซอยถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏั ก 24)
ไปยังพื้นที่โครงการ
ทัศนียภาพมุ มมองที่ 2 มองจากศูนย์พัฒ นาจิตเฉลิม พระเกียรติ ศาลาปฏิบัติธรรม
ปฏินิสสัคโคไปยังพื้นที่โครงการ
ทัศนียภาพมุมมองที่ 3 มองจากหาดกะรนไปยังพื้นที่โครงการ
ทัศนียภาพมุมมองที่ 4 มองจากวัดสุวรรณคีรีเขตไปยังพื้นที่โครงการ
ทัศนียภาพมุมมองที่ 5 มองจากโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขตไปยังพื้นที่โครงการ
ทัศนียภาพและการจัดภูมิสถาปัตย์ภายในโครงการ
มุมมองด้านหน้าบ้านพักพนักงานโรงแรม มันดาวารา รีสอร์ท แอนด์สปา
มุมมองบริเวณด้านหน้าบ้านพักอาศัยเลขที่ 6/8
มุมมองบริเวณด้านหน้าอาคารพาณิชย์ชั้นเดียว 9 คูหา
ตาแหน่งสระว่ายน้าและการติดตั้งผ้าม่านภายในห้องพัก
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีกิจกรรมก่อสร้าง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2563 ในระยะ
1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 1
บทนา

บทที่ 1
บทนำ
1.1

ควำมเป็นมำของโครงกำร

โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท เป็นโครงการประเภทโรงแรม จานวน 211 ห้องพัก ตั้งอยู่ที่
ซอยปฏัก 24 ตาบลกะรน อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด สานักงาน
ตั้ง อยู่ เลขที่ 10 ซอยปฏั ก ซอย 24 ตาบลกะรน อ าเภอเมื อ งภู เก็ ต จัง หวัดภู เ ก็ ต (หนัง สือ รั บรองบริ ษั ท ดั ง
ภำคผนวก 1)
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ได้เริ่มก่อสร้างอาคารโครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
บนเนื้อที่รวม 2-3-78.60 ไร่ หรือ 4,714.40 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารห้องพัก 8 ชั้น มีความสูง 22.70
เมตร จานวน 2 อาคาร และสระว่ายน้า จานวน 1 สระ มีห้องพัก จานวน 211 ห้องพัก และมีพื้นที่ใช้สอยรวม
ทั้งหมด 15,000 ตารางเมตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 และก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี พ.ศ.2559 ซึ่งในการก่อสร้าง
อาคารดังกล่าว บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างอาคารแต่อย่างใด
ต่อมาในปี พ.ศ.2564 เทศบาลตาบลกะรน ได้มีคาสั่งให้ระงับการก่อสร้าง คาสั่งห้ามใช้อาคารหรือเข้าไป
ในส่วนใดๆ ของอาคาร และคาสั่งให้ดาเนินการยื่นคาขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง (ดังภำคผนวก 2) รายละเอียด ดังนี้
- คาสั่งให้ระงับการก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน หรือการเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 41 วรรค
หนึ่ง (แบบ ค.3) เลขที่ ภก 52303/1143 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
- คาสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือรื้อถอน
หรื อ การเคลื่ อ นย้ า ยอาคาร ตามมาตรา 40 วรรคสอง (แบบ ค.4) เลขที่ ภก 52303/1144
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
- คาสั่งให้ยื่นค าขออนุญาตหรื อดาเนินการแจ้ง หรื อดาเนินการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงการก่ อสร้ าง การ
ดัดแปลง การรื้อถอน หรือการเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 41 (แบบ ค.9) เลขที่ ภก 52303/1145
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบัน บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ยังไม่ได้รับอนุญาตใบให้ก่อสร้าง
อาคาร ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 101/1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561 “ผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดก่อสร้างหรือดาเนินโครงการหรือกิจการก่อนที่รายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 48 จะได้ รั บความเห็นชอบหรื อถือว่าได้ รั บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ชานาญการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งแสนบาทตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้
ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือหยุดการกระทานั้น”
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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บทที่ 1
บทนา

ดังนั้น บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด จึงได้มีหนังสือแจ้งให้สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ทราบเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายภูเบศ จอมพล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ สานั กงานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมจั งหวั ดภู เก็ ต ได้ ด าเนิ นการ
ตรวจสอบการก่ อสร้ างอาคารของโรงแรม ชนาลั ย ฮิ ลล์ไซด์ รี สอร์ ท ซึ่ งเข้ าข่ ายฝ่ าฝื นพระราชบัญญั ติ ส่งเสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และได้แจ้งผลการตรวจสอบไปยังสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามบันทึกข้อความ ที่ ภก 0014.2/798 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565
ดังภำคผนวก 2
ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริ ษัท ชนาลัย ฮิ ลล์ไซด์ รีสอร์ท จากั ด มี ความประสงค์ ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและ
ขออนุ ญาตประกอบธุ รกิ จโรงแรมให้ ครบถ้ วนถู กต้ อง โดยในระหว่ างด าเนิ นการขออนุ ญาตดั งกล่ าว บริ ษั ท ฯ
ได้มีหนังสือแจ้งเจตจานงในการหยุดการดาเนินการอาคารโครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จนกว่าจะ
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ถูกต้อ งครบถ้วนเละนาไปยื่นขอเปิดดาเนินการใช้อ าคารประเภทโรงแรมต่อไป
ดังภำคผนวก 2

1.2

เหตุผลและวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินโครงกำร

โครงการโรงแรมชนาลั ย ฮิ ล ล์ ไ ซด์ รี ส อร์ ท เป็ น โครงการประเภทโรงแรม จ านวน 211 ห้ อ งพั ก
มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 15,000 ตารางเมตร ดังนั้น โครงการจะต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 โดยข้อ 15(2)(ก) โครงการหรือกิจการตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภท และขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงาน
การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อ ม เรื่ อง กาหนดโครงการ กิจการหรื อการดาเนินการ ซึ่งต้อ งจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 4
มกราคม 2562 เอกสารท้ายประกาศ 4 ลาดับ 30 โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
ที่มีจานวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไปหรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตร เสนอต่อสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อนาเสนอคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดาเนินขออนุญาตก่อสร้าง
จากเทศบาลตาบลกะรน โดยการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จะต้องเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการหรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 4 มกราคม 2562
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 1
บทนา

ดังนั้น บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด จึงได้มอบหมายให้ บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นผู้มีสิทธิ์ทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ทาการศึกษาและจัดทารายงาน
การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มของโครงการ โดยรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มฉบั บนี้
ประกอบด้วย ผลการศึกษาถึงรายละเอียดของโครงการ สภาพของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของพื้นที่ศึกษา
การประเมินผลกระทบจากโครงการที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเด็น (Item by item
assessment) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในกรณี
ที่จาเป็นเสนอต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.3

กำรประเมินทำงเลือกในกำรดำเนินกำร

เนื่อ งจากปัจจุบันโครงการได้ก่ อ สร้า งอาคารแล้วเสร็จทั้ ง หมด ดัง นั้น ในการประเมิ นทางเลือ กและ
แนวความคิดในการพัฒนาโครงการโรงแรมชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จานวน 211 ห้องพัก ซึ่งภายในโครงการ
ประกอบด้วยอาคารห้องพัก 7 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน มีความสูง 22.70 เมตร จานวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร 1
และอาคาร 2 และสระว่ายน้า จานวน 1 สระ มีที่จอดรถยนต์ จานวน 64 คัน ถนน และพื้นที่สีเขียว มีพื้นที่ใช้สอย
รวมทั้ง หมด 15,000 ตารางเมตร จะประเมิ นตามความเหมาะสมของทาเลทั้ งตั้ ง และความพร้ อ มของระบบ
สาธารณูปโภคในการรองรับการพัฒนาโครงการ รายละเอียด ดังตำรำงที่ 1.3.1-1
ตำรำงที่ 1.3.1-1 หลักเกณฑ์ในกำรเลือกที่ตั้งโครงกำร
ปัจจัย/รำยละเอียด
1. สภาพภูมิประเทศ

หลักเกณฑ์
ต้องมีความเหมาะสมกับการก่อสร้าง
อาคาร โดยพื้ น ที่ จ ะต้ อ งไม่ ล าดชั น
เกินไป ต้องไม่มีหินขนาดขนาดใหญ่
หรือ มีสภาพเป็น แอ่ งน้า และเป็น ที่
ว่างยังไม่มีการใช้ประโยชน์ อยู่ติดกับ
ถนนสาธารณประโยชน์ที่เป็นเส้นทาง
หลั ก ในการสั ญ จร สะดวกต่ อ การ
ก่อสร้าง และขนส่งวัสดุก่อสร้าง

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ควำมสอดคล้องและควำมเหมำะสมต่อกำรพัฒนำโครงกำร
โครงการโรงแรมชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ซอยปฏัก 24
ต าบลกะรน อ าเภอเมื อ งภู เ ก็ ต จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต สภาพพื้ น ที่
โครงการมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ ปัจจุบันดาเนินการก่อสร้าง
อาคารห้ อ งพั ก เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยอาคาร
จานวน 2 อาคาร เป็น อาคารห้องพัก 8 ชั้น แต่จะมีการปรับ
พื้นที่บริเวณลานจอดรถเพื่อให้มีความเหมาะสมและมีความ
ปลอดภัยในการเข้า -ออกและจอดรถยนต์ จานวน 64 คัน ซึ่ง
บางส่วนเป็นที่ดินของ บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
ปัจจุบันมีบ้านพักอาศัยชั้นเดียว จานวน 2 หลัง และบางส่วน
เป็นที่ดินที่โครงการเช่าสาหรับเป็นพื้นที่จอดรถ ซึ่งเป็นหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3 ก) จานวน 4 แปลง เนื้อที่รวม
0-3-37 ไร่ หรือ 1,348 ตารางเมตร มีระยะเวลาการเช่า 11
ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2564 ถึ ง วั น ที่ 30
ตุลาคม พ.ศ.2575 ปัจจุบันมีบ้านพักอาศัยชั้นเดียว จานวน 2
หลังและบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 2 หลัง ซึ่งบ้านพักอาศัย
ทั้งหมดจะทาการรื้อถอนก่ อนปรับพื้นที่ให้มีความเหมาะสม
และมีความปลอดภัย ในการเข้า -ออกและสามารถจอดรถได้
อย่างสะดวก ทั้งนี้ พื้นที่โครงการไม่มีหินขนาดใหญ่ หรือแอ่งน้า
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 1
บทนา

ตำรำงที่ 1.3.1-1 หลักเกณฑ์ในกำรเลือกที่ตั้งโครงกำร
ปัจจัย/รำยละเอียด

2. การคมนาคม

หลักเกณฑ์

เนื่ อ งจากโครงการเป็ น การพั ฒ นา
เพื่ อรองรั บด้ านที่ พั ก อาศั ย จึ งต้ อ ง
คานึงถึงการเดินทาง ซึ่งจะต้องมีความ
สะดวก สบายสามารถเข้ า ถึ ง ที่ ตั้ ง
โครงการ และมีทางเลือกในการเดินทาง
ทั้งบริการขนส่งสาธารณะและรถยนต์
ส่วนตัว

3. การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น สภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์
โดยรอบ
ที่ ดิ น โดยรอบที่ ตั้ ง อาคารโครงการ
จะต้ อ งเหมาะสมต่ อ การพั ก อาศั ย
และการพักผ่อน โดยไม่มีกิ จกรรมที่
ก่อให้เกิดการรบกวนหรือเป็นอันตราย
ต่อผู้พักอาศัยในโครงการ

4. ความพร้ อ มของระบบ ต้ อ งมี ร ะบบสาธารณู ป โภครองรั บ
สาธารณูปโภค
อย่างเพียงพอ ทั้งระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา ระบบการระบายน้ า การ
จัดการมูลฝอย และการจัดการน้าเสีย

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ควำมสอดคล้องและควำมเหมำะสมต่อกำรพัฒนำโครงกำร
ขนาดใหญ่ หรื อ แอ่ ง น้ า ซึ่ งมี ความเหมาะสมต่ อการก่ อสร้ าง
อาคาร ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการจะใช้ถนนสาธารณประโยชน์
(ซอยปฏัก 24) ที่เชื่อมต่อกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
4030 (ถนนวิเศษ) ซึ่งสามารถใช้ในการสัญจรได้อย่างสะดวก
การคมนาคมเข้ าสู่ พื้ นที่ โ ครงการจะใช้ ก ารคมนาคมทางบก
จากห้าแยกฉลองเข้าสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4028
(ถนนปฏัก) ตรงไประยะทางประมาณ 8.60 กิโลเมตร เมื่อถึง
วงเวี ย นกะรน ใช้ ท างออกที่ 2 เข้ า สู่ถ นนทางหลวงแผ่น ดิ น
หมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ) ตรงไปประมาณ 650 เมตร
แล้ ว เลี้ ย วขวาเข้ า สู่ ถ นนสาธารณประโยชน์ ซอยปฏั ก 24
ตรงไปประมาน 190 เมตร พื้ น ที่ โ ครงการอยู่ ท างขวามื อ
ซึ่ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถเลื อ กเดิ น ทางได้ ทั้ ง รถยนต์ ส่ ว นตั ว
บริการเช่ารถ หรือบริการขนส่งสาธารณะก็ได้
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่ว่าง ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ (พื้นที่ป่าไม้) สถาน
ประกอบการ อาคารพาณิ ชย์ บ้ านพัก อาศัย ทะเล สถานที่
อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานราชการ เป็นต้น
ดังนั้น จึงไม่มีกิจกรรมที่เป็นการรบกวนหรือเป็นอันตรายต่อ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารภายในโครงการและผู้ พั ก อาศั ย ใกล้ เ คี ย ง ทั้ ง นี้
การพัฒนาโครงการซึ่งเป็นโครงการประเภทโรแรม ก็ไม่ส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้พักอาศัยใกล้เคียงเช่นกัน ดังนั้น
การดาเนินโครงการจึงมีความสอดคล้องต่อการใช้ประโยชน์
ที่ดินดังกล่าว
- ระบบประปำ พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
การการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ ต แต่เนื่ องจากตาบล
กะรนเป็ น พื้น ที่ข าดแคลนน้ า ดั งนั้ น แหล่ งน้ าใช้ หลั ก ของ
โครงการจะมาจากน้าบาดาลที่ขุดเจาะภายในพื้นที่โครงการ
- ระบบไฟฟ้ำ พื้นที่โครงการอยู่ในเขตความรับผิดชอบของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีความพร้อมที่จะให้บริการ
กระแสไฟฟ้ากับโครงการได้อย่างเพียงพอ
- กำรจัดกำรมูลฝอย พื้นที่โครงการอยู่ในเขตความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตาบลกะรน ซึ่งเทศบาลต าบลกะรนได้ ขอความ
ร่วมมือจากสถานประกอบการให้เก็บขนมูลฝอยและนาไปยัง
สถานีขนถ่ายและคัดแยกมูลฝอยเทศบาลตาบลกะรน บริเวณ
ซอยปฎัก 24 เพื่อรอการเก็ บขนไปยั งศูนย์ก าจัดมู ลฝอยรวม
จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ตต่อไป โดยโครงการทาการเก็บ
ขนมูลฝอย 1 ช่วงเวลา คือ เวลา 20.00 น. ของทุกวัน
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บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

หลักเกณฑ์

ควำมสอดคล้องและควำมเหมำะสมต่อกำรพัฒนำโครงกำร
- กำรจั ด กำรน้ ำเสี ย ส าหรั บ ในเขตเทศบาลต าบลกะรน
มีระบบบัดน้าเสียของสถานีปรับปรุงคุณภาพน้า แต่ น้าเสียของ
โครงการไม่ได้ระบายเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียของสถานีปรับปรุง
คุณภาพน้า เนื่องจากพื้นที่โครงการอยู่ต่ากว่าสถานีปรับปรุง
คุณภาพน้า โดยจะระบายน้าออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะริม
ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏั ก 24) บริ เวณหน้ าพื้ นที่
โครงการ แล้ วไหลลงสู่ ล ารางสาธารณประโยชน์ ตรงข้ า ม
ซอยปฏัก 24 โดยน้าไหลไปตามลารางสาธารณประโยชน์ ออกสู่
ทะเลบริเวณอ่าวกะรนต่อไป ซึ่งการบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม
ของบ้ า นเรื อ นส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ ร ะบบบ าบั ด น้ าเสี ย แบบ
บ่อเกรอะ-ซึม ส่วนน้าเสียจากส่วนอื่นๆ จะระบายลงดิน ระบาย
ลงท่อน้าสาธารณะหรือแหล่งน้าธรรมชาติ ส่วนโรงแรมหรื อ
สถานที่พักตากอากาศ ต้องบาบัดน้าเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งก่อนระบายออกสู่แหล่งรองรับน้า
ทิ้ง หรือนากลับมาใช้ประโยชน์
สาหรับการบาบัดน้าเสียของโครงการ จัดให้มีถังดักไขมัน
ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ชุด และระบบบาบัดน้าเสีย
ชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated
sludge process., AS) จานวน 6 ชุด ดังนี้
- ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร จานวน 3 ชุด
- ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 ชุด
- ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ชุด
ทั้ง นี้ ระบบบ าบัด น้าเสีย ของโครงการสามารถบาบั ด
น้าเสียจากส้วม น้าอาบ และซักล้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยน้าทิ้งหลังจากบาบัดจะมีค่าบีโ อดี (BOD5) ไม่เกิ น 20
มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร และปริ ม าณสารแขวนลอยไม่ เ กิ น 30
มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้าทิ้งหลังผ่านการบาบัดจะเข้าสู่บ่อตรวจ
คุณภาพน้าทิ้งของแต่ละระบบ แล้วรวบรวมเข้าสู่บ่อเก็บน้า
ทิ้ ง ขนาด 10 ลู ก บาศก์ เ มตร เพื่ อ น ากลั บ มารดน้ าต้ น ไม้
น้าทิ้ งที่ เหลือจะระบายออกสู่ ท่ อระบายน้ าสาธารณะริมถนน
สาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) ด้านหน้าโครงการ ต่อไป
- ระบบกำรระบำยน้ำ สาหรับน้าฝนที่ตกลงมาบางส่วนจะซึม
ลงดินตามธรรมชาติ และบางส่วนจะไหลไปตามท่อระบาย
น้าภายในโครงการ ท่อ ค.ส.ล.ชนิดอัดแรง (ท่อ RCP) ขนาด
ø0.40 เมตร เข้าสู่บ่อหน่วงน้าฝน ขนาด 156 ลูกบาศก์เมตร
จานวน 1 บ่อ และเมื่อฝนหยุดตก โครงการจะระบายน้ า
ออกจากบ่อหน่วงน้าฝน ประมาณ 151.81 ลูกบาศก์เมตร
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หลักเกณฑ์

ควำมสอดคล้องและควำมเหมำะสมต่อกำรพัฒนำโครงกำร
ในอัตรา 0.0448 ลูก บาศก์เมตร/วินาที ลงสู่ท่อ ระบายน้า
สาธารณะริมถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) บริเวณ
ด้านหน้าโครงการ

5 . ควา มสอ ดคล้ อ ง กั บ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5.1) กฎกระทรวงผังเมือง - ประเภทของกิ จ การจะต้องไม่ขัด - พื้นที่โ ครงการตั้ งอยู่ในที่ดินประเภทที่อ ยู่ อ ำศัย หนำแน่ น
รวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554
กั บ ข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์
น้อย (สีเหลือง) หมำยเลข 1.47 ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ออกตามความในพระราช
ทีด่ ินตามกฎกระทรวงฯ
เพือ่ การอยู่อาศัย และการท่องเที่ยว จึงมีความสอดคล้องกับ
บัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
ข้อก าหนดของกฎกระทรวงให้บังคับ ใช้ผังเมืองรวมภูเก็ ต
พ.ศ.2554
(5.2) ประกาศกระทรวง - ประเภทของกิจการ ความสูงของ - พื้ น ที่ โ ครงการตั้ ง อยู่ ใ นบริ เ วณที่ 8 ด าเนิ น โครงการเป็ น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
อาคาร ขนาดพื้นที่ใช้สอยภายใน
ประเภทโรงแรม จานวน 211 ห้องพัก มีความสู ง 22.70
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขต
โครงการ และสั ด ส่ ว นพื้ น ที่ ว่ า ง
เมตร มีพื้นที่ว่างร้อยละ 56.52 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต
พื้นที่ และมาตรการคุ้มครอง
จะ ต้ อ ง เ ป็ น ไปตาม ประกาศ
ดังนั้น การดาเนินโครงการจึงมีความสอดคล้องกั บ ประกาศ
สิ่ งแวดล้ อมในบริ เวณพื้ นที่
กระทรวงฯ กาหนด
กระทรวงฯ
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
บริเวณที่ 8 ได้แก่ พื้นที่ในเกาะ
ภู เ ก็ ตแ ละเ ก าะ บริ ว ารต่ า ง ๆ
นอกจากบริเวณที่ 1 ถึงบริเวณที่
7 ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มีความ
สูงไม่เกิน 23 เมตร และต้องมี
(ก) ที่ ว่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 30
ข อ ง ที่ ดิ นแ ป ลง ที่ ข อ อ นุ ญา ต
สาหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ย ว
บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคาร
อยู่อาศัยรวม หรือสานักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10ของ
ที่ ดิ น แปลงที่ ข ออนุ ญ าตส าหรั บ
อาคารประเภทห้ อ งแถว ตึ ก แถว
บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์
(5.3) กฎกระทรวง ฉบับที่ - บริเวณที่ 3 หมายความว่า พื้นที่ - พื้ น ที่ โ ครงการตั้ ง อยู่ ใ นบริ เ วณที่ 3 ด าเนิ น โครงการเป็ น
20 (พ.ศ. 2532) ออกตาม
ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณ
ประเภทโรงแรม จ านวน 211 ห้ อ งพั ก อยู่ ห่ า งจากแนว
ความในพระราชบั ญ ญั ติ
ที่ 2 ออกไปอีก เป็นระยะ 300
ชายฝั่งทะเลประมาณ 435 เมตร มีความสูง 22.70 เมตร
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
เมตร ตลอดแนว
มีพื้ น ที่ ว่ างร้ อ ยละ 56.52 ดั งนั้ น การด าเนินโครงการจึ งมี
ความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงฯ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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เหตุผลและวัตถุประสงค์ของกำรจัดทำรำยงำน

 เพื่ อ ศึ ก ษารายละเอี ย ดของโครงการ การจัด ระบบสาธารณู ป โภค-สาธารณู ปการของโครงการ
ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ ตลอดจนขั้นตอนการก่อสร้างและการดาเนินโครงการ
 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของโครงการและบริเวณใกล้เคียง เปรียบเทียบสภาพก่อนมี
โครงการ ระหว่างการก่อสร้างโครงการและระยะเปิดดาเนินการ
 เพื่อจัดทามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณโครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงที่คาด
ว่าจะเกิดผลกระทบจากการดาเนินโครงการ รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จาเป็น
สาหรับโครงการ

1.5

ขอบเขตกำรศึกษำและวิธีกำรศึกษำ

1.5.1 ขอบเขตกำรศึกษำ
การจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม (EIA) โครงการโรงแรมชนาลั ย
ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ ท ประกอบด้วย หัวข้อ ศึกษาตามประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อ ง
กาหนดโครงการกิจการหรือการดาเนินการซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 เพื่อเสนอต่อ
สานักงานสานัก งานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต
โดยได้กาหนดให้ครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 4 ประเภท ได้แก่ ทรัพยากรด้านกายภาพ ทรัพยากรด้าน
ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยกาหนดการศึกษาไว้ 2 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 พื้นที่โครงการ
ระดับที่ 2 พื้ น ที่ บ ริ เ วณใกล้ เ คี ย งที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ผลกระทบจากการด าเนิ น การโครงการ
ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ โดยแยกพิจารณา ดังนี้
- ทรัพยากรด้านกายภาพและด้านชีวภาพ กาหนดขอบเขตการศึกษาโดยรอบพื้นที่
โครงการ
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต กาหนดขอบเขตการศึกษา
โดยเลือกชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการที่มีโอกาสจะได้รับผลกระทบจากการ
ดาเนินโครงการมากที่สุด

1.5.2 ขั้นตอนและวิธีกำรศึกษำ
1) การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่
(1) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับพื้นที่จากการ ตรวจวัด
การสุ่มตัวอย่าง และการถ่ายภาพประกอบอ้างอิง

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 1
บทนา

(2) ข้ อ มู ลทุ ติ ยภู มิ เป็ นข้ อ มู ลที่ ได้ จากการเก็ บรวมรวมข้ อมู ลในด้ านสถิ ติเอกสาร และ
รายงานวิจัย ทั้งจากส่วนหน่วยราชการ ส่วนท้องถิ่น ส่วนกลาง และจากสถาบัน
การศึกษาที่เกี่ยวข้อง
2) วิธีการศึกษา
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจะต้องทาการศึกษา และนาเสนอรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 บทนา ระบุถึงเหตุผลความจาเป็นในการดาเนินโครงการ วัตถุประสงค์ของการจัดทา
รายงานฯ ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา และสถานภาพการนาเสนอรายงานฯ
 รายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย ตาแหน่งที่ตั้งโครงการพร้อมแสดงแผนที่ประกอบ
โดยใช้มาตราส่วน 1 : 4,000 มาตราส่วน 1 : 50,000 และภาพถ่ายแสดงสภาพปัจจุบัน
ขณะจัดทารายงานฯ แผนผังการใช้ที่ดินโดยรอบโครงการในรัศมีอย่างน้อย 1 กิโลเมตร
พร้อมคาอธิบาย แผนผังการใช้ที่ดินภายในโครงการ (Lay Out) แสดงทิศทาง ขอบเขต
กรรมสิ ทธิ์ ที่ ดิ น ประเภท จ านวนผู้ ใช้ บริ ก าร รู ปแบบอาคาร ระบบสาธารณู ปโภค
สาธารณูปการ ช่วงปรับพื้นที่ลานจอดรถและเปิดดาเนินการ ขนาดพื้นที่โครงการ ระยะ
ถอยร่นของอาคารจากแนวเขตที่ดิน ระยะห่างจากวัด ศาสนสถาน โบราณสถาน ริมแม่น้า
ชายทะเล หรือทะเลสาบ รายละเอียดระยะเวลาก่อสร้าง จานวนคนงานและที่พักคนงาน
 สภาพแวดล้อ มปัจจุบัน ประกอบด้วย การศึ กษาสภาพแวดล้อมต่างๆ บริเวณพื้นที่
โครงการและบริเวณใกล้เคียง ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดาเนินโครงการ
โดยมีหัวข้อการศึกษา 4 หัวข้อ ดังนี้
- ทรัพยากรทางกายภาพ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรดิน ธรณี สภาพภูมิอากาศ
อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ เสียง ทรัพยากรน้า เป็นต้น
- ทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพบนบก และทรัพยากรชีวภาพในน้า
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ได้แก่ การใช้น้า การจัดการน้าเสียและสิ่งปฏิกูล
การระบายน้ าและการป้อ งกั นน้ าท่ ว ม การจั ด การมู ลฝอย พลั ง งานและไฟฟ้ า
การจราจรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น
- คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ได้แก่ สังคมและเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมของประชาชน
สาธารณสุข การป้องกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ สุนทรียภาพ
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จะพิจารณาผลกระทบที่เกิ ดขึ้นจาก
การพัฒนาโครงการในช่วงก่อสร้าง และช่วงเปิดดาเนินกิจการ
 มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดาเนินกิจการ
3) ระยะเวลาในการศึกษาสามารถสรุปได้ดังตำรำงที่ 1.5-1
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 1
บทนา

ตำรำงที่ 1.5-1 แผนกำรศึกษำและจัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำร
กิจกรรมหลักในกำรศึกษำ

1

1. กำรศึ ก ษำผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
เศรษฐกิจ และสังคม
1.1 การวางแผนกิจกรรมการศึกษา
1.2 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ
1.3 รวบรวมข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ และเก็ บ
ตัวอย่างคุณภาพภาคสนาม
1.4 ประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มของ
โครงการ และกาหนดมาตรการ
1.5 จัดทารูปเล่มและนาเสนอรายงาน
2. กำรประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วม
2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ
2.2 การส ารวจความคิ ดเห็นของประชาชน
ครั้งที่ 1
2.3 การส ารวจความคิ ดเห็นของประชาชน
ครั้งที่ 2

1.6

2

3

ช่วงเวลำ (สัปดำห์)
4
5
6
7

8

9

10

15-17 ส.ค. 64

2-8 ก.ย. 64

26-29 ก.ย. 64

ระยะเวลำกำรก่อสร้ำงโครงกำร

โครงการโรงแรมชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของ บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ท จากัด เป็นโครงการ
ประเภทโรงแรม ตั้งอยู่ที่ซอยปฏัก 24 ตาบลกะรน อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีเนื้อที่รวม 2-3-78.60 ไร่ หรือ
4,714.40 ตารางเมตร บนโฉนดที่ดิน จานวน 3 ฉบับ ปัจจุบันดาเนินการก่อสร้างอาคารห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แต่ จ ะมี ก ารปรั บ พื้ น ที่ บ ริ เ วณลา น จอดรถเพื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะสมและมี ค วาม ปลอดภั ย ในกา ร
เข้า -ออกและจอดรถยนต์ จานวน 64 คัน โดยโครงการได้ เช่า ที่ดินที่อ ยู่ติดกับพื้ นที่ โครงการ ด้านทิศ ใต้ โดย
บางส่วนเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินของ บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด และบางส่วนเป็นที่ดินที่โครงการเช่า
สาหรับเป็นพื้นที่จอดรถ ซึ่งเป็นหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3 ก) จานวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 0-3-37 ไร่
หรือ 1,348 ตารางเมตร มีระยะเวลาการเช่า 11 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 30 ตุลาคม
พ.ศ.2575
ปัจจุบันบริเวณพื้นที่ที่โครงการปรับเป็นที่จอดรถ มีบ้านพักอาศัยชั้นเดียว จานวน 3 หลัง และบ้านพัก
อาศัย 2 ชั้น จานวน 2 หลัง ซึ่งจะทาการรื้อถอนก่อนปรับพื้นที่ให้มีความเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการ
เข้า-ออกและสามารถจอดรถได้อย่างสะดวก ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการรื้อถอนและปรับพื้นที่บริเวณลานจอดรถ
ประมาณ 1 เดือน และใช้คนงานทั้งหมดประมาณ 10 คน ทางานในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลาตั้งแต่ 08.00 น. 17.00 น. และหยุดดาเนินการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

1.7

บทที่ 1
บทนา

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

โครงการโรงแรมชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท เป็นโครงการประเภทโรงแรม จานวน 211 ห้องพัก มีพื้นที่ใช้
สอยรวมทั้งหมด 15,000 ตารางเมตร ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคาร และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตลอดจนข้อห้ามต่างๆ สรุปดังตำรำงที่ 1.7-1

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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บทที่ 1
บทนา
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กฎหมาย
รายละเอียดกฎหมาย
ความเกี่ยวข้องกับโครงการ
หน่วยงานที่ใช้บังคับกฎหมาย
1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
1.1 ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ  ก าหนดเขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการคุ้ ม ครอง  โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง ก าหนดเขตพื้ น ที่ แ ละ
(เทศบาลตาบลกะรน)
สิ่ ง แวดล้ อ มในบริ เ วณพื้ น ที่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
สิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกาหนด รวมทั้ง
มาตรการคุ้ม ครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้น ที่
และสานักงาน
รวมทั้ ง ข้ อ ก าหนดประเภทโครงการหรื อ
การจั ดทารายงานการประเมิน ผลกระทบ
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต พ.ศ.2560 รวมแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
กิ จ การที่ ต้ อ งจั ด ท ารายงานการวิ เ คราะห์
สิ่งแวดล้อม (EIA)
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
1.2 ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ  กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ  โครงการจั ด ท ารายงานตามข้ อ ก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิ่งแวดล้ อม เรื่ อ ง ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
(เทศบาลตาบลกะรน)
และแนวทางในการจัดทารายงานผลกระทบ
ประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการ
ระเบี ย บปฏิ บั ติ แ ละแนวทางในการจั ด ท า
และสานักงาน
สิ่ ง แวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น และรายงานการ
ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
รายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น และ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่
สิ่งแวดล้อม (EIA) และขั้นตอนการนาเสนอ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใน
สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัด
เขตพื้ นที่คุ้ม ครองสิ่งแวดล้อ ม ในบริเวณพื้น ที่
ภูเก็ต พ.ศ.2561
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2561 (ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561)
1.3 ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ  ก า ห น ด โ ค ร ง ก า ร กิ จ ก า ร ห รื อ ก า ร  โครงการจั ด ท ารายงานตามข้ อ ก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือ
(เทศบาลตาบลกะรน)
ด าเนิ น การ ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ท ารายงานการ
ประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการ
การด าเนิ น การ ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ท ารายงานการ
และสานักงาน
ประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทา
สิ่งแวดล้อม (EIA) และขั้นตอนการนาเสนอ
วิธี ก าร และเงื่ อ นไขในการจั ด ทารายงานการ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.
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ตารางที่ 1.7-1 สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการซึ่งเป็นเงื่อนไขหรือข้อกาหนดที่โครงการต้องปฏิบัติตาม (ต่อ)

บทที่ 1
บทนา

1-12

กฎหมาย
รายละเอียดกฎหมาย
ความเกี่ยวข้องกับโครงการ
หน่วยงานที่ใช้บังคับกฎหมาย
1.4 ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ  ก า ห น ด โ ค ร ง ก า ร กิ จ ก า ร ห รื อ ก า ร  โครงการจั ด ท ารายงานตามข้ อ ก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือ
(เทศบาลตาบลกะรน)
ด าเนิ น การ ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ท ารายงานการ
ประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการ
การด าเนิ น การ ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ท ารายงานการ
และสานักงาน
ประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทา
สิ่งแวดล้อม และขั้นตอนการนาเสนอ
วิธี ก าร และเงื่ อ นไขในการจั ด ทารายงานการ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
16 มกราคม พ.ศ.2563)
มาตรฐานคุณภาพอากาศ
1.5 ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ งชาติ  การตรวจวัดอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกั น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
(เทศบาลตาบลกะรน)
การคานวณค่าความเข้มข้นของก๊าซ ค่าสาร
และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป รวมแก้ไข
ในบรรยากาศโดยทั่วไป และการหาค่าเฉลี่ย
มาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
เพิ่มเติมฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) และฉบับที่ 28
ของฝุ่นละออง
สิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างตามที่เสนอไว้
(พ.ศ.2550)
ใ น ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ
 ก าหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศของ
สิ่งแวดล้อ ม และต้อ งควบคุ มให้ค่า เป็ นไป
ค่าเฉลี่ยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ค่าเฉลี่ยฝุ่น
ตามมาตรฐานคุ ณ ภาพในบรรยากาศ
ละอองขนาดไม่ เ กิ น 10 ไมครอน และ
โดยทั่วไป
ค่ า เฉลี่ ย ฝุ่ น ละอองรวมในบรรยากาศ
โดยทั่วไป
1.6 ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ งชาติ  ก าหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศของ  โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกั น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
(เทศบาลตาบลกะรน)
ค่ า เฉลี่ ย ก๊ า ซไนโตรเจนไดออกไซด์ ใ น
และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป
บรรยากาศโดยทั่วไป การคานวณค่าความ
มาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
เข้ ม ข้ น ก๊ า ซไนโตรเจนไดออกไซด์ ใ น
สิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างตามที่เสนอไว้

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 1.7-1 สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการซึ่งเป็นเงื่อนไขหรือข้อกาหนดที่โครงการต้องปฏิบัติตาม (ต่อ)

กฎหมาย

รายละเอียดกฎหมาย
บรรยากาศโดยทั่ วไป และการวัด ค่าเฉลี่ ย
ของก๊ า ซไนโตรเจนไดออกไซด์ ใ นเวลา 1
ชั่วโมง

ความเกี่ยวข้องกับโครงการ
หน่วยงานที่ใช้บังคับกฎหมาย
ใ น ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่งแวดล้อม และต้องควบคุมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพในบรรยากาศโดยทั่วไป

บทที่ 1
บทนา
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มาตรฐานระดับเสียง
1.7 ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ งชาติ  กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป การ  โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกั น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
(เทศบาลตาบลกะรน)
ตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งโดยทั่ ว ไป และการ
และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
เสียงระดับเสียงโดยทั่วไป
คานวณค่าระดับเสียง
มาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
สิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างตามที่เสนอไว้
ใ น ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่งแวดล้อม และต้องควบคุมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพเสียงโดยทั่วไป
1.8 ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ งชาติ  กาหนดมาตรฐานระดับเสียงรบกวน
 โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกั น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉบั บ ที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่ อ ง ค่ า ระดั บ เสี ย ง
(เทศบาลตาบลกะรน)
และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
รบกวน
มาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
สิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างตามที่เสนอไว้
ใ น ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่งแวดล้อม และต้องควบคุมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพเสียงรบกวน
มาตรฐานความสั่นสะเทือน
1.9 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ก าหนดประเภทอาคารมาตรฐานความ  โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกั น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉบั บ ที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่ อ ง ก าหนด
(เทศบาลตาบลกะรน)
สั่ น สะเทื อ น เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลกระทบต่ อ
และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
มาตรฐานความสั่ น สะเทื อ นเพื่ อ ป้ อ งกั น
อาคาร
มาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ผลกระทบต่ออาคาร

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 1.7-1 สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการซึ่งเป็นเงื่อนไขหรือข้อกาหนดที่โครงการต้องปฏิบัติตาม (ต่อ)

กฎหมาย

รายละเอียดกฎหมาย

ความเกี่ยวข้องกับโครงการ
หน่วยงานที่ใช้บังคับกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างตามที่เสนอไว้
ใ น ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่งแวดล้อม และต้องควบคุมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานความสั่ น สะเทื อ นเพื่ อ ป้ อ งกั น
ผลกระทบต่ออาคาร

บทที่ 1
บทนา
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มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้ง
1.10 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ  กาหนดให้โครงการต้องเก็บสถิติและข้อมูล  โครงการต้ อ งเก็ บ สถิ ติ แ ละข้ อ มู ล ซึ่ ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทาบันทึก
(เทศบาลตาบลกะรน)
ซึ่งแสดงผลการทางานของระบบบาบัดน้า
แสดงผลการทางานของระบบบาบัดน้าเสีย
รายละเอียดและรายงานสรุปผลการทางาน
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
เสีย และจัดทาบันทึกรายละเอียด
และจัดทาบันทึกรายละเอียด
ของระบบบาบัดน้าเสีย พ.ศ.2555
1.11 ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ  กาหนดค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้า  โครงการต้องควบคุมการระบายน้าทิ้งออกสู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการ
(เทศบาลตาบลกะรน)
ทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
ท่ อ ระบายน้ าหรื อ แหล่ ง น้ าสาธารณะให้
ระบายน้ าทิ้ งจากอาคารบางประเภทและบาง
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
เป็นไปตามมาตรฐาน
ขนาด
2. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2558) / พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562
2.1 กฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด  ประกอบด้วยแผนผังจาแนกประเภทการใช้  โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดผังเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภูเก็ต พ.ศ.2554
(เทศบาลตาบลกะรน)
ปร ะ โ ย ชน์ ที่ ดิ น แล ะ ค ม นา ค ม ขนส่ ง
รวมจังหวัดภูเก็ต และการใช้ประโยชน์ของ
2.2 กฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด
ข้อกาหนดและข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โครงการต้ อ งไม่ ขั ด ต่ อ ข้ อ ห้ า มการใช้ และสานักงานโยธาธิการและ
ผังเมือง
ภูเก็ต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ประโยชน์ที่ดิน
2.3 กฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด
ภูเก็ต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556
2.4 กฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด
ภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 1.7-1 สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการซึ่งเป็นเงื่อนไขหรือข้อกาหนดที่โครงการต้องปฏิบัติตาม (ต่อ)

ความเกี่ยวข้องกับโครงการ

หน่วยงานที่ใช้บังคับกฎหมาย

 โครงการต้องจัดให้มีจานวนที่จอดรถ ที่กลับ
รถ ทางเข้ า -ออกรถยนต์ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎกระทรวงกาหนด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตาบลกะรน)

 โครงการต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดของ
กฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) รวมทั้ง
การจั ดทารายงานการประเมิน ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตาบลกะรน)

 โครงการมีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย
และระบบระบายอากาศตามกฎกระทรวง
กาหนด
 โครงการจัดให้มีที่จอดรถ ตามกฎกระทรวง
กาหนด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตาบลกะรน)

 โครงการมีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย
ตามกฎกระทรวงกาหนด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตาบลกะรน)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตาบลกะรน)

บทที่ 1
บทนา
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กฎหมาย
รายละเอียดกฎหมาย
3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
3.1 กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตาม  การก าหนดประเภทอาคาร จ านวนและ
ความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การก่ อ สร้ า ง
ขนาดที่ จ อดรถยนต์ ที่ ก ลั บ รถยนต์ และ
อาคาร พุทธศักราช 2479 รวมแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ทางเข้า-ออกรถยนต์
กฎกระทรวงฉบั บที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
3.2 3.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532)
 กาหนดบริ เวณห้ ามก่ อสร้าง ดั ดแปลง หรื อ
เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในท้องที่บางส่วนในตาบลไม้ขาว ตาบลสาคู
ต าบลเชิ งทะเล อ าเภอถลาง ต าบลกมลา
ตาบลป่ าตอง อ าเภอกะทู้ และต าบลกะรน
ตาบลราไวย์ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
3.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537)
 กาหนดให้ อาคารมี การติ ดตั้ งระบบป้ องกั น
อั ค คี ภั ย ระบบการจั ด แสงสว่ า งและการ
ระบายอากาศ
3.4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ.2537)
 การกาหนดลักษณะและขนาดของที่จอดรถ
รวมถึงการกาหนดลักษณะของอาคารจอด
รถที่ติดตั้งระบบยกรถ
3.5 กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540)
 การกาหนดให้อาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้
ที่อ าจไม่ ป ลอดภั ย จากอั ค คีภั ย ให้มี ระบบ
ความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ อั ค คี ภั ย โดยเจ้ า
พนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งการ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 1.7-1 สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการซึ่งเป็นเงื่อนไขหรือข้อกาหนดที่โครงการต้องปฏิบัติตาม (ต่อ)

กฎหมาย
3.6 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)

3.7 3.7 กฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550)
3.8 3.8 กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555)

รายละเอียดกฎหมาย
ความเกี่ยวข้องกับโครงการ
หน่วยงานที่ใช้บังคับกฎหมาย
 ก าหนดลั ก ษณะอาคาร ส่ ว นต่ า งๆ ของ  โครงการมีที่ว่างภายนอกอาคารรวมถึงแนว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตาบลกะรน)
อาคาร พื้นที่ภายในอาคาร ที่ว่า งภายนอก
อาคารและระยะร่ น ต่ า งๆ ของอาคารกั บ
อาคาร รวมถึ ง แนวอาคาร และระยะร่ น
ที่ดินบุคคลอื่น และระหว่างอาคารกับถนน
ต่ า งๆ ของอาคารกั บ ที่ ดิ น บุ ค คลอื่ น และ
หรือที่สาธารณะ เป็นไปตามที่กฎกระทรวง
ระหว่างอาคารกับถนนหรือที่สาธารณะ
กาหนด
 การกาหนดระยะห่างระหว่างอาคารในที่ดิน  โครงการมีระยะห่างระหว่างอาคารเป็นไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตาบลกะรน)
เจ้าของเดียวกัน
ตามที่กฎกระทรวงกาหนด
 การกาหนดเรื่องที่จอดรถยนต์
 โครงการจัดให้มีจานวนทีจ่ อดรถยนต์เป็นไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตาบลกะรน)
ตามที่กฎกระทรวงกาหนด

4. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547
4.1 กฎกระทรวงกาหนดประเภท และหลักเกณฑ์การ  ก า ห น ด ป ร ะ เ ภ ท โ ร ง แ ร ม รู ป แ บ บ  โค รงกา รต้ องปฏิ บั ติ ตา มข้ อก าห นด
ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551
สถาปั ตยกรรม สิ่ ง อ านวยความสะดวก ที่
กฎกระทรวง กาหนดประเภท และหลักเกณฑ์
จอดรถ
การประกอบธุรกิจโรงแรม
5. กฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกใน  เพื่อกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้  โครงการต้องจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวก
อาคาร ส าหรั บ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และ
อาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
ในการใช้อาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพล
คนชรา พ.ศ.2548 และกฎ กระทรวงกาหนดสิ่ง
คนชรา
ภาพ และคนชราเป็นไปตามที่กฎกระทรวง
อานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการหรือ
กาหนด
ทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 1.7-1 สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการซึ่งเป็นเงื่อนไขหรือข้อกาหนดที่โครงการต้องปฏิบัติตาม (ต่อ)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตาบลกะรน)
และนายทะเบียนโรงแรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตาบลกะรน)

ที่มา : รวบรวมโดย บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด, พฤศจิกายน 2564

บทที่ 1
บทนา
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.1

ที่ตั้งโครงการ

โครงการโรงแรมชนาลั ย ฮิ ล ล์ ไ ซด์ รี ส อร์ ท ของบริ ษั ท ชนาลั ย ฮิ ล ล์ ไ ซด์ รี ส อร์ ท จ ากั ด ตั้ ง อยู่ ที่
ซอยปฏัก 24 ตาบลกะรน อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งการคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการจะใช้การคมนาคม
ทางบก จากห้าแยกฉลองเข้าสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4028 (ถนนปฏัก) ตรงไประยะทางประมาณ 8.60
กิโลเมตร ถึงวงเวียนกะรนใช้ทางออกที่ 2 เข้า สู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ) ตรงไป
ประมาณ 650 เมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสาธารณประโยชน์ ซอยปฏัก 24 ตรงไปประมาน 190 เมตร พื้นที่
โครงการอยู่ทางขวามือ (แผนที่ตั้งโครงการโดยสังเขป ดังรูปที่ 2.1-1 แผนที่ตาแหน่งที่ตั้งโครงการ มาตราส่วน
1:4,000 ดังรูปที่ 2.1-2 และแผนที่ตาแหน่งที่ตั้งโครงการ มาตราส่วน 1:50,000 ดังรูปที่ 2.1-3)
สาหรับพื้นที่โครงการมีเนื้อที่ทั้งหมด 2-3-78.60 ไร่ หรือ 4,714.40 ตารางเมตร ดาเนินการบนโฉนดที่ดิน
จานวน 3 ฉบับได้แก่
1) โฉนดที่ดินเลขที่ 62917 เลขที่ดิน 112 มีเนื้อที่ 2-2-35 ไร่ หรือ 4,140 ตารางเมตร
2) โฉนดที่ดินเลขที่ 103980 เลขที่ดิน 24 มีเนื้อที่ 0-0-44.60 ไร่ หรือ 178.40 ตารางเมตร
3) โฉนดที่ดินเลขที่ 111646 เลขที่ดิน 222 มีเนื้อที่ 0-0-99 ไร่ หรือ 396 ตารางเมตร
(สาเนาโฉนดที่ดิน ดังภาคผนวก 1 และผังต่อโฉนดที่ดินของโครงการ ดังรูปที่ 2.1-4)

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

2-1

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

พื้นทีโ่ ครงการ

อ่าวกะรน

สวนสาธารณะหนองหาน

วงเวียนกะรน
มาจาก ห้าแยกฉลอง

ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4028 (ถนนปฏัก)

ห้าแยกฉลอง

ที่มา : ปรับปรุงจาก แผนที่ Google earth : https://www.google.co.th/intl/th/earth/ เข้าถึงข้อมูลเมื่อเดือนตุลาคม 2564

รูปที่ 2.1-1 แผนที่ตั้งโครงการโดยสังเขป
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

2-2

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

Mandarava Resort and Spa

พื้นที่โครงกำร

Karon View

ที่มำ : ปรับปรุงจาก แผนที่ Google earth : https://www.google.co.th/intl/th/earth/ เข้าถึงข้อมูลเมื่อเดือนตุลาคม 2564

รูปที่ 2.1-2 ตำแหน่งที่ตั้งโครงกำรในแผนที่ภำพถ่ำยจำก Google Earth มำตรำส่วน 1 : 4,000

50

150

250 m.
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

0

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

พื้นที่โครงการ

ที่มา : แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

รูปที่ 2.1-3 แผนที่ตาแหน่งที่ตั้งโครงการ มาตราส่วน 1 : 50,000
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd
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น.ส.3 ก. เลขที่ 1855
ฌ 3012

ต 0181

ฌ 2678

โฉนดที่ดิน เลขที่ 103980 เลขที่ดิน 24
เนื้อที่ 0-0-44.6 ตารางวา

เลขที่ดิน 214
เนื้อที่ 0-0-98 ตารางวา
น.ส.3 ก. เลขที่ 1854
เลขที่ดิน 213
เนื้อที่ 0-0-91 ตารางวา

1ข 4930

ธ 5431

ถ 6374

ฌ 2390

ที่ดินเช่า

น.ส.3 ก. เลขที่ 1853
เลขที่ดิน 212

โฉนดที่ดินเลขที่ 62917
เลขที่ดิน 112

ที่ดินเช่า

ที่ดินเช่า

เนื้อที่ 0-0-92 ตารางวา

เนื้อที่ 2-2-35 ตารางวา
น.ส.3 ก. เลขที่ 1852
เลขที่ดิน 211
เนื้อที่ 0-0-56 ตารางวา

โฉนดที่ดินเลขที่ 111646
เลขที่ดิน 222
เนื้อที่ 0-0-99 ตารางวา
9ฆ 9008
1ข 4844

ภ 6402
ถนนสาธารณประโยชน์ (ทางหลวงเทศบาล) ซอยปฏัก 24

ที่ดินเช่า
ทางสาธา
รณะประโย
ชน์

ทางสาธารณะประโยช

น์

ธ 5540

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันมีอาคารห้องพัก 8 ชั้น จานวน 2 อาคาร ดังรูปที่ 2.1-5 และรูปที่ 2.1-6
และพื้นที่จอดรถยนต์ จานวน 64 คัน ซึ่ง บางส่วนเป็นที่ดินของ บริ ษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ท จากั ด และ
บางส่วนเป็นที่ดินที่โครงการเช่าสาหรับเป็นพื้นที่จอดรถ ซึ่งเป็นหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3 ก) จานวน
4 แปลง เนื้อที่รวม 0-3-37 ไร่ หรือ 1,348 ตารางเมตร มีระยะเวลาการเช่า 11 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2574 ทั้งนี้ ก่อนหมดสัญญาเช่าที่ดินทั้ง 4 แปลง โครงการจะต่อสัญญาที่ดิน
ดังกล่าวต่อไปอีก โดยในหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน ข้อ 7.3 ระบุว่า ผู้เช่าให้สัญญาว่าจะต่อสัญญาเช่าให้อีก แต่ต้ อง
ได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 1 เดือนก่อนวันสิ้นสุดสัญญา (สาเนาสัญญาเช่าที่ดินดัง ภาคผนวก 1)
รายละเอียดดังนี้
1) หนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3 ก) เลขที่ 1852 เลขที่ดิน 211 เนื้อที่ 0-0-56 ไร่ หรือ 224
ตารางเมตร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน นางจันทร์ฉาย ทองบุตร ปัจจุบันมีบ้านพักอาศัยชั้นเดียวจานวน 1 หลัง
2) หนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3 ก) เลขที่ 1853 เลขที่ดิน 212 เนื้อที่ 0-0-92 ไร่ หรือ 376
ตารางเมตร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน นายนิยม ไฝงาม ปัจจุบันมีบ้านพักอาศัยชั้นเดียวจานวน 1 หลัง
3) หนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3 ก) เลขที่ 1854 เลขที่ดิน 213 เนื้อที่ 0-0-91 ไร่ หรือ 364
ตารางเมตร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน นางนิตยา ชื่นแสง ปัจจุบันมีบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 1 หลัง
4) หนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3 ก) เลขที่ 1855 เลขที่ดิน 241 เนื้อที่ 0-0-98 ไร่ หรือ 392
ตารางเมตร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน นางจันทร์ฉาย ทองบุตร ปัจจุบันมีบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 1 หลัง
สาหรับโฉนดที่ดิน เลขที่ 111646 เลขที่ดิน 222 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด ปัจจุบันมีบ้านพักอาศัยชั้นเดียว จานวน 1 หลัง ซึ่งบ้านพักอาศัยทั้งหมดจะทาการรื้อถอนก่อนปรับ
พื้นที่ให้มีความเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการเข้า-ออกและสามารถจอดรถได้อย่างสะดวก ดังรูปที่ 2.1-7
ทั้งนี้ พื้นที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง (ดูรูปที่ 2.1-8 ประกอบ) รายละเอียดดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ ถนนสาธารณประโยชน์ กว้าง 4 เมตร ถัดไปเป็นพื้นที่ว่าง และบ้านพัก
พนักงานโรงแรม มันดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นบ้านพักชั้นเดียว
จานวน 5 ห้อง
ทิศใต้
ติดกับ ที่ดินบุคคลอื่น (ปัจจุบันเป็นที่ดินที่โครงการเช่าเป็นที่จอดรถ) ถัดไปเป็น
ถนนสาธารณประโยชน์ กว้าง 4 เมตร
ทิศตะวันออก ติดกับ ที่ดินบุคคลอื่น ปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่าง และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน
2 หลัง ได้แก่ บ้านเลขที่ 6/8 และบ้านเลขที่ 6/9
ทิศตะวันตก ติดกับ ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) กว้าง 7 เมตร

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

2-6

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

5

4

อาคาร 2

3

2

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

อาคาร 1

1

6

ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนปฏัก 24)

มุมมองที่ 1 มองจากถนนปฏัก24 ทางด้านทิศตะวันตก
จะมองเห็น พื้นที่ว่าง ทางเข้า-ออกโครงการ ต้นไม้ของ
โครงการ และอาคาร 1 อาคาร 2 บางส่วน

มุมมองที่ 2 มองจากหน้าอาคาร 2 จะมองเห็น พื้นที่ว่าง
ต้นไม้ของโครงการ และอาคาร 1 อาคาร 2 บางส่วน

มุมมองที่ 3 จะมองเห็น พื้นที่ว่าง ต้นไม้ ของโครงการ
และอาคาร 2 บางส่วน

มุมมองที่ 4 มองจากอาคาร 1
จะมองเห็ น สระว่ า ยน้้ า และ
อาคาร 2

มุมมองที่ 6 มองจากถนนปฏัก 24 ทางด้านทิศตะวันตก
จะมองเห็น ถนนสาธารณประโยชน์ กว้าง 4 เมตร และ
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว

มุม มองที่ 5 มองจากอาคาร 2
จะมองเห็ น สระว่ า ยน้้ า และ
อาคาร 1

รูปที่ 2.1-5 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน (ภายนอกอาคาร)
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

โถงทางเดินอาคาร 2 ชัน 1

ทางออกไปยังห้องอาหาร
ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนปฏัก 24)

พืนที่ส่วนต้อนรับ อาคาร 1 ชัน 1
ห้องอาหาร อาคาร 2 ชัน 1

โถงทางเดินอาคาร 1 ชัน 1

รูปที่ 2.1-6 สภาพพืนที่โครงการปัจจุบัน (ภายในอาคาร)
ห้องน้ารวม อาคาร 1 ชัน 1
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โถงทางเดิน ไปยังลิฟต์อาคาร 2

สระว่ายน้า

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ห้องอาหาร ชัน 1 อาคาร 2

พื้นที่โครงการ



 



บ้านพักอาศัยชั้นเดียว (ภายในโครงการ)

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว (ภายนอกโครงการ)


บ้านพักอาศัยสองชัน้ (ภายนอกโครงการ)

2-9

รูปที่ 2.1-7 อาคารที่จะทาการรื้อถอน



บ้านพักอาศัยสองชัน้ (ภายนอกโครงการ)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว (ภายในโครงการ)



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd



9

/

6

อาคาร 2

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd..

ทิศตะวันออก : ติดกับ ที่ดินบุคคลอื่น ปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่าง และบ้านพักอาศัย
2 ชั้น จานวน 2 หลัง ได้แก่ บ้านเลขที่ 6/8 และบ้านเลขที่ 6/9

อาคาร 1

โครงการ

ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนปฏัก 24) กว้าง 7 เมตร

โครงการ

2-10

รูปที่ 2.1-8 อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงโครงการ
ทิศตะวันตก : ติดกับ ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) กว้าง 7 เมตร

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ทิศเหนือ : ติดกับถนสาธารณประโยชน์
กว้ า ง 4 เมตร ถั ด ไปเป็ น พื้ น ที่ ว่ า ง
และบ้านพัก พนักงานโรงแรม มันดา
วารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

ทิศใต้ : ที่ดินบุคคลอื่น (ที่ดินเช่า) ปัจจุบันมี
อาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ชั้ น เดี ย ว
จานวน 3 อาคาร และอาคารคอนกรีต
เสริ ม เหล็ ก 2 ชั้ น จ านวน 2 อาคาร
ติ ด กั บ ถ นนสา ธา ร ณ ปร ะ โ ย ช น์
กว้าง 4 เมตร

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

2.2

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการตรวจสอบความสอดคล้องในการดาเนิน
โครงการเบื้องต้น

2.2.1 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554
จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ.2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558 โดยสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต พบว่า พื้นที่
โครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) หมายเลข 1.47 (สาเนาหนังสือรับรองการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 ดังภาคผนวก 4) รายละเอียดดังนี้
ข้อ 7 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยการท่องเที่ยว สถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุ
ราคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(2) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิงเพื่อการจาหน่าย
(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุและสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลี ยมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วย
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(5) โรงฆ่าสัตว์
(6) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(7) กาจัดมูลฝอย
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา หรือ
บารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้า ลาธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ตามมติค ณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
สาหรับที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.47/1 การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า 8 เมตร เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ที่มา : แผนที่แนบท้ายหนังสือสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก.0022.2/2684 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563

รูปที่ 2.2.1-1 ที่ตั้งโครงการในแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการโรงแรมชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จานวน 211 ห้องพัก ประกอบด้วย อาคารห้องพัก 8
ชั้น มีความสูง 22.70 เมตร จานวน 2 อาคาร และสระว่ายน้า จานวน 1 สระ มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 15,000
ตารางเมตร เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และการท่องเที่ยว จึงมีความสอดคล้องกับข้อกาหนดของ
กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต โดยสามารถเปรียบเทียบความสอดคล้องกับข้อกาหนดดังกล่าว
ได้ดังตารางที่ 2.2.1-1
ตารางที่ 2.2.1-1 การเปรียบเทียบรายละเอียดของโครงการกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ.2554
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดโครงการ

ข้อ 6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามแผนผั งก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิ นตามที่ไ ด้ พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
จาแนกประเภทและโครงการคมนาคมและขนส่ งท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไป หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) หมายเลข 1.47
ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดิ นในบริ เ วณหมายเลข 1.1 ถึ ง หมายเลข 1.37/1 ที่ ดิน ในบริเ วณ
หมายเลข 1.38 ถึง หมายเลข 1.47/1 และที่ดิ นในบริ เวณหมายเลข 1.48 ถึ ง
หมายเลข 1.55 ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น สี เ หลื อ ง ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย
หนาแน่นน้อย
(2) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 2.1 ถึงหมายเลข 2.24/1 และที่ดินในบริเวณ
หมายเลข 2.25 ถึงหมายเลข 2.41 ที่กาหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่
อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(3) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 3.1 ถึงหมายเลข 3.18 ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้
เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(4) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 4 ที่กาหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(5) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 5.1 ถึงหมายเลข 5.9 ที่กาหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน
ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
(6) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 6.1 ถึงหมายเลข 6.22 และที่ดินในบริเวณ
หมายเลข 6.24 ถึงหมายเลข 6.33 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม
(7) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข 7.1 ถึ ง หมายเลข 7.55 ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น
สีเ ขีย วอ่ อน ให้ เป็ นที่ ดิน ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อนั นทนาการและการรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม
(8) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 8.1 ถึงหมายเลข 8.16 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว
อ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(9) ที่ดิ นในบริ เ วณหมายเลข 9.1 ถึ ง หมายเลข 9.37/1 ที่ ดิน ในบริเ วณ
หมายเลข 9.38 ถึงหมายเลข 9.41/1 ที่ดินในบริเวณหมายเลข 9.42 ถึงหมายเลข
3.43/1 และที่ดินในบริเวณ หมายเลข 9.44 หมายเลข 9.69 ที่ก าหนดไว้เป็ น
สีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.2.1-1 การเปรียบเทียบรายละเอียดของโครงการกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ.2554
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(10) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 10.1 ถึงหมายเลข 10.16 ที่ก าหนดไว้เป็น
สีฟ้า ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ ยว
และการประมง
(11) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 11.1 ถึงหมายเลข 11.4 ที่ก าหนดไว้เป็ น
สีฟ้ามีเส้นทแยงสีขาวให้เป็นที่ดินประเภทที่โ ล่งเพื่อนันทนาการ และการรัก ษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล
(12) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 12.1 ถึงหมายเลข 12.4 ที่ก าหนดไว้เป็ น
สีฟ้ามีเส้นทแยงสีน้าตาลอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล
(13) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 13.1 และหมายเลข 13.2 ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าตาล
อ่อนให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
(14) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 14.1 ถึงหมายเลข 14.15/3 ที่ดินในบริเวณ
หมายเลข 14.16 ถึงหมายเลข 14.16/3 และที่ดินในบริเวณหมายเลข 14.17 ถึง
หมายเลข 14.38 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(15) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 15.1 ถึงหมายเลข 15.32/1 และที่ดินในบริเวณ
หมายเลข 15.33 ถึงหมายเลข 15.79 ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน ให้เป็นที่ดินประเภท
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(16) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 16.1 ถึงหมายเลข 16.4 ที่ก าหนดไว้เป็ น
สีชมพู ให้เป็นที่ดินประเภทโครงการคมนาคมและขนส่ง
ข้อ 7 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่
อาศัย การท่องเที่ยว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็น
ส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบ
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ
ตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานที่ ประกอบ
กิจการโดยไม่ก่อเหตุราคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษ
ต่อ ชุม ชนหรือ สิ่ งแวดล้ อมตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการส่ งเสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(2) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรง
บรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา
ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงเก็ บ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม น้ ามั น
เชื้อเพลิง

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงแรมชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท เป็น
โครงการประเภทโรงแรม จานวน 211 ห้องพัก
ประกอบด้วย อาคารห้องพัก 8 ชั้น มีความสูง
22.70 เมตร จานวน 2 อาคาร และสระว่ายน้า
จ านวน 1 สระ มี พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยรวมทั้ ง หมด
15,000 ตารางเมตร มีพื้นที่ว่างร้อยละ 56.52
ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต และใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อการอยู่อาศั ย และการท่องเที่ยว จึงมี
ความสอดคล้องกับกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
ข้อกาหนดดังกล่าว
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.2.1-1 การเปรียบเทียบรายละเอียดของโครงการกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ.2554
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดโครงการ

(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(5) โรงฆ่าสัตว์
(6) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(7) กาจัดมูลฝอย
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวน
และคุ้ มครองดู แลรั กษา หรื อบ ารุงป่ าไม้ สั ตว์ป่ า ต้ นน้ า ล าธาร และ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ การ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

2.2.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
จากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
เขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มในบริ เ วณพื้ น ที่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต พ .ศ.2560 โดยส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 8 (สาเนาหนังสือรับรอง
ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 ดังภาคผนวก 4) มีรายละเอียดดังนี้
ข้อ 4 ให้จาแนกพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามข้อ 3 เป็น 9 บริเวณ ตามแผนที่ท้าย
ประกาศหมายเลข 1/2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริเวณที่ 8 ได้แก่ พื้นที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะบริวารต่างๆ นอกจากบริเวณที่ 1 ถึงบริเวณที่ 7
ข้อ 5 ในพื้นที่ตามข้อ 4 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารดังต่อไปนี้
(9) พื้นที่บริเวณที่ 8 ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร และต้องมี
(ก) ที่ ว่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 30 ของที่ ดิ น แปลงที่ ข ออนุ ญ าตส าหรั บ อาคารประเภทบ้ า นเดี่ ย ว
บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสานักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขออนุ ญาตสาหรับอาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว
บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

2-15

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ที่มา : แผนที่แนบท้ายหนังสือสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0014.2/5814 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

รูปที่ 2.2.2-1 ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ความสอดคล้องของโครงการ
ดาเนินโครงการเป็นประเภทโรงแรม จานวน 211 ห้องพัก ประกอบด้วย อาคารห้องพัก 8 ชั้น
มีความสูง 22.70 เมตร จานวน 2 อาคาร และสระว่ายน้า จานวน 1 สระ มีพื้นที่ว่าง ร้อยละ 56.52 ของที่ดิน
แปลงที่ขออนุญาต จึงมีความสอดคล้องตามประกาศกระทรวงฯ โดยสามารถเปรียบเทียบความสอดคล้องได้ดัง
ตารางที่ 2.2.2-1
ตารางที่ 2.2.2-1 การเปรีย บเที ย บรายละเอี ยดโครงการกั บประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ 4 ให้ จ าแนกพื้ น ที่ ที่ ใ ห้ ใ ช้ ม าตรการคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มตามข้ อ 3 เป็ น 9 บริ เ วณ
ตามแผนที่ท้ายประกาศหมายเลข 1/2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริเวณที่ 1 ได้แก่ พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลรอบเกาะภูเก็ตเข้าไปใน
แผ่ น ดิ น เป็ น ระยะ 50 เมตร รวมทั้ ง พื้ น ที่ ใ นเกาะบริ ว ารต่ า งๆ เว้ น แต่ พื้ น ที่ บ ริ เ วณที่ 6
และบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 2 ได้แก่ พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1 เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ
150 เมตร เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 3 ได้แก่ พื้นที่ที่กาหนดให้เป็นศูนย์ราชการตามมติของคณะรัฐมนตรี และพื้นที่
ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 200 เมตร เว้นแต่พื้นที่บริเวณ
ที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
บริเวณที่ 4 ได้แก่ พื้นที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2
บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7 โดยจาแนกพื้นที่ตามแผนที่ท้ายประกาศ
หมายเลข 2/2 ดังนี้
(1) เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม หรือย่านอาคารเก่า มีแนวเขตดังนี้
ด้านเหนือ เริ่มต้นจากบริเวณที่วัดจากศูนย์กลางถนนดีบุกขึ้นไปทางทิศเหนือ
ของถนนสตูลฟากตะวันตกเป็นระยะ 45 เมตร เรื่อยไปทางด้านตะวันออกตามแนวเส้นขนาน
ระยะ 45 เมตร กับศูนย์กลางถนนดีบุก จนถึงคลองบางใหญ่ฝั่งตะวันออก แล้วเรื่อยลงมาทาง
ทิ ศ ใต้ ต ามแนวคลองบางใหญ่ ฝั่ ง ตะวั น ออกจนถึ ง ถนนดี บุ ก ฟากใต้ แล้ ว เรื่ อ ยไปทาง
ทิศตะวันออกตามแนวถนนดีบุกฟากใต้จนจดกับถนนมนตรีฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก จากจุดสุดท้ายด้านเหนือเรื่อยลงมาทางทิศใต้ตามแนวถนน
มนตรีฟากตะวันตก ผ่านถนนถลาง และคลองบางใหญ่ จนจดกับถนนพังงาฟากเหนือ
ด้านใต้ จากจุดสุดท้ายด้านตะวันออกเรื่อยไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนน
พังงาฟากเหนือ จนถึงคลองบางใหญ่ฟากตะวันออก เรื่อยลงตามแนวคลองบางใหญ่ฟาก
ตะวันออกเป็นระยะ 45 เมตร จากศูนย์กลางถนนพังงา แล้วเรื่อยไปทางทิศตะวันตกตามแนว
เส้นขนานระยะ 45 เมตร กับศูนย์กลางถนนพังงา จนถึงบริเวณที่เป็นจุดตัดกันระหว่างแนว
เส้นขนานระยะ 45 เมตร กั บศูนย์ก ลางถนนพังงาและแนวเส้นขนานระยะ 45 เมตรกั บ
ศูนย์กลางถนนเยาวราช แล้วเรื่อยลงมาทางทิศใต้จนถึงแนวถนนรัษฎาฟากใต้ แล้วเรื่อยไป
ทางทิศตะวันตกตามแนวถนนรัษฎาฟากใต้ต่อไปตามแนวถนนระนองฟากใต้ แล้วเรื่อยไปทาง
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายละเอียดโครงการ
โครงการโรงแรม ชนาลั ย ฮิ ลล์ ไซด์
รีสอร์ท เป็นโครงการประเภทโรงแรม
จานวน 211 ห้องพัก อยู่ใน บริเวณที่
8 ตามประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.2.2-1 การเปรีย บเที ย บรายละเอี ยดโครงการกั บประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทิศเหนือตามแนวเส้นขนานระยะ 45 เมตร กับศูนย์กลางถนนเยาวราช จนถึงบริเวณที่เป็น
จุดตัดกันระหว่างแนวเส้นขนานระยะ 45 เมตร กั บศูนย์กลางถนนเยาวราช และแนวเส้น
ขนานระยะ 45 เมตรกับศูนย์กลางถนนถลาง แล้วเรื่อยไปทางทิศตะวันตกตามแนวเส้นขนาน
ระยะ 45 เมตรกับศูนย์กลางถนนกระบี่จนจดกับบริเวณที่วัดจากแนวถนนสตูลฟากตะวันตก
ลงมาทางทิศใต้เป็นระยะ 45 เมตร จากศูนย์กลางถนนกระบี่
ด้านตะวันตก จากจุดสุดท้ายด้านใต้เรื่อยไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสตูล
ฟากตะวันตกจนจดกับจุดเริ่มต้นด้านเหนือ
(2) เขตหนาแน่นมาก มีแนวเขตตามพื้นที่เขตเทศบาลนครภูเก็ตทั้งหมดยกเว้น
บริเวณที่ 4 (1) และ (3)
(3) เขตหนาแน่นสูงมาก มีแนวเขตดังนี้
ด้านเหนือ เริ่มต้นจากบริเวณที่เป็นจุดตัดระหว่างเส้นที่ลากจากหัวมุมถนน
ดิลกอุทิศ 2 ฟากตะวันตก ตัดกับศูนย์กลางถนนพังงาตั้ งฉากไปทางทิศเหนือเป็นระยะ 100
เมตร กับศูนย์กลางถนนพังงา กับแนวเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนพังงา
เรื่อยไปทางทิศตะวันออกจนจดถนนสุรินทร์ฟากตะวันตก
ด้านตะวั นออก จากจุดสุ ดท้ ายด้านเหนื อเรื่อยลงมาทางทิ ศใต้ ตามแนวถนน
สุ ริ นทร์ ฟากตะวั นตกจนจดกั บถนนศรี เสนาฟากเหนื อ เรื่ อยไปตามแนวถนนศรี เสนาทาง
ทิ ศตะวั นตกจนจดถนนวี ระพงษ์ หงส์ หยกฟากตะวั นตก เรื่ อยลงมาตามแนวถนนวี ระพงษ์
หงส์หยกทางทิศใต้จนจดถนนในวงเวียนนิมิตร (วงเวียนม้าน้า) ฟากเหนือ
ด้านใต้ จากจุดสุดท้ายด้านตะวันออกเรื่อยไปตามแนวถนนในวงเวียนนิมิตร
(วงเวียนม้าน้า) ทางทิศตะวันตกจนจดถนนชนะเจริญฟากใต้ เรื่อยไปตามแนวถนนชนะเจริญ
ฟากใต้ทางทิศตะวันตกจนจดถนนดิลกอุทิศ 2 ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก จากจุดสุดท้ายด้านใต้เรื่อยไปทางทิศเหนือตามแนวถนนดิลก
อุทิศ 2 ฟากตะวันตก จนถึงหัวมุมถนนดิลกอุทิศ 2 ตัดกับถนนพังงา เรื่อยไปทางทิศเหนือ
จนถึงจุดเริ่มต้นด้านเหนือ
บริเวณที่ 5 ได้แก่
(1) พื้นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดภูเก็ต เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7
(2) พื้นที่ดินของอาคารหรือสถานที่ ดังต่อไปนี้
(ก) แนวค่าย (โคกชนะพม่า)
(ข) บ้านพระยาวิชิตสงคราม
(ค) มัสยิดบ้านบางเทา
(ง) บ้านท้าวเทพกระษัตรี
(จ) วัดฉลอง
(ฉ) วัดท่าเรือ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายละเอียดโครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.2.2-1 การเปรีย บเที ย บรายละเอี ยดโครงการกั บประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ช) วัดเทพกระษัตรี
(ซ) วัดพระทอง
(ฌ) วัดพระนางสร้าง
(ญ) สุเหร่าเกาะบ้านเคียน
(ฎ) กาแพงเมืองถลางบางโรง
(ฏ) ศาลหลักเมืองถลางป่าสัก
(ฐ) ศาลหลักเมืองถลางเมืองใหม่
(ฑ) กาแพงเมืองถลาง-บ้านดอน
(3) พื้นที่ที่วัดจากแนวขอบเขตที่ดินของอาคารหรือสถานที่ตาม (2) ออกไปทุกด้านเป็น
ระยะ 100 เมตร
บริเวณที่ 6 ได้แก่ พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางตั้งแต่ 40 เมตร ถึง 80 เมตร
บริเวณที่ 7 ได้แก่ พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางเกินกว่า 80 เมตรขึ้นไป
บริเวณที่ 8 ได้แก่ พื้นที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะบริวารต่าง ๆ นอกจากบริเวณที่ 1 ถึง
บริเวณที่ 7
บริเวณที่ 9 ได้แก่ พื้นที่ทะเลรอบเกาะภูเก็ตและรอบเกาะบริวารต่างๆ
ข้อ 5 ในพื้นที่ตามข้อ 4 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคาร
ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่
(ก) โรงงานจาพวกที่ 1 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือโรงงานตามประเภท
ชนิด จาพวก และข้อกาหนดเพิ่มเติมในบัญชี 1 ท้ายประกาศนี้
(ข) โรงงานในเขตที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจหรือประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้าตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต แต่ต้องไม่เป็นโรงงาน
จาพวกที่ 2 และจาพวกที่ 3 ตามประเภทและชนิดที่กาหนดในบัญชี 2 ท้ายประกาศนี้
(ค) โรงงานที่จาเป็นต้องก่อสร้างทดแทนโรงงานที่มีอยู่เดิมบนพื้นที่เดิม
ทั้งนี้ โรงงานตาม (ก) (ข) และ (ค) จะต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุม
มลพิษหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
(2) โรงฆ่าสัตว์ เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนของเดิมพร้อมด้วยระบบบาบัดและการจัดการ
ของเสียตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนดบนพื้นที่เดิม หรือพื้นที่ใหม่ที่มิได้ขัดกับกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(3) ฌาปนสถาน เว้นแต่จาเป็นต้องก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิมบนพื้นที่เดิม
โดยต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
(4) สุสาน เว้นแต่ในกรณีที่สุสานเดิมนั้นได้ใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่แล้ว จึงจะก่อสร้างสุสาน
บนพื้นที่ใหม่ได้ โดยต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร และ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายละเอียดโครงการ

พื้ น ที่ โ ครงการตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณที่ 8
ซึ่งการดาเนินโครงการเป็นประเภท
โรงแรม เป็ น การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งไม่อยู่ในข้อห้าม
ตามข้ อ 5 ของประกาศกระทรวงฯ
ฉบับนี้
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.2.2-1 การเปรีย บเที ย บรายละเอี ยดโครงการกั บประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มีระยะห่างจากแหล่งน้าสาธารณะหรือบ่อน้าเพื่อการบริโภคไม่น้อยกว่า 300 เมตร
(5) คลังน้ามันและสถานที่เก็ บรั ก ษาน้ามันลัก ษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อจาหน่าย
(6) คลังก๊ าชปิโตรเลีย มเหลว สถานที่บรรจุก๊าชปิโ ตรเลีย มเหลวประเภทโรงบรรจุ
สถานที่บรรจุก๊าชปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าชปิโตรเลียม
เหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(7) อาคารเลี้ยงนกแอ่นกินรัง
ข้อ 7 ในพื้นที่ตามข้อ 4 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 20 เมตร หรือต้องมีระยะห่างจาก
แนวชายเกาะต่างๆ ไม่น้อยกว่า 20 เมตร กรณีที่เกาะนั้นไม่มีชายฝั่งทะเล
(2) พื้นที่บริเวณที่ 1 ในระยะ 30 เมตร ต่อจากพื้นที่ตาม (1) ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มีความ
สูงไม่เกิน 6 เมตร และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต เว้นแต่
(ก) ในเขตที่มีก ฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้
บังคับความสูงของอาคารให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวงนั้น
(ข) ในเขตที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมเฉพาะกิ จ หรื อ ประเภทอุ ต สาหกรรม
และคลังสินค้าตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต
(3) พื้นที่บริเวณที่ 2 ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสาหรับอาคารประเภท
บ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสานักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสาหรับอาคารประเภท
ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์
(4) พื้นที่บริเวณที่ 3 ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 16 เมตร และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสาหรับอาคารประเภท
บ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสานักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสาหรับอาคารประเภท
ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์
(5) พื้นที่บริเวณที่ 4
(ก) เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม หรือย่านอาคารเก่า ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มี
ความสูงไม่เกิน 9 เมตร สาหรับอาคารอื่นที่มิได้มีลักษณะตามรูปแบบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต
(ข) เขตหนาแน่นมาก ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิ น 45 เมตร และมี
ค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นต่อพื้นที่ดินของอาคารทุกหลังที่ก่อสร้างใน
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายละเอียดโครงการ

พื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณที่ 8 มีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทโรงแรม
ประกอบด้ วยอาคารห้ องพั ก 8 ชั้ น
มี ค วามสู ง 22.70 เมตร จ านวน 2
อาคาร และสระว่ายน้า จานวน 1 สระ
มีพื้ นที่ใช้ สอยทั้งหมด 15,000 และมี
พื้นที่ว่างร้อยละ 56.52 ของที่ดินแปลง
ที่ขออนุญาต
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.2.2-1 การเปรีย บเที ย บรายละเอี ยดโครงการกั บประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทีด่ ินแปลงเดียวกันที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างไม่เกิน 6 ต่อ 1 และต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ
35 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต
(ค) เขตหนาแน่นสูงมาก ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 60 เมตร และมี
ค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นต่อพื้นที่ดินของอาคารทุกหลังที่ก่อสร้างใน
ที่ดินแปลงเดียวกันที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างไม่เกิน 8 ต่อ 1 และต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ
40 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต
(6) พื้นที่บริเวณที่ 5 ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร เว้นแต่ บริเวณที่
5 (1) สภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอาจมีมติให้อาคารมีความสูงได้เกินกว่า 6 เมตร แต่จะให้อาคาร
มีความสูงเกิน 12 เมตรไม่ได้ และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสาหรับอาคารประเภทบ้าน
เดี่ยว บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสานักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสาหรับอาคารประเภทห้อง
แถว ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์
(7) พื้นที่บริเวณที่ 6 ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 8 เมตร และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสาหรับอาคารประเภทบ้าน
เดี่ยว บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสานักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสาหรับอาคารประเภทห้อง
แถว ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์
(8) พื้นที่บริเวณที่ 7 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นอาคารใดๆ
เว้นแต่
(ก) การดาเนินการเพื่อความมั่นคงของประเทศ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะในการ
สื่อสารโทรคมนาคมเฉพาะสถานีและอุปกรณ์รับส่งสัญญาณวิทยุ หรือดาวเทียม
(ข) กิจการสาธารณูปโภคของรัฐ หรือกิจการสาธารณูปโภคที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ
การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นอาคารตาม (ก) และ (ข) ต้อง
ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 17 เพื่อนาไปประกอบการขออนุญาต ทั้งนี้ ให้แนบ
รายละเอียดของโครงการหรือกิจการ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 17 ด้วย
(9) พื้นที่บริเวณที่ 8 ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสาหรับอาคารประเภท
บ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสานักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสาหรับอาคารประเภท
ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์
ความใน (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (9) ในเรื่องความสูงของอาคาร ไม่นามาใช้บังคับ
แก่การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อใช้ในกิ จการโทรคมนาคมหรือกิจการ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายละเอียดโครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.2.2-1 การเปรีย บเที ย บรายละเอี ยดโครงการกั บประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สาธารณูปโภคของรัฐ หรือกิจการสาธารณูปโภคที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ โดยต้องได้รับความเห็น
จากคณะกรรมการตามข้อ 17 เพื่อนาไปประกอบการขออนุญาต ทั้งนี้ ให้แนบรายละเอียดของ
โครงการหรือกิจการ และมาตรการป้องกั นและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการ
ขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 17 ด้วย
ความใน (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (9) ในเรื่องความสูงของอาคาร ไม่นามาใช้บังคับแก่การ
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นอาคารระบบกาจัดมูลฝอย
ข้อ 9 การวัดความสูงของอาคารในพื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4
บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 8 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่ไม่มีการปรับระดับพื้นดินหรือมีการปรับระดับพื้นดินต่ากว่าถนนสาธารณะ
ในบริเวณที่ก่อสร้าง ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
(2) กรณีที่มีการปรับระดับพื้นดินเท่ากับหรือสูงกว่าถนนสาธารณะ ให้วั ดจากระดับ
ถนนสาธารณะ
(3) กรณีที่มีห้องใต้ดินซึ่งค่าระดับเป็นลบ ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่ อสร้างตาม (1)
หรือระดับถนนสาธารณะตาม (2) แล้วแต่กรณี
(4) กรณีที่พื้นดินเป็นเชิงลาด ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่าที่สุดของ
อาคารหลังนั้น
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับตามวรรคหนึ่งขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุด
ของอาคาร สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ 11 ในพื้นที่ตามข้อ 4 ห้ามกระทาการหรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้
(1) การทาเหมืองแร่
(2) การขนส่ ง หรือ ล าเลี ย งวั ต ถุ อัน ตรายโดยใช้ ระบบท่อ ขนส่ง เว้ น แต่ใ นบริเ วณที่
กาหนดให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจหรือประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
(3) การถม ปรับพื้นที่ หรือปิดกั้น ซึ่งทาให้แหล่งน้าสาธารณะในแผ่นดินและแหล่งน้า
ในขุมเหมืองตื้นเขิน หรือเปลี่ยนทิศทางหรือทาให้น้าในแหล่งน้านั้นไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ

รายละเอียดโครงการ

สภาพพื้ น ที่ โ ครงการเป็ น ที่ ร าบ
ปั จ จุ บั น มี ก ารก่ อ สร้ า งอาคารแล้ ว
เสร็จ ทั้ง 2 อาคาร ซึ่งโครงการไม่มี
การปรับระดับพื้นดินอาคารแต่อย่าง
ใด ดังนั้น การวัดความสูงของอาคาร
วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้ า งตาม
หลักเกณฑ์ (1)

การด าเนิ น โครงการเป็ น ประเภท
โรงแรม ไม่มีการทาเหมืองแร่
การด าเนิ น โครงการเป็ น ประเภท
โรงแรม ไม่ มีก ารขนส่ง หรือล าเลีย ง
วัตถุอันตรายโดยใช้ระบบท่อขนส่ง
บริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการไม่ มี แ หล่ ง น้ า
สาธารณะที่อยู่ใกล้เคียง หรือตัดผ่าน
พื้นที่โครงการแต่อย่างใด
(4) การกระทาใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของพื้นที่พรุ และป่าชายเลน เว้นแต่ พื้ น ที่ โ ครงการไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ พ รุ
(ก) การดาเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเพื่อการ ป่าชายเลน และแหล่งหญ้าทะเล
ศึกษาวิจัยทางวิชาการ การคุ้มครอง การฟื้นฟู การเพาะพันธุ์พืชและสัตว์น้า โดยต้องได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ข) การดาเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในพื้นที่
ป่าชายเลนที่ได้รับการผ่อนผันจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้ประโยชน์ได้ และได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยต้ อ งได้ รั บ ความเห็น จากคณะกรรมการตามข้ อ 17 เพื่ อ น าไป
ประกอบการขออนุญาต ทั้งนี้ ให้แนบรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ และมาตรการ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.2.2-1 การเปรีย บเที ย บรายละเอี ยดโครงการกั บประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการ
ตามข้อ 17 ด้วย
(5) การขุดลอกร่องน้า เว้นแต่เป็นการบารุงรักษาทางน้า หรือการดาเนินการเพื่อความ การด าเนิ น โครงการเป็ น ประเภท
ปลอดภัยในการเดินเรือ
โรงแรม ไม่มี การขุดลอกร่องน้าหรือ
ทางน้าไหลผ่านพื้นที่โครงการ
(6) การปลูกสร้างสิ่งล่วงล้าลาน้า เว้นแต่
การด าเนิ น โครงการเป็ น ประเภท
(ก) กรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย
โรงแรม ไม่มี การด าเนินการก่ อสร้าง
(ข) กระชังเลี้ยงสัตว์น้าหรือปะการังเทียมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สิ่งล่วงล้าลาน้าแต่อย่างใด
(7) การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้าหรือทะเล เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ผ่านการบาบัดตาม โครงการจั ดให้ มี ระบบบ าบั ดน้ าเสี ย
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนดแล้ว
ก่ อ นระบายออกสู่ ท่ อ ระบายน้ า
สาธารณะ ซึ่งสามารถบาบัดน้าเสียให้
มี ค่ า บี โ อดี (BOD5) และของแข็ ง
แข วนลอ ยไม่ เ กิ น 2 0 และ 3 0
มิลลิกรัม/ลิตร ตามลาดับ ซึ่งเป็นไป
ตามมาตรฐานคุ ณ ภาพน้ าทิ้ ง ตาม
ประกาศกระทรวทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง ก าหนด
มาตรฐานควบคุ มการระบายน้ าทิ้ ง
จากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาด สาหรับอาคารประเภท ก (2)
โรงแรมที่มีจานวนหองสาหรับใชเปนห้
องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ
มของอาคาร ตั้งแต 200 ห้องขึ้นไป
ต้ อ ง มี ค่ าบี โ อ ดี (BOD) แ ละ สา ร
แ ข ว น ล อ ย (Suspended Solids)
ไม่ เกิ น 20 มิ ลลิ ก รั ม/ลิ ตร และ 30
มิลลิกรัม/ลิตร ตามลาดับ
(8) การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี 3 ท้ายประกาศนี้ เว้นแต่
การด าเนิ น โครงการเป็ น ประเภท
(ก) เป็นการกระทาของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิ จ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเพื่อการ โรงแรม ไม่ มี กิ จ กรรมการจั บ หรื อ
ศึก ษาวิจัย ทางวิชาการ การคุ้มครอง การเพาะพันธุ์ การเพาะเลี้ย ง หรือกิ จ การสวนสัตว์ ครอบครองปลาสวยงาม แต่อย่างใด
ซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ข) เป็นการกระทาของเอกชนเฉพาะการครอบครองเพื่อการเพาะพันธุ์การเพาะเลี้ยง
หรือกิจการสวนสัตว์สาธารณะซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.2.2-1 การเปรีย บเที ย บรายละเอี ยดโครงการกั บประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(9) การขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง เพื่อการค้าในลักษณะหรือใน
บริเวณ ดังต่อไปนี้
(ก) บริเวณที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35
(ข) พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางเกินกว่า 80 เมตร
(ค) พื้ น ที่ ส าธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น ส าหรั บ พลเมื อ งใช้ ร่ ว มกั น เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ ย วข้ อง โดยต้องได้รับความเห็น จากคณะกรรมการตามข้อ 17
เพื่ อ น าไปประกอบการขออนุ ญ าต ทั้ ง นี้ ให้แ นบรายละเอี ย ดของโครงการหรื อ กิ จ การ
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับความเห็นจาก
คณะกรรมการตามข้อ 17 ด้วย
(ง) บริเวณในระยะ 100 เมตร จากริมเขตทางสาธารณะ หรือริมฝั่งตามสภาพ
ธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ
(จ) บริเวณที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่สาคัญหายาก และแหล่งที่มีซากดึกดาบรรพ์
(ฉ) เขตโบราณสถานหรื อ บริ เ วณที่ มี คุ ณ ค่ า ทางประวั ติ ศ าสตร์ โบราณคดี
หรือศิลปกรรม
(10) การกระทาใดๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานทางด้าน
กายภาพชีวภาพ หรือชีวกายภาพ ในพื้ นที่สันทราย สันดอน หน้าผา ปากน้า เว้นแต่ก าร
กระทาของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ

(11) การกระทาใด ๆ ที่เป็นการทาลายหินดานทั้งที่อยู่ใต้พื้นดิน ระดับพื้นดิน หรือโผล่
พ้นดิน เว้นแต่เป็นการก่อสร้างอาคารของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มี
ความจาเป็นเพื่อให้บริการสาธารณะและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
ข้อ 12 ในพื้นที่ตามข้อ 4 การติดตั้งป้ายหรือการก่อสร้างสิ่งใดๆ ที่สร้างขึ้นสาหรับเพื่อติดตั้ง
ป้าย ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
ซึ่งการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้ในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางไม่เกิน 40 เมตร หรือ
พื้นที่ที่มีความลาดชันไม่เกินร้อยละ 35
(2) ไม่ มี ลั ก ษณะบดบั ง ทั ศ นวิ สั ย หรื อ ทั ศ นี ย ภาพและต้ อ งเป็ น ไปตามมาตรฐานที่
กฎหมายกาหนด
(3) ในกรณีที่กระทาในพื้นที่ของเอกชน ให้มีระยะห่างจากที่ดินโดยรอบในแนวราบบน
พื้นดินและในอากาศไม่น้อยกว่าสองเท่าของความสูงของป้ายในแนวดิ่ง

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายละเอียดโครงการ
การด าเนิ น โครงการเป็ น ประเภท
โรงแรม ไม่มีกิจกรรมการการขุด ตัก
หรื อดู ด กรวด ดิ น หิ นผุ ทราย หรื อ
ลูกรัง

การด าเนิ น โครงการเป็ น ประเภท
โรงแรม ไม่มี กิ จ กรรมเปลี่ ย นแปลง
ลั ก ษณะทางธรณี สั ณ ฐานทางด้ า น
กายภาพชี ว ภาพ หรื อ ชี ว กายภาพ
ในพื้ น ที่ สั น ทราย สั น ดอน หน้ า ผา
ปากน้า
การด าเนิ น โครงการเป็ น ประเภท
โรงแรม ไม่มีกิจกรรมการทาลายหิน
ดานทั้ ง ที่ อ ยู่ ใ ต้ พื้ น ดิ น ระดั บ พื้ น ดิ น
หรือโผล่พ้นดิน
การดาเนินโครงการไม่มีการติดตั้งป้าย
หรื อสิ่ งที่ สร้ างขึ้ นส าหรั บติ ดหรื อตั้ ง
ป้ายแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม กรณี
ที่ โ ครงการจะด าเนิ นการติ ดตั้ งป้ า ย
จะต้ อ งด าเนิ น การตามข้ อ ก าหนด
ประกาศกระทรวงฯ ฉบั บ นี้ ซึ่ ง ได้
ก าหนดไว้ เป็ นมาตรการป้ องกั นและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านการ
ใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น ระยะด าเนิ นการ
เพื่อให้เจ้าของนาไปปฏิบัติต่อไป
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.2.2-1 การเปรีย บเที ย บรายละเอี ยดโครงการกั บประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 13 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ย นการใช้อาคารเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร อาคารชุดตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุด หรือ หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ต้องติดตั้งหรือจัดให้มีบ่อดักไขมัน
และระบบบาบัดน้าเสียก่ อนปล่อยลงสู่ท่ อ หรือทางน้าสาธารณะ โดยระบบและน้าเสีย
ที่บาบัดแล้วต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด

ข้อ 15 ในพื้นที่ตามข้อ 4 นอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้แล้ว
ก่อนการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ย นการใช้อาคาร หรือดาเนินโครงการหรือประกอบ
กิจการให้จัดทาและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี ต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติที่กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
(2) การจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายละเอียดโครงการ
การด าเนิ น โครงการเป็ น ประเภท
โรงแรม ปัจจุบันโครงการมีการติดตั้ง
ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย จ านวน 6 ชุ ด
ดังนี้
- อาคาร 1 ติดตั้งระบบบาบัดน้าเสีย
จานวน 2 ชุด
- อาคาร 2 ติดตั้งระบบบาบัดน้าเสีย
จานวน 3 ชุ ด และติ ด ตั้ ง ถั ง ดั ก
ไขมัน ขนาด 1.60 ลูกบาศก์เมตร
จานวน 1 ชุด
เพื่อบาบัดน้าเสียให้ได้ตามมาตรฐาน
ก่อนปล่อยลงสู่ท่อสาธารณะโดยค่า
ของบี โ อดี และของแข็ ง แขวนลอย
หลังจากผ่านระบบบาบัดน้าเสียแล้ว
จะมีค่าไม่เกิน 20 และ 30 มิลลิกรัม/
ลิ ต ร ตามล าดั บ ซึ่ งเป็ น ไปตาม
ม า ตร ฐา น คุ ณ ภ า พน้ า ทิ้ ง ข อ ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ.2541)
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
ควบคุ มอาคาร พ.ศ.2522 ส าหรั บ
อาคารประเภท ก และตามประกาศ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุ มการระบายน้าทิ้ งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด ส าหรั บ
อาคารประเภท ก (2)
ภายในโครงการประกอบด้วย อาคาร
จานวน 2 อาคาร เป็นอาคารห้องพัก
8 ชั้น มีความสูง 22.70 เมตร และ
สระว่ายน้า จานวน 1 สระ มีพื้นที่ใช้
สอยทั้งหมด 15,000 ตารางเมตร
ซึ่ ง เข้ า ข่ า ยต้ อ งจั ด ท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
ตามข้อ 15 (2) (ก)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.2.2-1 การเปรีย บเที ย บรายละเอี ยดโครงการกั บประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ก) โครงการหรื อ กิ จ การตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการ
จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ล าดั บ ที่ 30 โรงแรมหรื อ สถานที่ พั ก ตากอากาศตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงแรม
ที่มีจานวนห้องพัก ตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตร ขึ้นไป

รายละเอียดโครงการ

2.2.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยเทศบาลตาบลกะรน พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ บริเวณที่ 3 ดังรูปที่ 2.2.3-1
มีระยะห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 435 เมตร (สาเนาหนังสือรับรองตาแหน่งพื้นที่โครงการตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดังภาคผนวก 4) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
"บริเวณที่ 3" หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 ออกไปอีกเป็นระยะ 300 เมตร
ตลอดแนว
ข้อ 2 ให้กาหนดพื้นที่ในท้องที่ตาบลไม้ขาว ตาบลสาคู ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง ตาบลกมลา ตาบล
ป่าตอง อาเภอกะทู้ และตาบลกะรน ตาบลราไวย์ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่
ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภทดังต่อไปนี้
(ค) ในบริเวณที่ 3 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) อาคารตาม (ข) (2) และ (5)
(2) อาคารตาม (ข) (18) ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน 200 ตารางเมตร
(3) อาคารที่มีที่ว่างในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ 30 ของเนื้อที่ดินที่ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารนั้น
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท เป็นโครงการประเภทโรงแรม จานวน 211 ห้องพัก
ประกอบด้วยอาคารห้องพัก 8 ชั้น มีความสูง 22.70 เมตร จานวน 2 อาคาร และสระว่ายน้า จานวน 1 สระ
มีพื้นที่ว่า ง ร้อยละ 56.52 ของแปลงที่ดินที่ข ออนุญาต ซึ่ งเป็นไปตามข้ อก าหนดของกฎกระทรวงฯ ดังกล่า ว
รายละเอียดดังตารางที่ 2.2.3-1
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.2.3-1 การเปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
บริเวณที่ 1 หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลดานตะวันตก
ของเกาะภูเก็ตลงไปในทะเลเปนระยะ 100 เมตร และจากแนวชายฝงทะเลเขาไปในแผนดิน
เปน ระยะ 50 เมตร เริ่มตั้งแตเหนือสุดของเกาะภูเก็ตลงไปทางทิศใตจนบรรจบกับแนวเขต
ควบคุมอาคาร ดานทิศใต ซึ่งอยูกิโลเมตรที่ 3 x 455 ของทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4024
ยกเวนพื้นที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
บริเวณที่ 2 หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1 ดานที่อยู
บนแผนดินออกไปอีกเปนระยะ 150 เมตร ตลอดแนว
บริเวณที่ 3 หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 ออกไปอีก
เปนระยะ 300 เมตร ตลอดแนว
ขอ 2 ใหกาหนดพื้นที่ในทองที่ตาบลไมขาว ตาบลสาคู ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง ตาบล
กมลา ตาบลปาตอง อาเภอกะทู ตาบลกะรน และตาบลราไวย อาเภอเมืองภูเก็ ต จังหวัด
ภูเก็ต ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท ายกฎกระทรวงนี้เปนบริเวณหามกอสรางอาคาร
ชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ 1 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารอื่นใด เวนแต
(1) อาคารประเภทบานเดี่ยวชั้นเดียวมีความสูงไมเกิน 6 เมตร พื้นที่อาคารรวม
กัน ไมเกิน 75 ตารางเมตร และมีที่ว างโดยรอบอาคารไมนอยกวารอยละ 75 ของที่ดินที่ขอ
อนุญาต กอสรางอาคารนัน้
(2) เขื่อน ทางหรือทอระบายน้า รั้ว กาแพง ประตูและ สะพาน ที่ไมไดสรางลงสู ทะเล
(3) ทาเทียบเรือ อาคารหรือสถานที่ของทางราชการ
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี้
(1) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร
(2) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานที่มีพื้นที่รวมกั นทุกชั้นในหลังเดียวกั น
เกิน 100 ตารางเมตร
(3) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลน มหรสพ
(4) สถานีขนสงตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก
(5) อาคารเลี้ยงสัตวทุกชนิดที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน หรือหลาย หลัง
เกิน 10 ตารางเมตร
(6) อาคารขนาดใหญที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตาราง เมตร
(7) ตลาดที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน 300 ตาราง
เมตร หรือตลาดที่มีระยะหางจากตลาดอื่นนอยกวา 50 เมตร
(8) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และสถานีบริการตามกฎหมายวาดวย การ
บรรจุกาซปโตรเลียมเหลว
(9) สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการเก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิง
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายละเอียดโครงการ
พื้นที่โครงการ ตั้งอยู่ บริเวณที่ 3 ตาม
กฎกระทรวงฯ ฉบับนี้ ดาเนินโครงการ
เป็นประเภทโรงแรม มีระยะห่างจาก
ชายฝั่งทะเลประมาณ 435 เมตร

พื้ น ที่ โ ครงการตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณที่ 3
ซึ่งการดาเนินโครงการเป็นประเภท
โรงแรม มี ที่ ว่ า ง ในแปลงที่ ดิ น ที่
ก่อสร้าง ร้อยละ 56.52 และไม่อยู่ใน
ข้อห้ามตามข้อ 2 ของกฎกระทรวงฯ
ฉบับนี้
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.2.3-1 การเปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ
(10) สถานพยาบาลที่มีเตียงสาหรับผูปวยคางคืนเกิน 5 เตียง
(11) ศาสนสถานและสถานศึกษา
(12) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสาหรับติดหรือตั้งปายทุกชนิด เวนแตปายบอกชื่อ
สถานที่ที่มีความสูงไมเกิน 12 เมตร
(13) อาคารที่สรางดวยวัสดุไมถาวรหรือไมทนไฟเปนสวนใหญ เวนแตเปนอาคาร
ประเภทบานเดี่ยวชั้นเดียวที่มีความสูงไมเกิน 6 เมตร และตองมีระยะหางจากอาคารอื่ น
โดยรอบ ไมนอยกวา 5 เมตร
(14) เพิงหรือแผงลอย
(15) อาคารที่มีที่วางในที่ดินแปลงที่ก อสรางอาคารนอยกวารอยละ 50 ของเนื้อ
ที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น
(16) หองแถวหรือตึกแถว
(17) ฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(18) อาคารเก็ บสินคา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีลัก ษณะใน
ทานอง เดียวกันที่ใชเปนที่เก็บ พัก หรือขนถายสินคาหรือสิ่งของเพื่อประโยชนทางการคา
หรืออุตสาห กรรม
(19) โรงกาจัดมูลฝอย
(ค) ในบริเวณที่ 3 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี้
(1) อาคารตาม (ข) (2) และ (5)
(2) อาคารตาม (ข) (18) ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน
200 ตารางเมตร
(3) อาคารที่มีที่วางในที่ดินแปลงที่ก อสรางอาคารนอยกวารอยละ 30 ของเนื้อ
ที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น การวัดความสูงใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุด
ของอาคาร
ขอ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กาหนดตามขอ 2 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช พื้ น ที่ โ ครงการตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณที่ 3
อาคารใดๆ ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามที่กาหนดตามขอ 2
ดาเนินโครงการเป็นประเภทโรงแรม
ซึ่งไม่เปนอาคารที่มีลักษณะตองหาม
ทีก่ าหนดตามขอ 2
ขอ 4 อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กาหนดตามขอ 2 กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ ใชบังคับ ปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ
ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคาร ทั้ง 2 อาคาร ซึ่งโครงการตองปฏิบัติ
ดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามที่กาหนดตามขอ 2
ตามกฎกระทรวงฯ นี้

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ที่ตั้งโครงการ



ที่มา : แผนที่ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

รูปที่ 2.2.3-1

ที่ ตั้ง โครงการในแผนที่ แ นบท้ ายกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

2.3

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ประเภทและขนาดโครงการ

โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท เป็นโครงการประเภทโรงแรม จัดอยู่ในโรงแรมประเภท 2
(โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่สาหรับบริการอาหารหรือสถานที่ สาหรับประกอบอาหาร)
ตามกฎกระทรวงกาหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 มีเนื้อที่ทั้งหมด มีเนื้อที่
2-3-78.10 ไร่ หรือ 4,712.40 ตารางเมตร ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารห้องพัก 8 ชั้น มีความสูง 22.70
เมตร จานวน 2 อาคาร และสระว่ายน้า จานวน 1 สระ มีจานวนห้องพักทั้งหมด 211 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด
15,000 ตารางเมตร รายละเอียดดังนี้
1) อาคาร 1 (อาคารห้องพัก 8 ชั้น) มีความสูง 22.70 เมตร จานวน 1 อาคาร
2) อาคาร 2 (อาคารห้องพัก 8 ชั้น) มีความสูง 22.70 เมตร จานวน 1 อาคาร
3) สระว่ายน้า มีความลึก 1.10 เมตร จานวน 1 สระ

2.4

รูปแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง

โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จานวน 211 ห้องพัก ประกอบด้วยอาคารห้องพัก 8 ชั้น
มีความสูง 22.70 เมตร จานวน 2 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 15,000 ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน
ประมาณ 2,048.81 ตารางเมตร มีพื้นที่จอดรถจานวน 64 คัน และพื้ นที่สีเขียว (ผังบริเวณโครงการ ดังรูปที่
2.4-1 และรูปที่ 2.4-2 แบบแปลนพื้น รูปตัด และรูปด้านอาคาร และตารางพื้นที่ใช้สอยอาคารที่มีลายเซ็นเจ้าของ
โครงการและสถาปนิก ดังภาคผนวก 3) โดยมีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้ (ตารางที่ 2.4-1 และตาราง
ที่ 2.4-2)
1) อาคาร 1 มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 8 ชั้น มีความสูง 22.70 เมตร ห้องพักทั้งหมด
77 ห้อ ง มีพื้ นที่ ใช้ สอยประมาณ 6,218.26 ตารางเมตร และมี พื้นที่ อ าคารปกคลุมดิ น 925.14 ตารางเมตร
แต่ละชั้นมีการใช้ประโยชน์ ดังนี้
- ชั้น 1 ประกอบด้วย ห้องสานักงาน 1 ห้องสานักงาน 2 ห้องสานักงาน 3 ห้องงานระบบ SN1
ห้องงานระบบ SN2 ห้องงานระบบ SN3 ห้องงานระบบ EE ห้องเก็บของ ห้องพักมูลฝอย
รีไซเคิล ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์ ห้องพักมูลฝอยอันตราย ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องปั๊มน้า
ห้ อ งงานระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ลิ ฟ ต์ บั น ไดหลั ก โถงลิ ฟ ต์ โถงบั น ได และโถงทางเดิ น
รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 985.12 ตารางเมตร
- ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องพัก จานวน 11 ห้อง (รวมห้องพักผู้พิการ) ห้องน้าชาย ห้องน้าหญิง
ห้องน้าผู้พิการ ห้องปฐมพยาบาล ห้องพนักงาน พื้นที่ส่วนต้อนรับ ลิฟต์ บันไดหลัก บันได
หนีไฟ โถงลิฟต์ โถงบันได และโถงทางเดิน รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 925.18 ตารางเมตร
- ชั้น 3 ประกอบด้วย ห้องพัก จานวน 11 ห้อง (รวมห้องพักผู้พิการ) ห้องเก็บของ ห้องน้ารวม
ห้องเก็บเอกสาร ห้องสานักงาน ลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ โถงลิฟต์ โถงบันได และ
โถงทางเดิน รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 847.66 ตารางเมตร
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

- ชั้น 4

ประกอบด้วย ห้องพัก จานวน 11 ห้อง (รวมห้องพักผู้พิการ) ห้องเก็บของ ลิฟต์ บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ โถงลิฟต์ โถงบันได และโถงทางเดิน รวมพื้ นที่ใช้สอยประมาณ 692.06
ตารางเมตร
- ชั้น 5 ประกอบด้วย ห้องพัก จานวน 11 ห้อง (รวมห้องพักผู้พิการ) ห้องเก็บของ ลิฟต์ บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ โถงลิฟต์ โถงบันได และโถงทางเดิน รวมพื้ นที่ใช้สอยประมาณ 692.06
ตารางเมตร
- ชั้น 6 ประกอบด้วย ห้องพัก จานวน 11 ห้อง (รวมห้องพักผู้พิการ) ห้องเก็บของ ลิฟต์ บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ โถงลิฟต์ โถงบันได และโถงทางเดิน รวมพื้ นที่ใช้สอยประมาณ 692.06
ตารางเมตร
- ชั้น 7 ประกอบด้วย ห้องพัก จานวน 11 ห้อง (รวมห้องพักผู้พิการ) ห้องเก็บของ ลิฟต์ บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ โถงลิฟต์ โถงบันได และโถงทางเดิน รวมพื้ นที่ใช้สอยประมาณ 692.06
ตารางเมตร
- ชั้น 8 ประกอบด้วย ห้องพัก จานวน 11 ห้อง (รวมห้องพักผู้พิการ) ห้องเก็บของ ลิฟต์ บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ โถงลิฟต์ โถงบันได และโถงทางเดิน รวมพื้ นที่ใช้สอยประมาณ 692.06
ตารางเมตร
2) อาคาร 2 มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 8 ชั้น มีความสูง 22.70 เมตร มีห้องพักทั้งหมด 134
ห้องพัก มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,335.98 ตารางเมตร และมีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 1,123.67 ตารางเมตร
แต่ละชั้นมีการใช้ประโยชน์ ดังนี้
- ชั้น 1 ประกอบด้วย ห้องเก็บของ ห้องแม่บ้าน ห้องน้าชาย ห้องน้าหญิง ห้องล็อกเกอร์หญิง
ห้องล็อกเกอร์ชาย ห้องครัว ห้องเก็บวัตถุดิบสาหรับทาอาหาร ลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนี
ไฟ โถงลิฟต์ โถงบันได และ โถงทางเดิน รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 891.39 ตารางเมตร
- ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องพัก จานวน 8 ห้อง (รวมห้องพักผู้พิการ) ห้องเก็บของ ห้องระบบ EE
ห้อ งน้าชาย ห้อ งน้าหญิ ง ห้อ งน้ าผู้พิ ก าร ห้อ งอาหาร ลิฟ ต์ บัน ไดหลัก บั นไดหนีไ ฟ
โถงลิฟต์ โถงบันได และโถงทางเดิน รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,123.71 ตารางเมตร
- ชั้น 3 ประกอบด้วย ห้องพัก จานวน 21 ห้อง (รวมห้องพักผู้พิการ) ห้องระบบ EE ลิฟต์ บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ โถงลิฟต์ โถงบันได และโถงทางเดินรวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,053.48
ตารางเมตร
- ชั้น 4 ประกอบด้วย ห้องพัก จานวน 21 ห้อง (รวมห้องพักผู้พิการ) ห้องระบบ EE ลิฟต์ บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ โถงลิฟต์ โถงบันได และโถงทางเดินรวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,053.48
ตารางเมตร
- ชั้น 5 ประกอบด้วย ห้องพัก จานวน 21 ห้อง (รวมห้องพักผู้พิการ) ห้องระบบ EE ลิฟต์ บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ โถงลิฟต์ โถงบันได และโถงทางเดินรวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,053.48
ตารางเมตร
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

- ชั้น 6

ประกอบด้วย ห้องพัก จานวน 21 ห้อง (รวมห้องพักผู้พิการ) ห้องระบบ EE ลิฟต์ บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ โถงลิฟต์ โถงบันได และโถงทางเดินรวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,053.48
ตารางเมตร
- ชั้น 7 ประกอบด้วย ห้องพัก จานวน 21 ห้อง (รวมห้องพักผู้พิการ) ห้องระบบ EE ลิฟต์ บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ โถงลิฟต์ โถงบันได และโถงทางเดินรวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,053.48
ตารางเมตร
- ชั้น 8 ประกอบด้วย ห้องพัก จานวน 21 ห้อง (รวมห้องพักผู้พิการ) ห้องระบบ EE ลิฟต์ บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ โถงลิฟต์ โถงบันได และโถงทางเดินรวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,053.48
ตารางเมตร
3) สระว่ายน้า จานวน 1 สระ อยู่ระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 2 มีพื้นที่ 445.73 ตารางเมตร ลึก 1.10
เมตร มีปริมาตร 490.30 ลูกบาศก์เมตร
4) พื้นที่จอดรถ มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมดจานวน 64 คัน อยู่ติดกับถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24)
ใกล้ กั บ ป้ อ มยาม จ านวน 3 คั น (ที่ จ อดรถผู้ พิ ก าร) และอยู่ บ ริ เ วณลานจอดรถหลั ง อาคาร 1 ติ ด กั บ ถนน
สาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) ด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ จานวน 61 คัน
5) พื้นที่สีเขียว จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 781.35 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ 718.55 ตารางเมตร
(ไม่คิดพื้นที่สีเขียวที่มีความกว้างน้อยกว่า 1 เมตร และพื้นที่ สีเขียวใต้อาคารปกคลุม ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 62.80
ตารางเมตร) เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 271.25 ตารางเมตร

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.4-1 ตารางสรุปพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ
อาคาร/ชั้น

การใช้ประโยชน์

อาคาร 1 (8 ชั้น)
ชั้น 1
สานักงาน 1
สานักงาน 2
สานักงาน 3
ห้องงานระบบ SN1
ห้องงานระบบ SN2
ห้องงานระบบ SN3
ห้องงานระบบ EE
ห้องเก็บของและห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล
ห้องปั๊มน้า
ห้องระบบบาบัด
ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์
ห้องพักมูลฝอยอันตราย
ห้องพักมูลฝอยทั่วไป
ลิฟต์
บันไดหลัก
โถงลิฟต์ โถงบันได และ โถงทางเดิน
รวมพื้นที่ใช้สอยชั้น 1
ชั้น 2
ห้องพัก
ห้องน้าชาย
ห้องน้าหญิง
ห้องน้าผู้พิการ
ห้องปฐมพยาบาล
ห้องพักพนักงาน
พื้นที่ส่วนต้อนรับ
ลิฟต์
บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ
โถงลิฟต์ โถงบันได และ โถงทางเดิน
รวมพื้นที่ใช้สอยชั้นที่ 2
ชั้น 3
ห้องพัก
ห้องเก็บของ
ห้องน้ารวม
สานักงาน
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

จานวน
(ห้อง)

พื้นที่ใช้สอย
(ตารางเมตร)
ต่อห้อง
รวม
67.12
33
78.75

11

41.90

11
11

41.90

พื้นที่ปกคลุม
(ตารางเมตร)

134.24
33
78.75
12.91
12.91
12.91
60.65
29.52
92.36
182.08
6.18
6.18
6.18
6.4
19.62
291.24
985.12
460.90
20.67
18.13
5.2
8.23
3.69
165.67
6.4
19.62
6.92
209.75
925.18
460.90
20.67
20.59
135
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.4-1 ตารางสรุปพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ
อาคาร/ชั้น

ชั้น 4

ชั้น 5

ชั้น 6

ชั้น 7

การใช้ประโยชน์
ลิฟต์
บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ
โถงลิฟต์ โถงบันได และ โถงทางเดิน
รวมพื้นที่ใช้สอยชั้นที่ 3
ห้องพัก
ห้องเก็บของ
ลิฟต์
บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ
โถงลิฟต์ โถงบันได และ โถงทางเดิน
รวมพื้นที่ใช้สอยชั้นที่ 4
ห้องพัก
ห้องเก็บของ
ลิฟต์
บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ
โถงลิฟต์ โถงบันได และ โถงทางเดิน
รวมพื้นที่ใช้สอยชั้นที่ 4
ห้องพัก
ห้องเก็บของ
ลิฟต์
บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ
โถงลิฟต์ โถงบันได และ โถงทางเดิน
รวมพื้นที่ใช้สอยชั้นที่ 5
ห้องพัก
ห้องเก็บของ
ลิฟต์
บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ
โถงลิฟต์ โถงบันได และ โถงทางเดิน
รวมพื้นที่ใช้สอยชั้นที่ 7

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

จานวน
(ห้อง)

11
11

11
11

11
11

11
11

11

พื้นที่ใช้สอย
(ตารางเมตร)
ต่อห้อง
รวม
6.4
19.62
6.92
177.56
847.66
41.90
460.90
20.67
6.4
19.62
6.92
177.55
692.06
41.90
460.90
20.67
6.4
19.62
6.92
177.55
692.06
41.90
460.90
20.67
6.4
19.62
6.92
177.55
692.06
41.90
460.90
20.67
6.4
19.62
6.92
177.55
692.06

พื้นที่ปกคลุม
(ตารางเมตร)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.4-1 ตารางสรุปพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ
อาคาร/ชั้น
ชั้น 8

การใช้ประโยชน์

ห้องพัก
ห้องเก็บของ
ลิฟต์
บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ
โถงลิฟต์ โถงบันได และ โถงทางเดิน
รวมพื้นที่ใช้สอยชั้นที่ 8
รวมพื้นที่ใช้สอยอาคาร 1
อาคาร 2 (8 ชั้น)
ชั้น 1
ห้องเก็บของ
ห้องแม่บ้าน
ห้องน้าชาย
ห้องน้าหญิง
ห้องล็อกเกอร์หญิง
ห้องล็อกเกอร์ชาย
ห้องครัว
ห้องเก็บวัตถุดิบสาหรับทาอาหาร
ลิฟต์
บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ
โถงลิฟต์ โถงบันได และ โถงทางเดิน
รวมพื้นที่ใช้สอยชั้น 1
ชั้น 2
ห้องพัก
ห้องเก็บของ
ห้องระบบ (EE)
ห้องน้าหญิง
ห้องน้าชาย
ห้องน้าผู้พิการ
ห้องอาหาร
ลิฟต์
บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ
โถงลิฟต์ โถงบันได และ โถงทางเดิน
รวมพื้นที่ใช้สอยชั้นที่ 2
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

จานวน
(ห้อง)
11

11
77

8

8

พื้นที่ใช้สอย
(ตารางเมตร)
ต่อห้อง
รวม
41.90
460.90
20.67
6.4
19.62
6.92
177.55
692.06
6,218.26

37.16

พื้นที่ปกคลุม
(ตารางเมตร)

925.14

110.18
53.22
69.68
68.4
30.22
29.04
229.18
75.12
13.00
22.00
16.35
175.00
891.39
297.28
127.96
12.68
27.54
24.20
4.80
318.27
19.76
46.64
25.67
218.91
1,123.71
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.4-1 ตารางสรุปพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ
อาคาร/ชั้น
ชั้น 3

ชั้น 4

ชั้น 5

ชั้น 6

การใช้ประโยชน์
ห้องพัก
ห้องระบบ EE
ลิฟต์
บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ
โถงลิฟต์ โถงบันได และ โถงทางเดิน
รวมพื้นที่ใช้สอยชั้น 3
ห้องพัก
ห้องระบบ EE
ลิฟต์
บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ
โถงลิฟต์ โถงบันได และ โถงทางเดิน
รวมพื้นที่ใช้สอยชั้น 4
ห้องพัก
ห้องระบบ EE
ลิฟต์
บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ
โถงลิฟต์ โถงบันได และ โถงทางเดิน
รวมพื้นที่ใช้สอยชั้น 5
ห้องพัก
ห้องระบบ EE
ลิฟต์
บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ
โถงลิฟต์ โถงบันได และ โถงทางเดิน
รวมพื้นที่ใช้สอยชั้น 5

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

จานวน
(ห้อง)
21

21
21

21
21

21
21

21

พื้นที่ใช้สอย
(ตารางเมตร)
ต่อห้อง
รวม
37.23
781.83
12.68
19.76
46.64
25.67
166.90
1,053.48
37.23
781.83
12.68
19.76
46.64
25.67
166.9
1,053.48
37.23
781.83
12.68
19.76
46.64
25.67
166.9
1,053.48
37.23
781.83
12.68
19.76
46.64
25.67
166.9
1,053.48

พื้นที่ปกคลุม
(ตารางเมตร)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.4-1 ตารางสรุปพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ
อาคาร/ชั้น

จานวน
(ห้อง)

การใช้ประโยชน์

ชั้น 7

ห้องพัก
ห้องระบบ EE
ลิฟต์
บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ
โถงลิฟต์ โถงบันได และ โถงทางเดิน
รวมพื้นที่ใช้สอยชั้น 7
ชั้น 8
ห้องพัก
ห้องระบบ EE
ลิฟต์
บันไดหลัก
บันไดหนีไฟ
โถงลิฟต์ โถงบันได และ โถงทางเดิน
รวมพื้นที่ใช้สอยชั้น 8
รวมพื้นที่ใช้สอยอาคาร 2
พื้นที่ใช้สอยสระว่ายน้า
รวมพื้นที่อาคารโครงการ

21

21
21

21
126
211

พื้นที่ใช้สอย
(ตารางเมตร)
ต่อห้อง
รวม
37.23
781.83
12.68
19.76
46.64
25.67
166.9
1,053.48
37.23
781.83
12.68
19.76
46.64
25.67
166.90
1,053.48
8,335.98
445.75
15,000

พื้นที่ปกคลุม
(ตารางเมตร)

1,123.67

ที่มา : บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด, สิงหาคม 2564

ตารางที่ 2.4-2 สรุปรายละเอียดพื้นที่ใช้สอยอาคารของโครงการ
ลาดับ
1
2
3

อาคาร

จานวนชั้น

อาคาร 1
อาคาร 2
สระว่ายน้า

8 ชัน้
8 ชัน้
รวม

ความสูง
(เมตร)
22.70
22.70
-

จานวนห้องพัก
(ห้อง)
77
134
211

พื้นที่ใช้สอย
(ตารางเมตร)
6,218.26
8,335.98
445.75
15,000

พื้นที่ปกคลุมดิน
(ตารางเมตร)
925.14
1,123.67
2,048.81

ที่มา : บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด, สิงหาคม 2564

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

 สรุปการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ
- ขนาดพื้นที่โครงการ
- ขนาดพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด
- ขนาดพื้นที่อาคารปกคลุมดิน
- ขนาดพื้นที่ว่างทั้งหมด
- ขนาดพื้นใช้สอยชั้นที่มากที่สุด

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

=
=
=
=
=

4,712.40
15,000
2,048.81
2,663.59
2,108.79

ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร

 อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (Floor Area Ratio :FAR)
FAR
= พื้นที่อาคารรวม/พื้นที่ดิน
= 15,000/4,712.40
= 3.18 : 1
 อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดิน (Building Coverage Ratio : BCR)
BCR
= (พื้นที่อาคารปกคลุมดิน/พื้นที่ดิน) x 100
= (2,048.81/4,712.40) x100
= 43.48 %
 อัตราส่วนของพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ ใช้สอยของชั้นที่มากที่สุด (Open Space
Ratio : OSR) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2540) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ข้อ 33 (1) อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของ
อาคาร (2) ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นซึ่งไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า
10 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร แต่ถ้าอาคารดังกล่าวใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยต้องมีที่ว่างตาม (1)

OSR

=

((พื้นทีด่ ิน-พื้นที่อาคารปกคลุมดิน)/
พื้นที่ใช้สอยของชั้นที่มากที่สุด)x100
= ((4,712.40-2,048.81)/2,108.79)x100
= 126.31 %
 พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อ พื้นที่ขออนุญาต (Open Space : OS) ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 ข้อ 9 (ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสาหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว
บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสานักงาน

OS

=
=
=

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

((พื้นทีด่ ิน - พื้นที่อาคารปกคลุมดิน)/
พื้นที่ดิน) x 100
((4,712.40-2,048.81)/ 4,712.40)x100
56.52 %
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

 พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ขออนุญาต (Open Space : OS) ตามกฎกระทรวง ฉบับที่
20 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 2 (ค)(3) อาคารที่มีที่ว่างในที่ดิน
แปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่า ร้อยละ 30 ของเนื้อที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น

OS

=
=
=

((พื้นทีด่ ิน - พื้นที่อาคารปกคลุมดิน)/
พื้นที่ดิน) x 100
((4,712.40-2,048.81)/ 4,712.40)x100
56.52 %

สาหรับอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดิน (BCR)
ของโครงการ อัตราส่วนพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ดิน (OSR) และพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่
ขออนุญาต (OS) เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด สรุปดังตารางที่ 2.4-3
ตารางที่ 2.4-3 ค่า FAR, BCR, OSR, และ OS
การใช้พื้นที่
อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR)
อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดิน (BCR)

เกณฑ์กาหนด
ไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นใด
อัตราส่วนของที่ว่างต่อพืน้ ที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุด (OSR)*
ชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร*
พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพืน้ ที่ขออนุญาต (OS)**
-

โครงการ
3.18 : 1
43.48%
126.31%

พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพืน้ ที่ขออนุญาต (OS)***

56.52%

-

56.52%

หมายเหตุ : * หมายถึง กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ข้อ 33
** หมายถึง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
*** หมายถึง กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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2.5

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร

การออกแบบระยะห่างระหว่างอาคารกับแนวเขตที่ดินของโครงการ และระยะห่างระหว่างอาคารภายใน
โครงการเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) และแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่
61 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 รายละเอียดดังนี้
1) ระยะห่างอาคารของโครงการกับแนวเขตที่ดิน
โครงการได้จัดให้มีร ะยะห่างระหว่า งอาคารของโครงการกั บ กับแนวเขตที่ดินและกึ่ งกลางถนน
สาธารณะ เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ.2522 (ดังตารางที่ 2.5-1) รายละเอียด ดังนี้
ข้อ 41 อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่าง
จากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร
อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน 8 เมตร ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคาร
สาธารณะ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรือตั้งป้ายหรือคลังสินค้าที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ
(1) ถ้า ถนนสาธารณะนั้น มี ค วามกว้ า งน้ อ ยกว่ า 10 เมตร ให้ ร่ นแนวอาคารห่ างจากกึ่ งกลางถนน
สาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร
(2) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจาก
เขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ
(3) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะ
อย่างน้อย 2 เมตร

สาหรับพื้นที่โครงการอยู่บริเวณมุมถนนสาธารณะสองสายขนาดไม่เท่ากัน ซึ่งถนนสาธารณะทั้ง
2 สายนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร รายละเอียดดังนี้
สายที่ 1 ถนนสาธารณประโยชน์ ด้านทิศเหนือ มีความกว้างประมาณ 4 เมตร
สายที่ 2 ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) ด้านทิศตะวันตก มีความกว้างประมาณ 7 เมตร
และไหล่ทางกว้าง 0.72 เมตร
ทั้งนี้ อาคารของโครงการเป็นห้องพัก 8 ชั้น มีความสูง 22.70 เมตร จานวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร
1 และอาคาร 2 โดยแนวอาคารของโครงการถอยร่นจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ รายละเอียด ดังนี้
 อาคาร 1 เป็นห้องพัก 8 ชั้น ติดกับถนนสาธารณประโยชน์ 1 สาย คือ ถนนสาธารณประโยชน์
ซอยปฏัก 24 ด้านทิศตะวันตก (สายที่ 2) มีความกว้างประมาณ 7 เมตร และไหล่ทางกว้าง 0.72 เมตร โดยแนว
อาคารของโครงการมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินประมาณ 4.97 เมตร และถอยร่นจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ ใน
ระยะน้อยสุด 9.17 เมตร (3.50+5.69 = 9.17 เมตร > 6 เมตร)

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

 อาคาร 2 เป็นห้องพัก 8 ชั้น ติดกับถนนสาธารณประโยชน์ 2 สาย มีรยะถอยร่นจากกึ่งกลาง
ถนน รายละเอียด ดังนี้
- ด้านทิ ศ เหนื อ ติ ดกั บ ถนนสาธารณประโยชน์ (สายที่ 1) มี ค วามกว้า งประมาณ 4 เมตร
โดยแนวอาคารของโครงการมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ประมาณ 4.59 เมตร และถอยร่นจากกึ่งกลางถนน
สาธารณะ ในระยะน้อยสุด 6.59 เมตร (2+4.59 = 6.59 เมตร > 6 เมตร)
- ด้านทิ ศ ตะวั น ตก ติ ดกั บถนนสาธารณประโยชน์ ซอยปฏั ก 24 (สายที่ 2) มี ค วามกว้า ง
ประมาณ 7 เมตร และไหล่ทางกว้าง 0.72 เมตร โดยแนวอาคารของโครงการมี ระยะห่า งจากแนวเขตที่ ดิน
ประมาณ 7.72 เมตร และถอยร่นจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ ในระยะน้อยสุด 11.22 เมตร (3.50+7.72 = 11.22
เมตร > 6 เมตร)
ตารางที่ 2.5-1 ระยะห่างอาคารของโครงการกับกึ่งกลางถนนสาธารณะ
ทิศ

อาคาร

เหนือ

อาคาร 2

ตะวันตก

อาคาร 1
อาคาร 2

ถนนสาธารณะ
ถนนสาธารณประโยชน์
กว้างประมาณ 4 เมตร
ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24)
กว้างประมาณ 7 เมตร

ระยะห่างอาคารจาก
กึ่งกลางถนนสาธารณะ

เกณฑ์

6.59 เมตร

อย่างน้อย 6 เมตร

9.17 เมตร
11.22 เมตร

อย่างน้อย 6 เมตร
อย่างน้อย 6 เมตร

ที่มา : บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด, กันยายน 2564

โครงการได้จัดให้มีระยะห่างระหว่างอาคารของโครงการกับแนวเขตที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55
(พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (ดังตารางที่ 2.5-2) รายละเอียด ดังนี้
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 50 ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียงของอาคาร ต้องมี
ระยะห่างจากแนวเขตที่ดินดังนี้
(1) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียง ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า
3 เมตร
ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กาหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50
เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดแนวเขตที่ดิน และอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดิน
หรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และดาดฟ้าของอาคารด้านนั้นให้ทาผนังทึบสูงจาก
ดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย

สาหรับพื้นที่โครงการ อยู่ติดกับที่ดินบุคคลอื่น 2 ด้าน คือ ด้านทิศใต้ และด้านทิศตะวันออก ซึ่งภายใน
โครงการประกอบด้วยอาคารห้องพัก 8 ชั้น มีความสูง 22.70 เมตร จานวน 2 อาคาร โดยแนวอาคารอยู่ห่างจาก
แนวเขตที่ดิน รายละเอียดดังนี้
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

 ด้านทิศใต้ ติดกับที่ดินบุคคลอื่น (ปัจจุบันเป็นที่ดินที่โครงการเช่าเป็นที่จอดรถ) มีบ้านพักอาศัย
ชั้นเดียว จานวน 3 หลัง และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 2 อาคาร โดยแนวอาคารที่อยู่ใกล้ที่สุดคือ อาคาร 1
มีระยะห่างจากเขตที่ดินน้อยสุด 3.15 เมตร (ผนังเปิด)
 ด้านทิศตะวันออก ติดกับบ้านพักอาศัย จานวน 2 หลัง ได้แก่ บ้านเลขที่ 6/8 บ้านเลขที่ 6/9
และพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ โดยแนวอาคารที่อยู่ใกล้ที่สุดคือ อาคาร 2 มีระยะห่างจากเขตที่ดินน้อยสุด
3 เมตร (ผนังเปิด)
(ผังระยะห่างระหว่างอาคารกับแนวเขตที่ดินและระยะห่างระหว่างอาคาร ดังรูปที่ 2.5-1 และรูปที่ 2.5-2)
ตารางที่ 2.5-2 ระยะห่างอาคารของโครงการกับแนวเขตที่ดิน
ทิศ
ใต้
ตะวันออก

อาคาร
อาคาร 1
อาคาร 2
อาคาร 1
อาคาร 2

ระยะห่างน้อยสุดจากแนวเขตที่ดิน
3.15 เมตร
30.23 เมตร
4.39 เมตร
3 เมตร

ชนิดผนัง
ผนังเปิด
ผนังเปิด
ผนังเปิด
ผนังเปิด

เกณฑ์
≥3 เมตร
≥3 เมตร
≥3 เมตร
≥3 เมตร

ที่มา : บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด, กันยายน 2564

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

การวัดความสูงของอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
การวั ด ความสู ง ของอาคารที่ อ ยู่ ติ ด กั บ ถนนสาธารณะตามข้ อ ก าหนดกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 55
(พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 รายละเอียดดังนี้
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 44 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับ
แนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด
ความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูงที่สุ ด
สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ขอ 46 อาคารหลังเดียวกันซึ่งอยูที่มุมถนนสาธารณะสองสายขนาดไมเทากัน ความสูงของอาคาร ณ จุดใดตองไม
เกินสองเทาของระยะราบทีใ่ กลที่สุดจากจุดนัน้ ไปตั้งฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะดานตรงขามของสายที่กวางกวา และความยาวของ
อาคารตามแนวถนนสาธารณะที่แคบกวาตองไมเกิน 60 เมตร

สาหรับพื้นที่โครงการอยู่บริเวณมุมถนนสาธารณะสองสายขนาดไม่เท่ากัน รายละเอียดดังนี้
สายที่ 1 ถนนสาธารณประโยชน์ ด้านทิศเหนือ มีความกว้างประมาณ 4 เมตร
สายที่ 2 ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) ด้านทิศตะวันตก มีความกว้างประมาณ 7 เมตร
ไหล่ทางกว้าง 0.72 เมตร
ทั้งนี้ ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารห้องพัก 8 ชั้น มีความสูง 22.70 เมตรจานวน 2 อาคาร
ได้แก่ อาคาร 1 และอาคาร 2 ซึ่ง อาคาร 1 อยู่ติดกับถนนสาธารณประโยชน์ 2 สาย คือ ถนนสาธารณประโยชน์
ด้านทิศเหนือ (สายที่ 1) และถนนสาธารณประโยชน์ ซอยปฏัก 24 ด้านทิศตะวันตก (สายที่ 2) สาหรับ อาคาร 2
อยูต่ ิดกับถนนสาธารณประโยชน์ 1 สาย คือ ถนนสาธารณประโยชน์ ซอยปฏัก 24 ด้านทิศตะวันตก (สายที่ 2)
ในกรณีที่อาคารของโครงการอยู่ติดถนนสาธารณะสองสายขนาดไมเทากัน ตามกฎกระทรวงฉบับที่
55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ขอ 46 ระบุว่า “อาคารหลังเดียวกัน
ซึ่งอยูที่มุมถนนสาธารณะสองสายขนาดไมเทากัน ความสูงของอาคาร ณ จุดใดตองไมเกินสองเทาของระยะราบที่
ใกลที่สดุ จากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะดานตรงขามของสายที่กวางกวาและความยาวของอาคาร
ตามแนวถนนสาธารณะที่แคบกวาตองไมเกิน 60 เมตร” ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงฯ ขอ 46 จะวัด
การวัดความสูงของอาคารจากถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) ด้านทิศตะวันตก มีความกว้างประมาณ
7 เมตร (สายที่ 2) ซึ่งเป็นถนนสายที่กว้างกว่า อยู่ติดกับอาคาร 1 และอาคาร 2 โดยทั้ง 2 อาคาร มีความสูงของ
อาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใดเกิน 2 เท่าของระยะราบที่ ใกลที่สุดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะ
ดานตรงขามของสายที่กวางกวา (ดูรูปที่ 2.5-3 ถึงรูปที่ 2.5-4) ประกอบ
สาหรับความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่แคบกว่า คือ ความยาวของอาคาร 2 ตามแนว
ถนนสาธารณประโยชน์ ด้านทิศเหนือ (สายที่ 1 ถนนสายที่แคบกว่า) ประมาณ 54.40 เมตร ซึ่งไม่เกิน 60 เมตร
ดังนั้น จึงเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ รายละเอียดดังนี้
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

- อาคาร 1 เป็นอาคารห้องพัก 8 ชั้ น มีร ะยะห่า งจากถนนสาธารณประโยชน์ ( ซอยปฏัก 24)
น้อยสุด 5.69 เมตร ซึ่งระยะ 2 เท่าของความกว้างของระยะทางราบจากแนวเขตด้านตรงข้าม คือ 25.38 เมตร
((5.69+7)X2) มีความสูงถึงจุดที่สูงที่สุดเท่ากับ 22.70 เมตร ซึ่งไม่เกินสองเท่าของระยะราบ
- อาคาร 2 เป็นอาคารห้องพัก 8 ชั้น มีระยะห่างจากถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24)
น้อยสุด 7. 72 เมตร ซึ่งระยะ 2 เท่าของความกว้างของระยะทางราบจากแนวเขตด้านตรงข้าม คือ 29.44 เมตร
((7.72+7)X2) มีความสูงถึงจุดที่สูงที่สุดเท่ากับ 22.70 เมตร ซึ่งไม่เกินสองเท่าของระยะราบ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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(อาคาร 2)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2) ระยะห่างระหว่างอาคารภายในโครงการ
ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารจานวน 2 อาคาร มีความสูง 22.70 เมตร ซึ่งมีระยะห่าง
ระหว่างอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 โดยอาคาร 1 (ผนังทึบ) และอาคาร 2 (ผนังทึบ) มีระยะห่างระหว่างอาคาร ประมาณ 1 เมตร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 48 การก่อสร้างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร
ต้องมีร ะยะห่า งจากผนังของอาคารอื่น ด้านที่มี หน้า ต่า ง ประตู ช่องระบายอากาศหรื อช่อ งแสง หรื อระเบี ยงของอาคาร
ดังต่อไปนี้
(ก) อาคารที่ มีความสูงไม่เ กิน 9 เมตร ผนังหรือ ระเบีย งของอาคารต้ องอยู่ห่ างจากผนังหรื อ
ระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร
(ข) อาคารที่ มีความสูงไม่ เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่า งจากผนังหรื อ
ระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร
(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่าง
จากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร
(2) ผนังของอาคารด้านที่เป็นผนังทึบ ต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู
ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารดังต่อไปนี้
(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคาร
อื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของ
อาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือ
ระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร
(ง) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือ
ระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร
(3) ผนังของอาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ด้านที่เป็นผนังทึบต้องอยู่ห่างจากผนัง
ของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ด้านที่เป็นผนังทึบไม่น้อยกว่า 1 เมตร

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

2-51

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

2.6

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ข้อกาหนดเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.6.1 ข้ อ ก าหนดตามกฎกระทรวง ก าหนดประเภท และหลั ก เกณฑ์ ก ารประกอบธุ ร กิ จ โรงแรม
พ.ศ.2551
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ภายในโครงการให้บริการห้องพัก และห้องอาหาร จัดอยู่ใน
โรงแรมประเภท 2 (โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก และห้องอาหาร หรือสถานที่สาหรับบริการอาหารหรือสถานที่
สาหรับประกอบอาหาร) ตามกฎกระทรวงกาหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 โดยได้ดาเนินการให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฯ
ดังกล่าว รายละเอียดดังตารางที่ 2.6.1-1
ตารางที่ 2.6.1-1 เปรี ย บเที ย บรายละเอี ย ดโครงการกั บข้ อ กาหนดตามกฎกระทรวง กาหนดประเภท และ
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 2 โรงแรมแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
(1) โรงแรมประเภท 1 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก
(2) โรงแรมประเภท 2 หมายความว่ า โรงแรมที่ ให้ บริ ก ารห้ องพั ก
และห้องอาหาร หรื อสถานที่ สาหรับบริการอาหารหรือสถานที่สาหรั บ
ประกอบอาหาร
(3) โรงแรมประเภท 3 หมายความว่ า โรงแรมที่ ให้ บริ ก ารห้ องพั ก
ห้องอาหารหรือสถานที่สาหรับบริการอาหารหรือสถานที่สาหรับประกอบ
อาหาร และสถานบริ ก ารตามกฎหมายว่ าด้ วยสถานบริ ก ารหรื อห้ อง
ประชุมสัมมนา
(4) โรงแรมประเภท 4 หมายความว่ า โรงแรมที่ ให้ บริ ก ารห้ องพั ก
ห้องอาหารหรือสถานที่สาหรับบริการอาหารหรือสถานที่สาหรับประกอบ
อาหาร สถานบริ ก ารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสถานบริ ก าร และห้ อ ง
ประชุมสัมมนา
ข้อ 3 สถานที่ตั้งของโรงแรมต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ตั้งอยู่ในทาเลที่เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัย
ของผู้พักและมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย

(2) เส้นทางเข้า-ออกโรงแรมต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายละเอียดโครงการ
โครงการเป็ น ประเภทโรงแรม ให้ บ ริ ก ารห้ อ งพั ก และ
ห้องอาหาร จึงจัดเป็นโรงแรมประเภท 2

พื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่ซอยปฏัก 24 ตาบลกะรน อาเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นทาเลที่เหมาะสมต่อการพักผ่อน และ
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้บริการ สามารถ
เดินทางได้สะดวกและปลอดภัย
ตาแหน่งเข้ า-ออกที่ จอดรถของโครงการ มีความกว้าง 4 เมตร
เชื่อมต่อกับถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) มีความกว้าง
ประมาณ 7 เมตร การดาเนินโครงการมีมาตรการป้องกันแก้ไข
และลดผลกระทบด้านการจราจร และไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้าน
การจราจรเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

2-52

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6.1-1 เปรี ย บเที ย บรายละเอี ย ดโครงการกั บข้ อ กาหนดตามกฎกระทรวง กาหนดประเภท และ
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) ในกรณีที่ใช้พื้นที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในอาคารเดียวกันกับการ
ประกอบกิจการอื่นต้องแบ่งสถานที่ให้ชัดเจน และการประกอบกิจการ
อื่นต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงแรม
(4) ไม่ ตั้ง อยู่ ในบริ เวณหรือ ใกล้ เคี ย งกั บ โบราณสถาน ศาสนสถาน
หรือสถาน อันเป็นที่เคารพในทางศาสนา หรือสถานที่อื่นใดอันจะทาให้
เกิดทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม กระทบต่อความมั่นคงและการดารงอยู่
ของสถานที่ ดั ง กล่ า ว หรื อ จะท าให้ ขั ด ต่ อ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ข้อ 4 โรงแรมต้องจัดให้มีการบริการและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
ผู้พักอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) สถานที่ลงทะเบียนผู้พัก
(2) โทรศัพท์หรือระบบการติดต่อสื่ อสารทั้งภายในและภายนอก
โรงแรมโดยจะจัด ให้มี เ ฉพาะภายนอกห้ องพั ก ก็ ไ ด้ แต่ต้ อ งมี จ านวน
เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้พัก
(3) การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น และการส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยไปยั ง
สถานพยาบาลใกล้เคียง

(4) ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึงตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง
ข้ อ 5 โรงแรมต้ อ งจั ด ให้ มี ห้ อ งน้ าและห้ อ งส้ ว มในส่ ว นที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
สาธารณะโดยจัดแยกส่วนสาหรับชายและหญิง และต้องรัก ษาความ
สะอาดอย่างสม่าเสมอ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายละเอียดโครงการ
ภายในโครงการไม่มีการแบ่งพื้นที่เพื่อกิจ การอื่น โดยพื้นที่และ
อาคารใช้เพื่อประกอบกิจการโรงแรมทั้งหมด
ศาสนสถานที่อยู่ใ กล้ที่ สุด คื อ วัด สุวรรณคีรี เขต อยู่ห่า งจาก
โครงการในระยะราบประมาณ 655 เมตร ซึ่ง กิ จ กรรมของ
โครงการไม่ ก ระทบต่ อ ความมั่ น คงหรื อ การด ารงอยู่ ข องวั ด
สุ ว รรณคี รี เ ขต และไม่ ขั ด ต่ อ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

สถานที่ลงทะเบียนผู้พักจัดไว้ที่บริเวณชั้น 2 ของอาคาร 1 ใกล้
กับทางเข้า-ออกอาคาร 1
จัดให้มีโทรศัพท์ภายในห้องพักทุกห้อง รวมทั้งภายนอกห้องพัก
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ พร้อมทั้งได้จัดให้มีระบบสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตทุกห้อง
จัดให้มีการอบรมแม่บ้าน และพนักงานต้อนรับให้มีความรู้ด้าน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดให้มียาสามัญประจาบ้าน
ไว้ ใ นส่ ว นปฐมพยาบาลซึ่ ง บริเ วณชั้ น 2 ของอาคาร 1 (ส่ ว น
ต้อนรับ) และแบบขยายห้องปฐมพยาบาล ดัง รูปที่ 2.6.1-1
โดยในกรณี ฉุ ก เฉิ น จะส่ ง ผู้ ป่ ว ยต่ อ สถานพยาบาลบริ เ วณ
ใกล้เคียง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกะรน อยู่ห่าง
จากโครงการ ประมาณ 3 กิ โ ลเมตร (ตามระยะถนน) หรื อ
โรงพยาบาลป่าตอง ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 7.40
กิโลเมตร
จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อม
มีระบบกล้องวงจรปิดทั้งภายนอกและภายในอาคาร
จัดให้มีห้องน้าและห้องส้วมสาหรับบริการสาธารณะ โดยแยก
ส่วนสาหรับชายและหญิง ดังนี้
- อาคาร 1 จัดไว้บริเวณชั้น 2 ใกล้ส่วนต้อนรับ และบริเวณชั้น
3 หน้าห้องสานักงาน (OFFICE)
- อาคาร 2 จัดไว้บริเวณชั้น 2 ใกล้กับส่วนต้อนรับ
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ตารางที่ 2.6.1-1 เปรี ย บเที ย บรายละเอี ย ดโครงการกั บข้ อ กาหนดตามกฎกระทรวง กาหนดประเภท และ
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 6 ห้องพัก ต้องไม่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเหมือน
หรือคล้าย หรือมุ่งหมายให้เหมือนหรือคล้ายกับศาสนสถานหรือสถาน
อันเป็นที่เคารพในทางศาสนา
ข้อ 7 ห้องพักต้องมีเลขที่ประจาห้องพักกากับไว้ทุกห้องเป็นตัวเลขอา
รบิกโดยให้ไว้บริเวณด้านหน้าห้องพักที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
และในกรณีที่โรงแรมมีหลายอาคารเลขที่ประจาห้องพักแต่ ละอาคาร
ต้องไม่ซ้ากั นประตูห้องพักให้มีช่อง หรือวิธีการอื่นที่สามารถมองจาก
ภายในสู่ภายนอกห้องพักได้ และมีกลอนหรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถล็อก
จากภายในห้องพักทุกห้อง
ข้อ 8 สถานที่จอดรถของโรงแรมที่อยู่ติดห้องพักต้องไม่มีลักษณะมิดชิด
และต้องสามารถมองเห็นรถที่จอดอยู่ได้ตลอดเวลา

รายละเอียดโครงการ
อาคารโครงการ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคาเรีย บ
(Flat Slap Roof) รูปทรงสี่เหลี่ยม ไม่มีลักษณะคล้ายศาสน
สถาน หรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนา
จัดให้มีหมายเลขห้องพักติดตั้งหน้าประตูห้อง พร้อมทั้งติดตั้งช่อง
ตาแมว สาหรับผู้เข้าพักมองจากภายในสู่ภายนอกได้ รวมทั้งจัดให้
มีกลอนประตูที่ล็อกจากภายในสาหรับทุกห้องพัก

ที่ จ อดรถของโครงการอยู่ บ ริ เ วณข้ า งอาคาร 1 ติ ด กั บ ถนน
สาธารณประโยชน์ด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ซึ่งมีระบบกล้อง
วงจรปิดที่สามารถมองเห็นพื้นที่ลานจอดรถได้ทั่วทั้งบริเวณ
ข้อ 9 อาคารสาหรับใช้เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่มีกฎหมายว่าด้วย อยู่ในขั้นตอนการขออนุญาต
การควบคุมอาคารใช้บังคับ ต้องมีหลักฐานว่าได้รับอนุญาตให้ใช้อาคาร
เป็นโรงแรมหรือมีใบรับรองการตรวจสภาพอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร
ข้อ 19 โรงแรมประเภท 2 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โครงการมี ห้ อ งพั ก จ านวน 211 ห้ อ ง ห้ อ งพั ก แต่ ล ะห้ อ ง
ดังต่อไปนี้
มีพื้นที่ใช้สอย (ไม่รวมห้องน้า ห้องส้วม และระเบียงห้องพัก)
(1) ห้องพักทุกห้องต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร ไม่รวม น้อยสุดประมาณ 20.80 ตารางเมตร ซึ่งมากกว่า 8 ตารางเมตร
ห้องน้า ห้องส้วม และระเบียงห้องพัก
และมีห้องน้า ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะภายในห้องพัก
(2) มีห้องน้าและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอสาหรับผู้พัก
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2.6.2 กฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงก าหนดสิ่ ง อ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรั บ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ
และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ภายในโครงการประกอบด้วยอาคาร จานวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร 1 มีพื้นที่ใช้สอย 6,218.26 ตารางเมตร
และอาคาร 2 มีพื้นที่ใช้สอย 8,335.98 ตารางเมตร (มากกว่า 2,000 ตารางเมตร) มีจานวนห้องพักทั้งหมด 211
ห้องพัก และมีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 15,000 ตารางเมตร โดยการดาเนินโครงการอยู่ภายใต้ข้อกาหนดตาม
ข้อกาหนดของกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
พ.ศ.2548 เล่ม 122 ตอนที่ 52 ก ประกาศราชกิจจานุเบกษา 2 กรกฎาคม พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงกาหนด
สิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 เล่ม 138 ตอนที่
16 ก ประกาศราชกิจจานุเบกษา 4 มีนาคม พ.ศ.2564 ดังนั้น โครงการจะต้องปฏิบัติตาม ข้อ 3 ของกฎกระทรวง
กาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ข้อ 3 อาคารประเภท และลักษณะดังต่อไปนี้ ต้อ งจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงนี้
(1) อาคารที่ให้บริการสาธารณะ ได้แก่ โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานศึกษา หอสมุด อาคาร
ประกอบของสนามกีฬ ากลางแจ้ง หรือ สนามกี ฬาในร่ ม ตลาด ห้างสรรพสินค้ า ศูนย์การค้ า
สถานบริการ ฌาปนสถาน ศาสนสถาน พิพิธภัณฑสถาน และสถานีขนส่งมวลชน
(2) สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน
(3) อาคารที่ประกอบกิจการให้บริการหรือรับดูแลเด็กผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือคนชรา
(4) อาคารที่การของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
(5) สานักงาน อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุดหรือหอพัก ที่เป็นอาคารขนาดใหญ่
(6) อาคารพาณิชยกรรมหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่สาหรับประกอบ
กิจการตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป
(7) สถานี บ ริ ก ารน้ ามั น สถานี บ ริ ก ารก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว หรื อ สถานี บ ริ ก ารก๊ า ซธรรมชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
ดั ง นั้ น โครงการต้ อ งจั ด ให้ มี สิ่ ง อ านวยความสะดวกส าหรั บ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และคนชรา
ตาม “ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 18 ข้อ
19 ข้อ 20 ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 25 ข้อ 27 และข้อ 28 แห่งกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความ
สะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความ
สะดวกในอาคารส าหรั บ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และคนชรา (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2564 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
กฎกระทรวงนีด้ ้วย” (ผังตาแหน่งสิ่งอานวยความสะดวกของผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา ดังรูปที่ 2.6.2-1
ถึงรูปที่ 2.6.2-3) รายละเอียด ดังนี้
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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 ที่จอดรถสาหรั บผู้ พิการ โครงการจัดให้มี ที่จอดรถสาหรับผู้พิก าร หรื อทุ พพลภาพ และคนชรา
จานวน 3 คั น อยู่ติ ด กั บ ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏั ก 24) ใกล้ กั บ อาคารป้ อ มยาม มี พื้ น ผิว เรี ย บ
ระดับเสมอกัน และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการนั่งเก้าอี้ล้ออยู่บนพื้นของที่จอดรถด้านที่ติดกับทางเดินรถ มีขนาดกว้าง
2.40 เมตร ยาว 6 เมตร และที่ว่างข้างที่จอดรถกว้าง 1 เมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ และติดตั้งป้ายขนาด
กว้าง 0.30 เมตร และยาว 0.30 เมตร โดยติดอยู่สูง จากพื้น 2 เมตร ในตาแหน่ง ที่เห็นได้ ชัดเจน ซึ่ง มี ควา ม
สอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าว (แบบขยายที่จอดรถสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ดังรูปที่ 2.6.2-4)
 ทางลาด จัดให้มีทางลาดเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้พิการและคนชรา จานวน 1 จุด อยู่บริเวณ
ทางเข้าอาคาร 1 ใกล้กับที่จอดรถผู้พิการ แบ่งออกเป็น 4 ช่วง รายละเอียดดังนี้ (แบบขยายทางลาดสาหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา ดังรูปที่ 2.6.2-5)
- ช่วงที่ 1 มีความกว้าง 0.95 เมตร ยาว 3.52 เมตร และมีความลาดชัน 1 : 12
- ช่วงที่ 2 มีความกว้าง 1.10 เมตร ยาว 4 เมตร และมีความลาดชัน 1 : 12
- ช่วงที่ 3 มีความกว้าง 1.10 เมตร ยาว 5.70 เมตร และมีความลาดชัน 1 : 12
- ช่วงที่ 4 มีความกว้าง 1.10 เมตร ยาว 3.80 เมตร และมีความลาดชัน 1 : 12
 ห้องพักสาหรับผู้พิการ โครงการจัดให้มีห้องพักสาหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา จานวน
14 ห้ อ ง โดยออกแบบให้ ผู้ พิ ก าร หรื อ ทุ พ พลภาพ และคนชรา สามารถเข้ า พั ก อย่ า งสะดวกและปลอดภั ย
รายละเอียด ดังนี้ (แบบขยายห้องพักสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ดังรูปที่ 2.6.2-6)
- อาคาร 1 จั ด ให้ มี ห้ อ งผู้ พิ ก าร จ านวน 1 ห้ อ ง/ชั้ น อยู่ บ ริ เ วณใกล้ ลิ ฟ ต์ และใกล้ บั น ไดหลั ก
รวมทั้งหมด 7 ห้อง
- อาคาร 2 จั ด ให้ มี ห้ อ งผู้ พิ ก าร จ านวน 1 ห้ อ ง/ชั้ น อยู่ บ ริ เ วณใกล้ ลิ ฟ ต์ และใกล้ บั น ไดหลั ก
รวมทั้งหมด 7 ห้อง
 ห้องน้าผู้พิการ โครงการจัดให้มีห้องน้าสาหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา บริเวณชั้น 2
ของอาคาร 1 ใกล้กับห้อ งปฐมพยาบาล (พื้นที่ส่วนต้อ นรับ) จานวน 1 ห้อง และบริเวณชั้น 1 ของอาคาร 2
ใกล้ห้องน้าชาย จานวน 1 ห้อง ซึ่ง มีพื้นที่ว่างภายในเพื่อให้เก้าอี้ ล้อ สามารถหมุ นตัวกลับได มีขนาดเส้นผ่า น
ศูนย์กลาง 1.50 เมตร ประตูของห้องส้วมเป็นแบบบานเลื่อน มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไวที่ประตูด้านหน้าห้องส้วม
มีราวจับบริเวณด้านที่ชิดผนังเพื่อช่วยในการพยุงตัว เป็นราวจับในแนวนอนและแนวดิ่ง และประตูห้องน้าสาหรับ
ผู้พิการจะเป็นประตูแบบบานเลื่อน มีความกว้าง 1.20 เมตร (แบบขยายห้องน้าสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา ดังรูปที่ 2.6.2-7 และรูปที่ 2.6.2-8)
 ลิฟต์สาหรับผู้พิการ จัดให้มีลิฟต์สาหรับผู้พิการบริเวณอาคาร 1 และอาคาร 2 ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับ
บุคคลทั่วไปได้ อาคารละ 1 ตัว โดยออกแบบให้ลิฟต์กว้าง 1.75 เมตร และยาว 1.80 เมตร มีช่องประตูลิฟต์กว้าง
1.20 เมตร มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต์ และมีระบบควบคุมลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราสามารถ
ควบคุมได้เอง ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและจัดไว้บริเวณที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้ได้สะดวก
พร้อมมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ที่ช่องประตูด้านนอกของลิฟต์ (แบบขยายลิฟต์สาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา ดังรูปที่ 2.5.2-9)
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

 บันไดสาหรับผู้พิการ จัดให้มีบันไดที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้ได้ ซึ่งเป็นบันได
เดียวกับบันไดหลักของอาคาร มีความกว้าง 1.72-1.94 เมตร ลูกตั้งสูง 0.15 เมตร และลูกนอนกว้าง 0.30 เมตร
(แบบขยายบันไดหลัก ดังรูปที่ 2.5.2-10)
สาหรับการเปรียบเทียบรายละเอียดโครงการตามกฎกระทรวง เรื่อง กาหนดสิ่งอานวยความสะดวก
ในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวก
ในอาคาร สาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 รายละเอียดดังตารางที่ 2.6.2-1
ตารางที่ 2.6.2-1 เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับข้อกาหนดของกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความ
สะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวย
ความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ
ข้อ 3 อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีสิ่งอานวย การดาเนินโครงการเป็นประเภทโรงแรม ต้องจัดให้มี
ความสะดวกสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราตามที่กาหนด สิ่งอานวยความสะดวกสาหรั บ ผู้พิ ก ารหรื อ ทุพ พล
ในกฎกระทรวงนี้ ในบริเวณที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป
ภาพ และคนชราตามที่กาหนดในกฎกระทรวงนี้
(1) อาคารที่ ใ ห้ บ ริ ก ารสาธารณะ ได้ แ ก่ โรงมหรสพ หอประชุ ม
โรงแรม สถานศึ ก ษา หอสมุ ด อาคารประกอบของสนามกี ฬ า
กลางแจ้งหรือสนามกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า
สถานบริการ ฌาปนสถาน ศาสนสถาน พิพิธภัณฑสถาน และสถานี
ขนส่งมวลชน
(2) สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน
(3) อาคารที่ ป ระกอบกิ จ การให้ บ ริ ก ารหรื อ รั บ ดู แ ลเด็ ก ผู้ พิ ก าร
หรือทุพพลภาพ หรือคนชรา
(4) อาคารที่ ก ารของส่ ว นราชการ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
(5) สานักงาน อาคารอยู่อ าศัย รวม อาคารชุด หรือ หอพั ก ที่ เป็ น
อาคารขนาดใหญ่
(6) อาคารพาณิชยกรรมหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก
ค้าส่งที่มีพื้นที่สาหรับประกอบกิจการตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป
(7) สถานีบ ริ การน้ามัน สถานีบ ริก ารก๊ า ซปิ โตรเลี ย มเหลว หรื อ
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง
ข้ อ 3/1 รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ รู ป สั ญ ลั กษณ์
เครื่องหมาย โครงสร้าง ขนาดการจัดวาง และตาแหน่งที่ตั้งสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา นอกจากจะ
ได้ กาหนดไว้ ในหมวด 1 ป้า ยแสดงสิ่ งอ านวยความสะดวกส าหรั บ
ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และคนชรา นอกจากจะได้ ก าหนดไว้
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6.2-1 เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับข้อกาหนดของกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความ
สะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวย
ความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในหมวด 1 ป้ายแสดงสิ่งอานวยความสะดวก หมวด 2 ทางลาดและ
ลิฟ ต์ หมวด 3 บัน ได หมวด 4 ที่จ อดรถ หมวด 5 ทางเข้า อาคาร
ทางเดินระหว่างอาคาร และทางเชื่อมระหว่างอาคาร หมวด 6 ประตู
หมวด 7 ห้องส้วม หมวด 8 พื้นผิวต่างสัมผัส และหมวด 9 โรงมหรสพ
หอประชุม โรงแรม ศาสนสถานหรือฌาปนสถาน และอาคารประเภท
และลักษณะอื่นแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานอื่นที่ได้รับการยอมรับ
ทั่วไป และกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ
หมวด 1 ป้ายแสดงสิ่งอานวยสะดวก
ข้อ 4 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีป้ายแสดงสิ่งอานวยความสะดวก
ส าหรั บ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และคนชรา ตามสมควร โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สัญลักษณ์รูปผู้พิการ
(2) เครื่องหมายแสดงทางไปสู่สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา
(3) สั ญ ลั กษณ์ หรื อ ตัว อั กษรแสดงประเภทของสิ่ งอานวยความ
สะดวกสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ข้อ 5 สัญลักษณ์รูปผู้พิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสู่สิ่งอานวยความ
สะดวกสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และสัญลักษณ์
หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามข้อ 4 ให้เป็นสีขาวโดยพื้นป้ายเป็นสี
น้าเงิน หรือเป็นสีน้าเงินโดยพื้นป้ายเป็นสีขาว
ข้อ 6 ป้ายแสดงสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา ต้องมีความชัดเจน และมองเห็นได้ในเวลากลางวันและ
กลางคืน สัมผัสและรับรู้ได้
หมวด 2 ทางลาดและลิฟต์
ข้อ 7 อาคารตามข้อ 3 หากระดับ พื้นภายในอาคารหรือระดับพื้ น
ภายในอาคารกั บภายนอกอาคาร หรือ ระดั บพื้ นทางเดิน ภายนอก
อาคารมีความต่างระดับกันเกิน 1.30 เซนติเมตร ให้มีทางลาดระหว่าง
พื้นที่ต่างระดับกัน แต่ถ้ามีความต่างระดับกันตั้งแต่ 6.40 มิลลิเมตร
แต่ไม่เกิน 1.30 เซนติเมตร ต้องปาดมุมพื้นที่ส่ านที่ต่างระดับกันให้มี
ความลาดชัน 1 : 2
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายละเอียดโครงการ

จัดให้มี สัญลักษณ์รูปผู้พิ การนั่ งเก้าอี้ ล้อในบริเวณที่
ออกแบบไว้ เพื่ อรองรับความสะดวกสาหรับผู้ พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา พร้อมติดป้ายเครื่องหมาย
เส้นทางไปสู่สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชราในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน โดยติดอยู่สูงจากพื้น 2 เมตร เช่น บริเวณที่
จอดรถ ห้องน้า และห้องพัก ที่โครงการได้ออกแบบไว้
เพื่อรองรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา เป็นต้น
ซึ่งสัญลักษณ์ และป้ายดังกล่าว โครงการออกแบบให้
เป็นสีขาวโดยพื้นป้ายเป็นสีน้าเงิน ดังนั้น จึงเป็นไป
ตามกฎกระทรวงดังกล่าว

โครงการจั ดให้ มี ทางลาดเพื่ ออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และคนชราทั้ ง หมด 1 จุ ด
อยู่บริเวณทางเข้า อาคาร 1 ใกล้กับที่จ อดรถผู้พิก าร
แบ่งออกเป็น 4 ช่วง รายละเอียดดังนี้
- ช่วงที่ 1 มีความกว้าง 0.95 เมตร ยาว 3.52 เมตร
และมีความลาดชัน 1 : 12
- ช่วงที่ 2 มีความกว้าง 1.10 เมตร ยาว 4 เมตร และ
มีความลาดชัน 1 : 12
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6.2-1 เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับข้อกาหนดของกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความ
สะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวย
ความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ
- ช่วงที่ 3 มีความกว้าง 1.10 เมตร ยาว 5.70 เมตร
ข้อ 8 ทางลาดให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
และมีความลาดชัน 1 : 12
(1) พื้นผิวทางลาดต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น
(2) พื้นผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพื้นกับทางลาดต้องเรียบไม่สะดุด - ช่วงที่ 4 มีความกว้าง 1.10 เมตร ยาว 3.80 เมตร
และมีความลาดชัน 1 : 12
(3) ความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ในกรณีที่ทางลาด
แบบสวนทางกันให้มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
(4) มีพื้นที่หน้าทางลาดเป็นที่ว่างยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
(5) มีค วามลาดชันไม่เ กิน 1:12 และมี ความยาวช่วงละไม่เกิ น
6 เมตร ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน 6 เมตร ต้องจัดให้มีชานพักยาว
ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร คั่นระหว่างแต่ละช่วงของทางลาด
(6) ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาด
ไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และต้องมีราวจับ และราวกันตก
(7) ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต่ 1.80 เมตรขึ้นไป ต้องมีราวจับทั้ง
สองด้าน และทางลาดต้องมีความกว้างตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป ต้องมีราว
จับห่างกันไม่เกิน 1.50 เมตร ทั้งนี้ กรณีที่ต้องติดตั้งราวจับเพิ่มเติม
ทางลาดนั้นจะต้องเหลือพื้นที่เพียงพอที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา ที่ใช้เก้าอี้ล้อ สามารถเข้าออกได้อย่างสะดวก โดยราวจับมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ทาด้วยวัสดุเรียบ มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่เป็นอันตรายในการ
จับ และไม่ลื่น
(ข) มีลักษณะกลมหรือมีลักษณะมนไม่มีเหลี่ยม โดยมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 4 เซนติเมตร
(ค) สู ง จากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 75 เซนติ เ มตร แต่ ไ ม่ เ กิ น 90
เซนติเมตร
(ง) ราวจับด้านที่อยู่ติดผนังให้มีระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า
4 เซนติเมตร มีความสูงจากจุดยึดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และผนัง
บริเวณราวจับต้องเป็นผนังเรียบ
(จ) ราวจับต้ องยาวต่ อเนื่องกั นหรือในกรณี ที่ ไม่ สามารถท า
ต่อเนื่องกันได้ให้มีระยะห่างไม่เกิน 5 เซนติเมตร และส่วนที่ยึดติดกับ
ผนังจะต้องไม่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้ของคนพิการทางการ
มองเห็น
(ฉ) ปลายของราวจับให้ยื่นเลยจากจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของ
ทางลาดไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร โดยปลายราวจับต้องงอหรือเก็บได้
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6.2-1 เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับข้อกาหนดของกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความ
สะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวย
ความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(8) มีป้ายแสดงทิศทาง ตาแหน่งหรือหมายเลขชั้นของอาคารที่ผู้พิการ
ทางการมองเห็น และคนชราสามารถทราบความหมายได้ โดยตั้ งอยู่
บริเวณทางขึ้น และทางลงของทางลาดที่เชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร
(9) มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ในบริเวณทางลาดที่จัดไว้ให้แก่
ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา
ข้อ 9 อาคารตามข้อ 3 ที่มีจานวนชั้นตั้งแต่สองชั้นขึ้นไปต้องจัดให้มี
ลิฟต์หรือทางลาดที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราใช้ได้ระหว่าง
ชั้นของอาคาร
ลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราใช้ได้ต้องสามารถขึ้นลงได้
ทุ ก ชั้ น มี ร ะบบควบคุ ม ลิ ฟ ต์ ที่ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพและคนชรา
สามารถควบคุมได้เอง ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และจัดไว้ในบริเวณที่
ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราสามารถใช้ได้สะดวก
ให้มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ที่ช่องประตูด้านนอกของลิฟต์ที่จัดไว้
ให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราใช้ได้
ข้อ 10 ลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราใช้ได้ที่มีลักษณะเป็น
ห้องลิฟต์ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ขนาดของห้อ งลิ ฟ ต์ต้ องมี ความกว้า งไม่ น้อ ยกว่ า 1.60 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร หรือมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร และสูงไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร และมีช่อง
กระจกใสนิรภัยที่ สามารถมองเห็ นระหว่า งภายนอกและภายในได้
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร
และสูงจากพื้นไม่เกิน 1.10 เมตร
(2) ช่องประตูลิฟต์ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้ อยกว่า 90 เซนติเมตร
และต้องมีระบบแสงเพื่อป้องกันไม่ให้ประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสาร
(3) มี พื้ น ผิ ว ต่ า งสั ม ผั ส บนพื้ น บริ เ วณหน้ า ประตู ลิ ฟ ต์ ก ว้ า ง 30
เซนติเมตร และยาว 90 เซนติเมตร ซึ่งอยู่ห่างจากประตูลิฟต์ไม่น้อย
กว่า 30 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 60 เซนติเมตร
(4) ปุ่มกดเรียกลิฟต์ ปุ่มบังคับลิฟต์ และปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) ปุ่ ม ล่ า งสุ ด อยู่ สู ง จากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 90 เซนติ เ มตร
ปุ่มบนสุดอยู่สูงจากพื้นไม่เกินกว่า 1.20 เมตร และห่างจากมุมภายใน
ห้องลิฟต์ไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร ในกรณีที่ห้องลิฟต์มีขนาดกว้าง
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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จัด ให้ มี ลิ ฟต์ สาหรั บ ผู้ พิ ก ารสามารถใช้ ไ ด้ บริ เ วณ
อาคาร 1 และอาคาร 2 อาคารละ 1 ตัว ซึ่งสามารถ
ใช้ร่วมกับบุคคลทั่วไปได้ โดยออกแบบให้ลิฟต์กว้าง
1.75 เมตร และยาว 1.80 เมตร มีช่องประตูลิฟต์
กว้ า ง 1.20 เมตร มี ร าวจั บ โดยรอบภายในลิ ฟ ต์
และมีระบบควบคุมลิฟต์ ที่ผู้พิการหรื อทุพพลภาพ
และคนชราสามารถควบคุ มได้ เอง ใช้ งานได้ อย่ า ง
ปลอดภัยและจัดไว้บริเวณที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชราสามารถใช้ได้สะดวก พร้อมมีสัญลักษณ์
รู ป ผู้ พิ ก ารติ ด ไว้ ที่ ช่ อ งประตู ด้ า นนอกของลิ ฟ ต์
ซึ่งลิฟต์ดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้
1) ลิฟต์กว้าง 1.75 เมตร และยาว 1.80 เมตร
2) มีช่องประตูลิฟต์กว้าง 1.20 เมตร พร้อมมี
ระบบแสงป้องกันไม่ให้ประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสาร
3) จั ด ให้ พื้ น ผิ ว ต่ า งสั ม ผั ส บนพื้ น บริ เ วณหน้ า
ประตูลิฟต์กว้าง 0.30 เมตร ยาว 0.9 เมตร ซึ่งอยู่
ห่างประตูลิฟต์ 0.30 เมตร
4) มีปุ่มล่างสุดสูงจากพื้น 0.90 เมตร ปุ่มบนสุด
สูงจากพื้นที่ 1.20 เมตร และอยู่ห่างจากมุมภายใน
ห้องลิฟต์ 0.40 เมตร และมีขนาดปุ่มกด 0.02 เมตร
(20 มิลลิเมตร) พร้อมมีอักษรเบรลล์กากับไว้ ทุกปุ่ม
เมื่อกดจะมีเสียงและแสง
5) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต์ ผิวเรียบแข็งแรง
มีลักษณะกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.04 เมตร
(4 เซนติเมตร) สูงจากพื้น 0.90 เมตร (90 เซนติเมตร)
ห่างจากผนัง 0.05 เมตร (5 เซนติเมตร)
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6.2-1 เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับข้อกาหนดของกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความ
สะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวย
ความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และยาวน้อยกว่า 1.50 เมตร
(ข) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร มีอักษร
เบรลล์กากับไว้ทุกปุ่มเมื่อกดปุ่มจะต้องมีเสียงดังและมีแสง
(ค) ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณที่กดปุ่มลิฟต์
(5) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต์โดยราวมีลักษณะตามที่กาหนดใน
ข้อ 8 (7) (ก) (ข) (ค) และ (ง)
(6) มีตัวเลข เสียง และแสงไฟบอกตาแหน่งชั้นต่างๆ เมื่อลิฟต์หยุด
และขึ้นหรือลง
(7) มีป้ายแสดงหมายเลขชั้น และแสดงทิศทางขึ้นลงของลิฟต์ ซึ่งมี
แสงไฟบริเวณโถงหน้าประตูลิฟต์ และติดอยู่ในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
(8) ในกรณี ที่ ลิ ฟ ต์ ขั ด ข้ อ งให้ มี ทั้ งเสี ย ง และแสงไฟเตื อ นภั ย เป็ น
ไฟกะพริ บ สี แ ดง เพื่ อ ให้ ค นพิ ก ารทางการมองเห็ น และคนพิ ก าร
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมายทราบ และให้มีไฟกะพริบสีเขียวเป็น
สัญญาณให้คนพิการ ทางการได้ยินหรือสื่อความหมายได้ทราบว่าผู้ที่
อยู่ข้างนอกรับทราบแล้วว่าลิฟต์ขัดข้องและกาลังให้ความช่วยเหลืออยู่
(9) มี โ ทรศั พ ท์ แ จ้ ง เหตุ ฉุ ก เฉิ น ภายในลิ ฟ ต์ ซึ่ ง สามารถติ ด ต่ อ กั บ
ภายนอกได้ โดยต้ อ งอยู่ สูงจากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 90 เซนติ เ มตร แต่
ไม่เกิน 1.20 เมตร
(10) มีร ะบบชุ ดไฟฟ้ าส ารองสาหรับ กรณีไ ฟฟ้ าปกติ หยุ ดท างาน
ลิฟต์จะไม่หยุดค้างระหว่างชั้น แต่จะสามารถเคลื่อนที่มายังที่ใกล้ที่สุด
และบานประตูลิฟต์ต้องเปิดออกได้
(11) ภายในห้องลิฟต์ต้องมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และระบบ
พัดลมระบายอากาศ ซึ่งสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1
ชั่วโมง ในกรณีไฟฟ้าปกติหยุดทางาน
หมวด 3 บันได
ข้อ 11 อาคารตามข้อ 3 ที่มีบันไดภายในหรือภายนอกอาคาร ต้องจัด
ให้มีบันไดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
(2) มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไม่เกิน 2,000 มิลลิเมตร
(3) มีราวจับบันไดทั้งสองข้างในกรณีที่พื้นที่มีความต่างระดับกั น
ตั้งแต่ 60 เซนติเมตรขึ้นไป โดยให้ราวจับมีลักษณะตามที่กาหนดในข้อ
8 (7)
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6) มีตั ว เลข และเสี ย งบอกต าแหน่ งชั้ น ต่ า งๆ
เมื่อลิฟต์หยุดและขึ้นหรือลง
7) มี ป้ า ยแสดงหมายเลขชั้ น และทิ ศ ทาง
บริเวณโถงหน้าประตูลิฟต์ และติดอยู่ในตาแหน่งที่
เห็นได้ชัดเจน
8) กรณีลิฟต์ขัดข้องให้มีเสียง และแสงไฟเตือน
ภัยกะพริบสีแดง เพื่อให้ผู้พิการมองเห็นและผู้พิการ
ทางการได้ยินรับทราบ และให้มีไฟกะพริบสีเขียว
เป็นสัญญาณให้ผู้พิการ ทางการได้ยินได้ทราบว่าผู้ที่
อยู่ข้างนอกรับทราบแล้วว่าลิฟต์ขัดข้องและกาลังให้
ความช่วยเหลืออยู่
9) มี โ ทรศั พ ท์ แ จ้ ง เหตุ ฉุ ก เฉิ น ภายในลิ ฟ ต์
ซึ่งสามารถติดต่อภายนอกได้ โดยมีความสูงจากพื้น
0.90 เมตร ซึ่งเมื่อไฟฟ้าดับระบบการทางานที่ทาให้
ลิฟต์เลื่อนมาอยู่ตรงที่จอดชั้นระดับพื้นดินและประตู
ลิฟต์ต้องเปิดโดยอัตโนมัติ
10) มีระบบชุ ดไฟฟ้า สารองส าหรับกรณีไ ฟฟ้ า
ปกติ ห ยุ ด ท างาน ลิ ฟ ต์ จ ะไม่ ห ยุ ด ค้ า งระหว่ า งชั้ น
แต่จะสามารถเคลื่อนที่ม ายังที่ใ กล้ที่สุด และบาน
ประตูลิฟต์ต้องเปิดออกได้
11) มี ร ะบบไฟฟ้ า แสงสว่ า งฉุ ก เฉิ น และระบบ
พั ด ลมระบายอากาศซึ่ ง สามารถท างานได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

จัดให้มีบันไดที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา
สามารถใช้ไ ด้ภายในอาคาร ซึ่งเป็นบั นไดเดียวกั บ
บันไดหลัก พื้นผิวบันไดเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น มีความกว้าง
1.63 - 1.72 เมตร ลูกตั้งสูง 0.15 เมตร และลูกนอน
กว้าง 0.30 เมตร โดยไม่เปิดเป็นช่องโล่ง ซึ่งเป็นไป
ตามที่กฎกระทรวงกาหนด
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โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6.2-1 เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับข้อกาหนดของกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความ
สะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวย
ความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(4) ขั้นบันไดแต่ละช่วงต้องมีความสูงของลูกตั้ง และความลึกของ
ลูกนอนสม่าเสมอตลอดทั้งช่วงบันได ลูกตั้งสูงไม่เกิน 18 เซนติเมตร
โดยผลรวมของลูกตั้งกับลูกนอนไม่น้อยกว่า 43 เซนติเมตร และไม่
เกิน 48 เซนติเมตร
(5) พื้นผิวของบันไดต้องใช้วัสดุที่ไม่ลื่น
(6) ลูกตั้งบันไดห้ามเปิดเป็นช่องโล่ง เว้นแต่ลูกนอนบันไดยกขอบ
ด้านสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร
(7) มีป้ า ยแสดงทิ ศทาง ต าแหน่ งหรื อหมายเลขชั้ นของอาคารที่
สามารถทราบความหมายได้โดยตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นและทางลงของ
บันไดที่เชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร
หมวด 4 ที่จอดรถ
ข้อ 12 อาคารตามข้อ 3 ต้อ งจัดให้มีที่ จอดรถสาหรับผู้ พิการหรื อ
ทุพพลภาพและคนชรา ดังต่อไปนี้
(1) จานวนที่จอดรถไม่เกิน 25 คัน ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 1 คัน
(2) จานวนที่จอดรถตั้งแต่ 26 คัน แต่ไม่เกิน 50 คัน ให้มีที่จอดรถ
ไม่น้อยกว่า 2 คัน
(3) จานวนที่จอดรถตั้งแต่ 51 คัน แต่ไม่เกิน 75 คัน ให้มีที่จอดรถ
ไม่น้อยกว่า 3 คัน
(4) จานวนที่จอดรถตั้งแต่ 76 คัน แต่ไม่เกิน 100 คัน ให้มีที่จอดรถ
ไม่น้อยกว่า 4 คัน
(1) จานวนที่จอดรถตั้งแต่ 101 คัน แต่ไม่เกิน 150 คัน ให้มีที่จอด
รถไม่น้อยกว่า 5 คัน
(2) จานวนที่จอดรถตั้งแต่ 151 คัน แต่ไม่เกิน 200 คัน ให้มีที่จอดรถ
ไม่น้อยกว่า 6 คัน และเพิ่มขึ้นอีก 1 คัน สาหรับที่จอดรถทุกจานวนรถ
100 คันที่เพิ่ม เศษของ 100 คัน หากเกินกว่า 50 คัน ให้คิดเป็น 100 คัน
ข้อ 13 ที่จอดรถสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราให้จัดไว้
ใกล้ทางเข้าออกอาคารให้มากที่สุด มีพื้นผิวเรียบ มีระดับเสมอกัน
และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการอยู่บนพื้นของที่จอดรถในลักษณะที่ติดฝั่ง
เส้ น ทางจราจรมากที่ สุ ด มี ค วามกว้ า งและยาวไม่ น้ อ ยกว่ า 90
เซนติเมตร และมีป้ายแสดงที่จอดรถสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา ขนาดกว้าง และยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ติดตั้งอยู่สูง
จากพื้นไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือติดตั้งบนผนังของช่องจอดรถขนาดกว้าง
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายละเอียดโครงการ

จัดให้มีที่จอดรถยนต์ จานวน 64 คัน แบ่งเป็นที่จอด
รถยนต์ทั่วไป 61 คัน และที่จอดรถยนต์ สาหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จานวน 3 คัน ซึ่ง
อยู่ ติ ด กั บ ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏั ก 24)
และใกล้อาคารป้อมยาม มีขนาดกว้าง 2.40 เมตร
ยาว 6 เมตร มีพื้นผิวเรียบมีระดับเสมอกัน และมี
สัญลักษณ์รูปผู้พิการนั่งเก้าอี้ล้ออยู่บนพื้นของที่จอด
รถด้านที่ติดกับทางเดินรถ และที่ว่างข้างที่จอดรถ
กว้า ง 1 เมตร ตลอดความยาวของที่ จอดรถ และ
ติดตั้งมีป้ายขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร และยาว 30
เซนติเมตร โดยติดอยู่สูงจากพื้น 2 เมตร ในตาแหน่ง
ที่เห็นได้ชัดเจน ซึ่งมีความสอดคล้องกับกฎกระทรวง
ดังกล่าว

2-63
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6.2-1 เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับข้อกาหนดของกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความ
สะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวย
ความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ
และยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
ข้อ 14 ลักษณะและขนาดของที่จอดรถสาหรับผูพ้ ิการหรือทุพพลภาพ
และคนชราให้เป็นไปตามข้อ 2 และข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่
41 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ.2522* และที่แก้ไขเพิ่มเติม และจัดให้มีที่ว่างด้านข้างที่จอดรถ
กว้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า 1 เมตร ตลอดความยาวของที่ จ อดรถโดยที่ ว่ า ง
ดังกล่าวต้องมีลักษณะพื้นผิวเรียบ และมีระดับเสมอกับที่จอดรถ
* กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 41 (พ.ศ.2537) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ข้อ 2 ที่จอดรถ 1 คัน ต้องเป็นพื้นที่สีเหลี่ยมผืนผ้า และต้องมี
ลักษณะและขนาด ดังนี้
(1) ในกรณี ที่ จ อดรถขนานกั บ แนวทางเดิ น รถหรื อ ท ามุ ม กั บ
แนวทางเดิ น รถน้ อ ยกว่ า สามสิ บ องศา ให้ มี ค วามกว้ า ง
ไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร
(2) ในกรณีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ให้มีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร
แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่จัดให้มีทางเข้าออกของรถเป็นทางเดินรถ
ทางเดียว
(3) ในกรณีที่จอดรถทามุมกับแนวทางเดินรถมากกว่าสามสิบ
องศา ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาว
ไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร
ข้อ 3 ที่จอดรถแต่ละคัน ต้องมีเครื่องหมายแสดงลักษณะ
และขอบเขตของที่ จ อดรถไว้ ป รากฏบนพื้ น และต้ อ งมีท างเดิ น รถ
เชื่อมต่อโดยตรงกับทางเข้าออกของรถ และที่กลับรถ
หมวด 5 ทางเข้าอาคาร ทางเดิน ระหว่างอาคาร และทางเชื่อ ม
ระหว่างอาคาร
ข้อ 15 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีทางเข้าอาคารเพื่อให้ผู้พิการหรือ ทางเข้าอาคาร เป็นพื้นเรียบ ไม่ลื่น ไม่มีสิ่ งอุปสรรค
ทุพพลภาพและคนชราเข้าใช้ได้โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้
หรืออาจทาให้เ กิดอันตรายต่อผู้ พิการ หรือทุพพล
(1) เป็นพื้นผิวเรียบเสมอกันไม่ลื่นไม่มีสิ่งกีดขวางหรือส่วนของ ภาพ และคนชรา
อาคารยื่นล้าออกมาเป็นอุปสรรคหรืออาจทาให้เกิดอันตรายต่อผูพ้ ิการ
หรือทุพพลภาพและคนชรา
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6.2-1 เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับข้อกาหนดของกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความ
สะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวย
ความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) อยู่ในระดับเดียวกับพื้นถนนภายนอกอาคารหรือพื้นลานจอดรถ
ในกรณีที่อยู่ต่างระดับต้องมีทางลาดที่สามารถขึ้นลงได้สะดวกและ
ทางลาดนี้ให้อยู่ใกล้ที่จอดรถ
ข้อ 16 ในกรณีที่มีอาคารตามข้อ 3 หลายอาคารอยู่ภายในบริเวณ
เดียวกันที่มีการใช้อาคารร่วมกัน จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม ต้องจัดให้มี
ทางเดินระหว่างอาคารนั้น และจากอาคารแต่ละอาคารนั้นไปสู่ทาง
สาธารณะ ลานจอดรถหรืออาคารที่จอดรถ
ทางเดินตามวรรคหนึ่งต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) พื้นทางเดินต้องเรียบ ไม่ลื่น และมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า
1,500 มิลลิเมตร
(2) หากมีท่อระบายน้าหรือรางระบายน้าบนพื้นต้องมีฝาปิดสนิท
ถ้าฝาเป็นแบบตะแกรงหรือแบบรู ต้องมีขนาดของช่องตะแกรงหรือ
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูกว้างไม่เกิน 13 มิลลิเมตร แนวร่องหรือแนว
ของรางจะต้องขวางกับแนวทางเดิน
(3) ในบริเวณที่เป็นทางแยกหรือทางเลี้ยวให้มีพื้นผิวต่างสัมผัส
(4) ในกรณีที่มี สิ่ งกีดขวางที่ จาเป็นบนทางเดิน ต้อ งจัดให้อยู่ใ น
แนวเดียวกัน โดยไม่กีดขวางทางเดิน และจัดให้มีพื้นผิวต่างสัมผัสหรือ
มีการกั้นเพื่อให้ทราบก่อนถึงสิ่งกีดขวาง และอยู่ห่างสิ่งกีดขวางไม่น้อย
กว่า 300 มิลลิเมตร
(5) ป้ายหรือสิ่งอื่นใดที่แขวนอยู่เหนือทางเดิน ต้องมีความสูงจาก
พื้นทางเดินไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตร
(6) ในกรณีที่พื้นทางเดินกับพื้นถนนมีระดับต่างกัน ให้มีพื้นลาดที่
มีความลาดชันไม่เกิน 1:10
หมวด 6 ประตู
ข้อ 18 ประตูของอาคารตามข้อ 3 ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เปิดปิดได้ง่าย
(2) หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูต้องไม่เกินกว่า 1.3
เซนติเมตร และให้ขอบทั้งสองด้านมีความลาดชันไม่เกิน 1 : 2
(3) ช่องประตูต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 86 เซนติเมตร
(4) ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานเปิดผลักเข้าออกเมื่อเปิดออกสู่
ทางเดิ น หรื อ ระเบีย งต้อ งมีพื้ น ที่ว่ า งขนาดกว้า งไม่ น้ อยกว่า 1,500
มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายละเอียดโครงการ

ภายในโครงการประกอบด้ ว ยอาคาร จ านวน 2
อาคาร เป็นอาคารห้องพัก 8 ชั้น ซึ่งโครงการจัดให้มี
ทางเดินระหว่างอาคาร และมีทางเดิน จากอาคาร
ไปสู่ทางสาธารณะ และลานจอดรถภายในโครงการ
โดยสามารถเดิ น จากส่ ว นต้ อ นรั บ ของอาคาร 1
ลงบันไดหรือลิฟต์มายังชั้น 1 ของอาคาร 1 และออก
ทางประตูชั้น 1 ซึ่งอยู่บริเวณหน้าลิฟต์ เพื่อออกไปสู่
ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏั ก 24) และลาน
จอดรถของโครงการได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
โดยทางเดินมีลักษณะ ดังนี้
(1) เป็ น พื้ น เรี ย บ ไม่ ลื่ น และมี ค วามกว้ า ง 1.301.80 เมตร
(2) ไม่มีท่อระบายหรือรางระบายน้ากั้น
(3) จัดให้มีผิวต่างสัมผัสบริเวณทางเลี้ยว
(4) ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณตลอดแนวทางเดิน
(5) ไม่มีป้ายหรือสิ่งอื่นใดแขวนอยู่เหนือทางเดิน
(6) พื้ น ทางเดิ น หน้ า โครงการบริ เ วณที่ จ อดรถ
ผู้พิการกับพื้นถนนสาธารณประโยชน์ ซอยปฏัก 24
มีระดับต่างกัน 0.20 เมตร โดยมีพื้นที่ลาดที่มีความ
ลาดชัน 1 : 10
ประตูทางเข้าห้องพักเป็นประตูแบบบานเปิดผลักเข้า
สู่ภายใน ไม่มีธรณีประตู เมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องพัก
มีความกว้างของช่องประตู 0.90 เมตร
สาหรับลูกบิดประตู โครงการได้ติดตั้งแบบชนิด
ก้ า นบิ ด สู ง จากพื้ น 1 เมตร และไม่ มี ก ารติ ด ตั้ ง
อุปกรณ์ที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง เช่น โช๊คอัพ
ประตู สปริงประตู เป็นต้น ที่อาจทาให้ประตูหนีบ
หรื อ กระแทกผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพและคนชรา
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6.2-1 เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับข้อกาหนดของกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความ
สะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวย
ความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5) ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานเลื่อนหรือแบบบานเปิดให้มีมือจับที่
มีขนาดเท่ากับราวจับตามข้อ 8 (7) (ข) ในแนวดิ่งทั้งด้านในและด้านนอก
ของประตูซึ่งมีปลายด้านบนสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร
และปลายด้านล่างไม่เกิน 800 มิลลิเมตร ในกรณีที่เป็นประตูบานเปิด
ออกให้มีราวจับตามแนวนอนด้านในประตูและในกรณีที่เป็นประตูบาน
เปิดเข้าให้มีราวจับตามแนวนอนด้านนอกประตูราวจับดังกล่าวให้สูงจาก
พื้นไม่น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร ยาวไปตาม
ความกว้างของประตู
(6) ในกรณี ที่ ประตู เป็ นกระจกหรื อลู กฟั กเป็ นกระจกให้ ติ ด
เครื่องหมายหรือแถบสีที่สังเกตเห็นได้ชัด
(7) อุปกรณ์เปิดปิดประตูต้องเป็นชนิดก้านบิดหรือแกนผลักอยู่สูง
จากพื้นไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร
ประตู ตามวรรคหนึ่ งต้ องไม่ ติ ดตั้ งอุ ปกรณ์ ชนิ ด ที่ บังคั บให้ บาน
ประตูปิดได้เองที่อาจทาให้ประตูหนีบหรือกระแทกผู้พิการหรือทุพพล
ภาพและคนชรา
หมวด 7 ห้องส้วม
ข้อ 20 อาคารตามข้อ 3 ที่จัดให้มีห้องส้วมสาหรับบุคคลทั่วไปต้องจัด
ให้มีห้องส้วมสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราเข้าใช้ได้อย่าง
น้ อ ย 1 ห้ อ ง ในห้ อ งส้ ว มนั้ น หรื อ จะจั ด แยกออกมาอยู่ ใ นบริ เ วณ
เดียวกันกับห้องส้วมสาหรับบุคคลทั่วไปก็ได้
สถานีบริการน้ามัน สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือสถานี
บริ ก ารก๊ า ซธรรมชาติต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยกฎหมายควบคุ ม น้ ามั น
เชื้อเพลิง ต้องจัดให้มีห้องส้วมสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา สามารถเข้าใช้ได้อย่างน้อย 1 ห้อง ต่อ 1 จุดบริการห้องส้วม
ข้อ 21 ห้องส้วมสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) มีพื้นที่ว่างภายในห้องส้วมเพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถหมุนตัว
กลับได้ ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
(2) ประตูของห้องที่ตั้งโถส้วมเป็นแบบบานเลื่อน หรือเป็นแบบ
บานเปิดออกสู่ภายนอกโดยต้องเปิดค้างได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา และ
ต้ อ งมี ร าวจั บ แนวนอน และมี สั ญ ลั ก ษณ์ รู ป ผู้ พิ ก ารติ ด ไว้ ที่ ป ระตู
ด้ า นหน้ า ห้ อ งส้ ว มลั ก ษณะของประตู น อกจากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายละเอียดโครงการ
ดังนั้น จึงเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว

จัดให้มีห้องน้าสาหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และ
คนชรา บริเวณชั้น 2 (พื้นที่ส่วนต้อนรับ) ของอาคาร 1
ใกล้ กั บ ห้ อ งปฐมพยาบาล และบริ เ วณชั้ น 1 ของ
อาคาร 2 ใกล้ห้องน้าชาย จานวน 1 ห้อง รายละเอียด
ดังนี้
(1) มีพื้นที่ว่างภายในเพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถหมุน
ตัวกลับได้ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร
(2) ประตูบานเลื่อน มีความกว้าง 1เมตร มีราวจับ
แนวนอน และมีสัญลักษณ์รูปผูพ้ ิการติดไว้หน้าประตู
ห้องส้วม
(3) พื้นห้องส้วมมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก
(4) พื้ น ภายในห้ อ งส้ ว ม มี ค วามลาดเอี ย ง 1:200
เพื่อระบายน้า
(5) มีโ ถส้ ว มชนิด นั่ ง ราบสู งจากพื้ น 0.40 เมตร
มีผนังพิงหลังที่ให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา
ที่ไม่สามารถนั่งทรงตัวได้เองใช้พิงได้ และที่ปล่อยน้า
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6.2-1 เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับข้อกาหนดของกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความ
สะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวย
ความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปตามที่กาหนดในหมวด 6
(3) พื้นห้องส้วมต้องมีระดับเสมอกับพื้นภายนอกถ้าเป็นพื้นต่าง
ระดับต้องมีลักษณะเป็นทางลาดตามหมวด 2 และวัสดุปูพื้นห้องส้วม
ต้องไม่ลื่น
(4) พื้นห้องส้วมต้องมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังช่องระบาย
น้าทิ้งเพื่อที่จะไม่ให้มีน้าขังบนพื้น
(5) มีโถส้วมชนิดนั่งราบสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร
แต่ไม่เกิน 45 เซนติเมตร และที่ปล่อยน้าเป็นชนิดคันโยกหรือปุ่มกด
ขนาดใหญ่หรือชนิดอื่นที่สามารถใช้ได้อย่างสะดวก
(6) มีราวจับบริเวณด้านที่ชิดผนังเพื่อช่วยในการพยุงตัวเป็นราว
จับในแนวนอน และแนวดิ่งโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) ราวจั บ ในแนวนอนมี ค วามสู งจากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 65
เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 70 เซนติเมตร และให้ยื่นล้าออกมาจากด้านหน้า
โถส้วมอีกไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 30 เซนติเมตร
(ข) ราวจั บในแนวดิ่ งต่ อจากปลายของราวจั บในแนวนอน
ด้านหน้าโถส้วมมีความยาววัดจากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไป
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร
ทั้งนี้ ราวจับตาม (ก) และ (ข) อาจเป็นราวต่อเนื่องกันก็ได้
(7) ด้านข้างโถส้วมด้านที่ไม่ชิดผนังให้มีราวจับติดผนังแบบพับ
เก็บได้ในแนวราบ หรือแนวดิ่งเมื่อกางออกให้มีระบบล็อกที่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชราสามารถปลดล็อกได้ง่าย มีระยะห่างจากขอบของ
โถส้วมไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 20 เซนติเมตร และมีความ
ยาวไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร
(8) นอกเหนือจากราวจับตาม (6) และ (7) ต้องมีราวจับเพื่อ
นาไปสู่สุขภัณฑ์อื่นๆ ภายในห้องส้วมมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 80
เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 90 เซนติเมตร
(9) ติดตั้งระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผู้ที่อยู่ภายนอก
แจ้งภัยแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา และระบบสัญญาณแสง
และสัญญาณเสียงให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา สามารถแจ้ง
เหตุ หรื อเรี ยกหาผู้ ช่วยในกรณีที่ เกิดเหตุ ฉุ กเฉิ นไว้ ในห้ องส้วม โดยมี
ปุ่มกดหรือปุ่มสัมผัสให้สัญญาณทางานซึ่งติดตั้งอยู่ในตาแหน่งที่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพและคนชราสามารถใช้งานได้สะดวก
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายละเอียดโครงการ
เป็ น ชนิ ด คั น โยกปุ่ ม กดขนาดใหญ่ ห รื อ ชนิ ด อื่ น ที่
ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพและคนชราสามารถใช้ ไ ด้
อย่างสะดวก
(6) ติดตั้งราวจับที่ผนังทั้งแนวนอน แนวดิ่ง และราว
จับ เพื่อนาไปสู่สุขภัณฑ์อื่น โดยราวจับแนวนอนสูง
0.70 เมตร โดยยื่นล้าออกมาจากด้านหน้าโถส้วมอีก
0.25 เมตร และมีราวจับในแนวดิ่งต่อจากปลายของ
ราวจับ ในแนวนอนด้า นหน้า โถส้ วมมีค วามยาววั ด
จากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไป 0.60 เมตร
(7) ติ ดตั้ งราวจั บติ ดผนั งแบบพั บเก็ บได้ ที่ มี ระบบ
ล็อกห่างจากโถส้วม 0.15 เมตร ยาว 0.60 เมตร
(8) ติดตั้งราวจับเพื่อนาไปสู่สุขภัณฑ์อื่นๆ ภายในห้อง
ส้วมมีความสูงจากพื้น 0.80 เมตร
(9) ติดตั้งระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผู้
ที่อยู่ภายนอกแจ้ งภั ยแก่ ผู้พิ การหรือทุพพลภาพและ
คนชราและระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้
ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราสามารถแจ้งเหตุ
หรือเรียกหาผู้ช่วยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไว้ในห้อง
ส้ว มโดยมีปุ่ ม กดหรื อปุ่ ม สั มผั ส ให้ สั ญ ญาณทางาน
ซึ่งติดตั้งอยู่ในตาแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและ
คนชราสามารถใช้งานได้สะดวก
(10) จัดให้มีอ่างล้างมืออยู่ในห้องน้าสาหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา โดยใต้อ่างล้างมือด้านที่
ติดผนังไปจนถึ งขอบอ่า งเป็ นที่ ว่า งเพื่อให้เ ก้า อี้ล้ อ
สามารถสอดเข้าไปได้ โดยขอบอ่างอยู่ห่างจากผนัง
0.45 เมตร และไม่มีสิ่งกีดขวาง มีความสูงจากพื้นถึง
ขอบบนของอ่าง 0.80 เมตร และมี ราวจับใน
แนวนอนแบบพับ เก็บ ได้ ในแนวดิ่ งทั้ง สองข้ างของ
อ่ า งส าหรั บ ก๊ อ กน้ าโครงการใช้ เ ป็ น ชนิ ด ระบบ
อั ต โนมั ติ เ พื่ อ ความสะดวกต่ อ ผู้ พิ ก าร หรื อ ทุ พ พล
ภาพ และคนชรา ดังนั้น จึงเป็นไปตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว

2-67

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6.2-1 เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับข้อกาหนดของกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความ
สะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวย
ความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(10) มีอ่างล้างมือโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) ใต้ อ่างล้ างมือด้านที่ ติดผนั งไปจนถึ งขอบอ่างเป็นที่ ว่ าง
เพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถสอดเข้าไปได้โดยขอบอ่างอยู่ห่างจากผนังไม่น้อย
กว่า 45 เซนติเมตร และต้องอยู่ในตาแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและ
คนชราเข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
(ข) ความสู งจากพื้ นถึ งขอบบนของอ่ างไม่ น้ อยกว่ า 75
เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 80 เซนติเมตร และมีราวจับในแนวนอนแบบพับ
เก็บได้ในแนวดิ่งทั้งสองข้างของอ่าง
(ค) ก๊อกน้าเป็นชนิดก้านโยกหรือก้านกดหรือก้านหมุนหรือ
ระบบอัตโนมัติ
ข้อ 22 ในกรณีที่ห้องส้วมสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราอยู่
ภายในห้องส้วมที่จัดไว้สาหรับบุคคลทั่วไป และมีทางเข้าก่อนถึงตัวห้อง
ส้วมต้องจัดให้ห้องส้วมสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราอยู่ใน
ต าแหน่ ง ที่ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพและคนชราสามารถเข้ า ถึ ง ได้
โดยสะดวก
ห้องส้วมสาหรั บบุคคลทั่วไปตามวรรคหนึ่ งหากได้จั ดสาหรั บ
ผู้ชาย และผู้หญิงต่างหากจากกันให้มีอักษรเบรลล์แสดงให้รู้ว่าเป็นห้อง
ส้วมชายหรือหญิงติดไว้ที่ผนังข้างทางเข้าในตาแหน่งที่สามารถสัมผัส
ได้ด้วย
ข้อ 23 ในกรณีที่เป็นห้องส้วมสาหรับผู้ชายที่มิใช่ห้องส้วมสาหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ตามข้อ 20 และข้อ 21 ให้มีที่ถ่าย
ปัสสาวะที่มีระดับสูงจากพื้นไม่เกิน 40 เซนติเมตร อย่างน้อย 1 ที่
และมีราวจับ
ข้อ 24 ราวจับห้องส้วมให้มีลักษณะตามที่กาหนดในข้อ 8 (7) (ก)
และ (ข)
หมวด 8 พื้นผิวต่างสัมผัส
ข้อ 25 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีพื้นผิวต่างสัมผัส ดังนี้
(1) พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือนที่พื้น ให้ติดตั้งบริเวณต่างระดับที่มี
ระดับต่างกันเกิน 15 เซนติเมตร ที่ทางขึ้น และทางลงของทางลาด
หรือบันไดที่พื้นด้านหน้า และด้านหลังประตูทางเข้าออกอาคารที่พื้น
ด้านหน้าของประตูห้องส้วม ที่พื้นด้านหน้าของช่องประตูลิฟต์ และ
บริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง โดยมีความกว้าง 30 เซนติเมตร และมีความ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายละเอียดโครงการ

(1) จัดให้มีพื้นผิวต่างสัมผัสสาหรับผู้พิการทางการ
มองเห็นที่พื้นบริเวณต่างระดับที่มีระดับต่างกันเกิน
0.15 เมตร บริเวณทางขึ้น และทางลงของทางลาด
หรื อ บั น ได ที่ พื้ น ด้ า นหน้ า และด้ า นหลั ง ประตู
ทางเข้ า ออกอาคาร ที่ พื้น ด้ า นหน้ า ของประตู ห้ อ ง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6.2-1 เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับข้อกาหนดของกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความ
สะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวย
ความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ยาวเท่ากับและขนานไปกับความกว้างของช่องทางเดินของพื้นต่าง
ระดับ ทางลาด บันได หรือประตู และขอบของพื้นผิวต่างสัมผัสต้อง
อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นของทางขึ้นหรือทางลงของพื้นต่างระดับ ทาง
ลาด บันได หรือประตู ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ในกรณีของสถานี
ขนส่งมวลชนที่ไม่มีประตูหรือแผงกั้นให้ขอบนอกของพื้นผิวต่างสัมผัส
อยู่ห่างจากขอบของชานชาลาไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน
75 เซนติเมตร
(2) พื้ น ผิ ว ต่ า งสั ม ผั ส ชนิ ด น าทาง ให้ ติ ด ตั้ งในทิ ศ ทางที่ น าไปสู่
ทางเข้าออกอาคารจุดบริการข้อมูลข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์ ห้องน้า
ห้องส้วม ลิฟต์ หรือบันได
หมวด 9 โรงมหสพ หอประชุม โรงแรม ศาสนสถานหรือฌาปนสถาน
และอาคารประเภทและลักษณะอื่น
ข้ อ 27 อาคารตามข้ อ 3 ที่ เ ป็ น โรงแรมต้ อ งจั ด ให้ มี ห้ อ งพั ก ที่ มี
สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ทุกชั้น ชั้นละไม่น้อยกว่า 1 ห้อง และในกรณีที่โรงแรมมีลักษณะเป็น
อาคารชั้นเดียวต้องจัดให้มีห้องพักที่มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ดังต่อไปนี้
(1) จานวนห้องพักไม่เกิน 10 ห้อง ให้มีห้องพักที่มีสิ่งอานวยความ
สะดวกสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง
(2) ในกรณีที่มีห้องพักเกินกว่า 10 ห้องขึ้นไป ให้เพิ่มห้องพักที่มี
สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้ พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 1
ห้องต่อทุก 10 ห้องที่เพิ่มขึ้น เศษของ 10 ห้อง ให้คิดเป็น 10 ห้อง
ข้อ 27/1 ห้องพักที่มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชราตามข้อ 27 ต้องมีส่วนประกอบและมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) อยู่ใกล้บันไดหรือบันไดหนีไฟหรือลิฟต์ดับเพลิง
(2) ภายในห้องพักต้องจัดให้มีสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัย
ทั้งสัญญาณที่เป็นเสียงและแสงและระบบสั่นสะเทือนติดตั้งบริเวณที่
นอนในกรณีเกิดอัคคีภัยหรือเหตุอันตรายอย่างอื่นเพื่อให้ผู้ที่อยู่ภายใน
ห้องพักทราบ และมีสวิตซ์สัญญาณแสงและสวิตช์สัญญาณเสียงแจ้ง
ภัยหรือเรียกให้ผู้ที่อยู่ภายนอกทราบว่ามีคนอยู่ในห้องพัก
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายละเอียดโครงการ
ส้วม ที่พื้นด้านหน้าของช่องประตูลิฟต์ และบริเวณที่
มีสิ่งกีดขวาง โดยมีความกว้าง 30 เซนติเมตร และมี
ความยาวเท่ากับและขนานไปกับความกว้างของช่อง
ทางเดินของพื้นต่างระดับ ทางลาด บันได หรือประตู
และขอบของพื้ น ผิ ว ต่ า งสั ม ผั ส ต้ อ งอยู่ ห่ า งจาก
จุด เริ่ ม ต้น ของทางขึ้ นหรื อทางลงของพื้ นต่างระดั บ
ทางลาด บันไดหรือประตู 30 เซนติเมตร
(2) จัดให้มีพื้นผิวต่างสัมผัสชนิดนาทางในทิศทางที่
นาไปสู่ทางเข้าออกอาคารห้องพัก ห้องน้า ห้องส้วม
ลิฟต์ และบันได

จั ด ให้ มี ห้ อ งพั ก ผู้ พิ ก าร ทุ พ พลภาพ และคนชรา
จานวน 14 ห้อง รายละเอียดดังนี้
- อาคาร 1 จัดให้มีห้องพักสาหรับผู้พิการทุกชั้น
ชั้นละ 1 ห้อง รวมจานวน 7 ห้อง
- อาคาร 2 จัดให้มีห้องพักสาหรับผู้พิการทุกชั้น
ชั้นละ 1 ห้อง รวมจานวน 7 ห้อง
โดยแต่ละห้องพักอยู่ใกล้ บันไดและลิฟต์ อีกทั้งยังมี
การติดตั้งสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยทั้งสัญญาณ
ที่เป็ นเสียงและแสงและระบบสั่ นสะเทื อนติ ดตั้ งไว้
บริเวณที่นอนในกรณีเกิดอัคคีภัยหรือเหตุอันตราย
อย่างอื่นเพื่อให้ผู้ที่อยู่ภายในห้องพักทราบ มีสวิตซ์
สั ญญาณแสงและสวิ ตช์ สั ญญาณเสี ยงแจ้ งภั ยหรื อ
เรียกให้ผู้ที่อยู่ภายนอกทราบว่ามีคนอยู่ในห้องพัก
นอกจากนี้ ยังได้ จัด ให้ มีแผนผั งต่ างสั มผั สแสดง
ตาแหน่งห้องพัก บันไดหนีไฟ และทิศทางไปสู่บันได
หนีไฟโดยติดไว้ที่กึ่งกลางบานประตูด้านในและอยู่
สูงจากพื้น 1.30 เมตร พร้อมทั้งจัดให้มีสัญลักษณ์
รู ป ผู้ พิ ก ารติ ด ไว้ ที่ ป ระตู ด้ า นหน้ า ห้ อ งพั ก ส าหรั บ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา
ดังนั้น จึงเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6.2-1 เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับข้อกาหนดของกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความ
สะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวย
ความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) มีแผนผังต่างสัมผัสแสดงตาแหน่งของห้องพัก บันไดหนีไฟ
และทิศทางไปสู่บันไดหนีไฟโดยติดไว้ที่กึ่งกลางบานประตูด้านในและ
อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร แต่ไม่เกิน 1.70 เมตร
ข้อ 28 ห้องพักในโรงแรมที่จัดสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา ต้องมีที่อาบน้าซึ่งเป็นแบบฝักบัวหรือแบบอ่างอาบน้าโดยมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ที่อาบน้าแบบฝักบัว
(ก) มีพื้นที่ว่างขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1,100 มิลลิเมตร
และความยาวไม่น้อยกว่า 1,200 มิลลิเมตร
(ข) มีที่นั่งสาหรับอาบน้าที่มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 450
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 มิลลิเมตร
(ค) มีราวจับในแนวนอนที่ด้านข้างของที่นั่ง มีความสูงจากพื้น
ไม่น้อยกว่า 640 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 700 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า
640 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 700 มิลลิเมตร และมีราวจับในแนวดิ่งต่อ
จากปลายของราวจับในแนวนอน และมีความยาวจากปลายของราว
จับในแนวนอนขึ้นไปอย่างน้อย 600 มิลลิเมตร
(2) ที่อาบน้าแบบอ่างอาบน้า
(ก) มีราวจับในแนวดิ่งอยู่ห่างจากผนังด้านหัวอ่างอาบน้า 600
มิลลิเมตร โดยปลายด้านล่างอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 640 มิลลิเมตร
แต่ไม่เกิน 700 มิลลิเมตร มีความยาวอย่างน้อย 600 มิลลิเมตร
(ข) มีราวจับในแนวนอนที่ปลายของราวจับในแนวดิ่ง และยาว
ไปจนจดผนังห้องอาบน้าด้านท้ายอ่างอาบน้า
ราวจับในแนวนอนและ ในแนวดิ่งอาจเป็นราวต่อเนื่องกันก็ได้
และมีลักษณะตามที่กาหนดในข้อ 8 (7) (ก) และ (ข)
(3) สิ่งของ เครื่องใช้หรืออุปกรณ์ภายในที่อาบน้าให้อยู่สูงจากพื้น
ไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายละเอียดโครงการ

ห้องน้าภายในห้องพักสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา จั ด ให้ มี ที่ อ าบน้ าแบบแบบฝั ก บั ว
รายละเอียดดังนี้
- อาคาร 1 แต่ละห้องมีพื้นที่ห้องน้ากว้าง 3.05
เมตร และยาว 3.40 เมตร
- อาคาร 2 มีพื้นที่ห้องน้ากว้าง 2.50 เมตร และ
ยาว 3 เมตร
โดยในห้องน้าแต่ละห้องมีที่นั่งสาหรับอาบน้าที่มี
ความสูงจากพื้น 0.45 เมตร พร้อมราวจับใน
แนวนอนที่ด้านข้างของที่นั่งมีความสูงจากพื้น 0.70
เมตร ยาว 0.70 เมตร และราวจับในแนวดิ่งต่อจาก
ปลายของราวจั บ ในแนวนอนโดยมี ค วามยาวจาก
ปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไป 0.60 เมตร ทั้งนี้
มีการติดตั้งราวจับบริเวณโดยรอบห้องน้า เพื่อความ
สะดวกและปลอดภัยต่อการใช้งานของผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา และจัดวางสิ่งของ เครื่องใช้
หรืออุปกรณ์ภายในที่อาบน้าให้อยู่สูงจากพื้น 0.30
เมตร ดังนั้น จึงเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว
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รายการ

ยี่ห้อ

อ่างล้างหน้าและก๊อกน้ำ

สุขภัณฑ์ในห้องน้ำให้ใช้ของ Cotto

โถส้วมชักโครก
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หรือเทียบเท่า

ก๊อกผสมยืนอาบและฝักบัวสายอ่อน
ก๊อกผสมยืนอาบและฝักบัวก้านแข็ง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.6.3

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
สาหรับการออกแบบอาคารของโครงการเป็นไปตามข้อกาหนดของ กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540)
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) และแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดังตารางที่ 2.6.3.-1
ตารางที่ 2.6.3-1 สรุปรายละเอี ยดการออกแบบอาคารเปรียบเที ยบกับกฎกระทรวงตามพระราชบั ญญั ติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวงฉบั บที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ข้อ 5 (1) อาคารที่มีความสูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปให้ติดตั้งบันไดหนี
ไฟที่ไม่ใช่บันไดในแนวดิ่งเพิ่มจากบันไดหลักให้เหมาะสมกับพื้นที่
ของอาคารแต่ละชั้น เพื่อให้สามารถลาเลียงบุคคลทั้งหมดในอาคาร
ออกนอกอาคารได้ภายใน 1 ชั่วโมง โดยไม่ถือเป็นการดัดแปลง
อาคารแต่ ต้องยื่นแบบให้เจ้าพนักงานท้อ งถิ่นตรวจพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และบันไดหนีไฟต้องมีลักษณะดังนี้
(ก) บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีผนังทุกด้านโดยรอบที่ทา
ด้วยวัสดุทนไฟ
(ข) ช่องประตูบันไดหนีไฟต้องเป็นบานเปิดทาด้วยวัสดุที่ไม่ติด
ไฟ พร้ อ มติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ช นิ ด บั ง คั บ ให้ บ านประตู ปิ ด ได้ เ องเพื่ อ
ป้องกันควันและเปลวไฟมิให้เข้าสู่บันไดหนีไฟ และมีความกว้าง
สุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร

กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 55 (พ.ศ.2543) และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
“อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือ
ชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มี
ความสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่ง
ชั้นใดในหลั งเดีย วกั น เกิ น 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่ เกิ น 2,000
ตารางเมตร การวั ด ความสู ง ของอาคารให้ วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่
ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายละเอียดโครงการ

ภายในโครงการประกอบด้วยอาคาร จานวน 2 อาคาร เป็น
อาคารห้องพัก 8 ชั้น มีความสูง 22.70 เมตร โครงการจัดให้มี
บั น ไดหนี ไ ฟที่ ไ ม่ ใ ช่ บั น ไดในแนวดิ่ ง เพิ่ ม จากบั น ไดหลั ก
มีรายละเอียด ดังนี้
- อาคาร 1 มีบันไดหนีไฟ จานวน 1 จุด เป็นบันไดภายนอก
อาคาร มีความกว้าง 0.60 เมตร มีประตูเป็นแบบผลักออกสู่
ภายนอก สามารถลาเลียงบุคคลภายในอาคารทั้งหมดออกสู่
ภายนอกได้ภายใน 5.33 นาที
- อาคาร 2 มีบันไดหนีไฟ จานวน 3 จุด เป็นบันไดภายนอก
อาคาร จ านวน 1 จุด มี ความกว้า ง 1.63 เมตร และเป็ น
บันไดภายในอาคาร จานวน 2 จุด มีความกว้าง 0.90 เมตร
มีประตูเป็นแบบผลักออกสู่ภายนอก สามารถลาเลียงบุคคล
ภายในอาคารทั้งหมดออกสู่ภายนอกได้ภายใน 3.04 นาที
ซึ่ ง บั น ไดหนี ไ ฟมี ผ นั ง ทุ ก ด้ า นโดยรอบท าด้ ว ยวั ส ดุ ท นไฟ
ช่ อ งประตู บั น ไดหนี ไ ฟเป็ น บานเปิ ด ท าด้ ว ยวั ส ดุ ที่ ไ ม่ ติ ด ไฟ
และติดตั้งอุปกรณ์ชนิดบังคับให้บานประตูปิดได้เอง

ภายในโครงการประกอบด้ ว ยอาคาร จ านวน 2 อาคาร
เป็นอาคารห้องพัก 8 ชั้น มีความสูง 22.70 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย
ดังนี้
- อาคาร 1 มีพื้นที่ใช้สอย 6,218.26 ตารางเมตร
- อาคาร 2 มีพื้นที่ใช้สอย 8,335.98 ตารางเมตร
ซึ่งจัดเป็นอาคารขนาดใหญ่ตามกฎกระทรวงฉบับนี้
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
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ตารางที่ 2.6.3-1 สรุปรายละเอี ยดการออกแบบอาคารเปรียบเที ยบกับกฎกระทรวงตามพระราชบั ญญั ติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมวด 2 ส่วนที่ 2 พื้นที่ภายในอาคาร
ข้อ 21 ช่องทางเดินในอาคาร ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าตามที่
กาหนดไว้ดังต่อไปนี้
(2) ประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วย
หอพัก สานักงาน อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคาร
พิเศษ ความกว้าง 1.50 เมตร
ข้อ 22 ห้องหรือส่วนของอาคารที่ใช้ในการทากิจกรรมต่างๆ ต้อง
มีระยะดิ่งไม่น้อยกว่าตามที่กาหนดไว้ดังต่อไปนี้
(1) ห้องที่ใช้เป็นที่พักอาศัย บ้านแถว ห้องพักโรงแรม ห้องเรียน
นั ก เรี ย นอนุ บาล ครั ว ส าหรั บอาคารอยู่ อ าศั ย ห้ องพั ก คนไข้ พิ เ ศษ
ช่องทางเดินในโรงอาหาร ต้องมีระยะดิ่งไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร
(2) ห้องที่ใช้เป็นสานัก งาน ห้องเรีย น ห้องอาหาร ห้องโถง
ภัตตาคาร โรงงาน ต้องมีระยะดิ่งไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร
(3) ห้ องขายสิ นค้ า ห้ องประชุ ม ห้ องคนไข้ รวม คลั งสิ นค้ า
โรงครัว ตลาด และอื่นๆ ที่คล้ายกัน ต้องมีระยะดิ่งไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร
(4) ห้องแถว ตึกแถว
4.1. ชั้นล่าง ต้องมีระยะดิ่งไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร
4.2. ตั้งแต่ชั้นสองขึ้นไป ต้องมีระยะดิ่งไม่น้อยกว่า3เมตร
(5) ระเบียง ต้องมีระยะดิ่งไม่น้อยกว่า 2.20 เมตร
ระยะดิ่งตามวรรคหนึ่งให้วัดจากพื้นถึงพื้ น ในกรณีของชั้นใต้
หลังคาให้วัดจากพื้นถึงยอดฝ้าหรือยอดผนังอาคาร และในกรณีของ
ห้องหรือส่วนของอาคารที่อยู่ภายในโครงสร้างของหลังคา ให้วัดจาก
พื้นถึงยอดฝ้าหรือยอดผนังของห้องหรือส่วนของอาคารดัง กล่าวที่
ไม่ใช่โครงสร้างของหลังคา
ข้อ 24 บันไดของอาคารอยู่อาศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วย
หอพั ก ส านั ก งาน อาคารสาธารณะ อาคารพาณิ ช ย์ โรงงาน
และอาคารพิเศษ สาหรับที่ใช้กั บชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไป
รวมกั น ไม่ เ กิ น 300 ตารางเมตร ต้ อ งมี ค วามกว้ า งสุ ท ธิ ไ ม่ น้ อ ย
กว่า 1.20 เมตร แต่สาหรับบันไดของอาคารดังกล่าวที่ใช้กับชั้นที่มี
พื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันเกิน 300 ตารางเมตร ต้องมีความ
กว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้าความกว้างสุทธิของบันไดน้อย
กว่า 1.50 เมตร ต้องมีบันไดอย่างน้อยสองบันไดและแต่ละบันไดต้อง
มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
บันไดของอาคารที่ใช้เป็นที่ชุมนุมของคนจานวนมาก เช่น บันได
ห้องประชุมหรือห้องบรรยายที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 500 ตารางเมตร
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายละเอียดโครงการ
อาคารของโครงการเป็นอาคารประเภทโรงแรม เข้าข่ายเป็น
อาคารสาธารณะ มี ช่ อ งทางเดิ น ในอาคารกว้ า ง 1.703 เมตร

ระยะดิ่ ง อาคารของโครงการได้ อ อกแบบให้ เ ป็ น ไปตาม
ข้อกาหนดกฎกระทรวงฯ ดังนี้
- ห้องพัก มีระยะดิ่ง 2.70 - 3 เมตร
- ห้องสานักงาน มีระยะดิ่ง 3.50 เมตร
- ห้องอาหาร มีระยะดิ่ง 3 เมตร

สาหรับอาคารที่ มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันเกิน 300
ตารางเมตร มีจานวน 2 อาคาร ดังนี้
- อาคาร 1 เป็ น อาคารห้ อ งพั ก 8 ชั้ น มี พื้ น ที่ ใ ช้ ส อย
6,218.26 ตารางเมตร จัดให้ มีบันไดหลัก จานวน 1 จุด
มีความกว้าง 1.72 เมตร มีลูกตั้งสูง 0.15 เมตร ลูกนอนเมื่อ
หั ก ส่ ว นที่ ขั้ น บั น ไดเหลื่ อ มกั น ออกแล้ ว เหลื อ ความกว้ า ง
0.30 เมตร และมีราวบันไดกันตก ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนด
กฎกระทรวงฯ
- อาคาร 2 เป็นอาคารห้องพัก 8 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 8,335.98
ตารางเมตร จัดให้มีบันไดหลัก จานวน 1 จุด มีความกว้าง
1.94 เมตร มีลูกตั้งสูง 0.15 เมตร ลูก นอนเมื่อหักส่วนที่

2-82
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ตารางที่ 2.6.3-1 สรุปรายละเอี ยดการออกแบบอาคารเปรียบเที ยบกับกฎกระทรวงตามพระราชบั ญญั ติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดโครงการ

ขึ้นไป หรือบันไดห้องรับประทานอาหารหรือสถานบริก ารที่มีพื้นที่
ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแล้วเหลือความกว้าง 0.30 เมตร
รวมกั นตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไปหรือบันไดของแต่ละชั้นของ
และมีราวบันไดกันตก ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดกฎกระทรวงฯ
อาคารนั้นที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีความ
กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร อย่างน้อยสองบันได ถ้ามีบันไดเดียวต้อง
มีความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร
บั น ไดที่ สู ง เกิ น 4 เมตร ต้ อ งมี ช านพั ก บั น ไดทุ ก ช่ ว ง 4 เมตร
หรือน้อยกว่านั้น และระยะดิ่งจากขั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงส่วน
ต่าสุดของอาคารที่อยู่เหนือขึ้นไปต้องสูงไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร
ชานพัก บันไดและพื้นหน้าบันไดต้องมีความกว้างและความยาว
ไม่น้อยกว่าความกว้างสุทธิของบันได เว้นแต่บันไดที่มีความกว้างสุทธิ
เกิ น 2 เมตร ชานพั ก บั น ไดและพื้ น หน้ า บั น ไดจะมี ค วามยาว
ไม่เกิน 2 เมตรก็ได้
บั น ไดตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสองต้ อ งมี ลู ก ตั้ ง สู ง ไม่ เ กิ น
18 เซนติเมตรลูกนอนเมื่อหักส่วนที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแล้วเหลือ
ความกว้ างไม่ น้ อยกว่ า 25 เซนติ เมตร และต้ อ งมี ร าวบั นไดกั นตก
บันไดที่มีความกว้างสุทธิเกิน 6 เมตร และช่วงบันไดสูงเกิ น 1 เมตร
ต้องมีราวบันไดทั้งสองข้าง บริเวณจมูกบันไดต้องมีวัสดุกันลื่น
ส่วนที่ 4 บันไดหนีไฟ
ข้ อ 27 อาคารที่ สู ง ตั้ ง แต่ สี่ ชั้ น ขึ้ น ไป และสู ง ไม่ เ กิ น 23 เมตร อาคารของโครงการเป็นอาคารห้องพัก 8 ชั้น สูง 22.70 เมตร
หรืออาคารที่สูงสามชั้น และมีดาดฟ้าเหนือชั้นที่สามที่มีพื้นที่เกิน 16 ซึ่งโครงการจัดให้มีบันไดหนีไฟทั้ง 2 อาคาร รายละเอียดดังนี้
ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคารตามปกติแล้ว ต้องมีบันได - อาคาร 1 จัดให้มีบันไดหนีไฟ จานวน 1 จุด เป็นบันไดหนีไฟ
หนีไฟที่ทาด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อยหนึ่งแห่ง และต้องมีทางเดินไปยัง
ภายนอกอาคาร มีความกว้าง 0.60 เมตร และมีประตูเป็น
บันไดหนีไฟนั้นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
แบบผลักออกสู่ภายนอก
- อาคาร 2 จัดให้มีบันไดหนีไฟ จานวน 3 จุด โดยเป็นบันได
ภายในอาคารแยกออกจากบันไดหลัก มีความกว้าง 1.63
เมตร จานวน 1 จุด และเป็น บันไดหนีไฟภายนอกอาคาร
มี ค วามกว้ า ง 0.90 เมตร มี ป ระตู เ ป็ น แบบผลั ก ออก
สู่ภายนอก จานวน 2 จุด
ข้อ 28 บันไดหนีไฟต้องมีความลาดชันน้อยกว่า 60 องศา เว้น สาหรับบันไดหนีไฟภายในโครงการ มีความลาดชัน 30 องศา
แต่ตึกแถวและบ้านแถวที่สูงไม่เกินสี่ชั้น ให้มีบันไดหนีไฟที่มีความลาด และมีชานพักบันไดทุกชั้น
ชันเกิน 60 องศาได้ และต้องมีชานพักบันไดทุกชั้น

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

2-83

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.6.3-1 สรุปรายละเอี ยดการออกแบบอาคารเปรียบเที ยบกับกฎกระทรวงตามพระราชบั ญญั ติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดโครงการ

ข้อ 29 บันไดหนีไฟภายนอกอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อย โครงการมีบันไดหนีไฟภายนอกอาคาร จานวน 3 จุด ดังนี้
กว่า 60 เซนติเมตร และต้องมีผนังส่วนที่บันไดหนีไฟพาดผ่านเป็นผนัง - อาคาร 1 จานวน 1 จุด มีความกว้าง 0.60 เมตร มีผนังส่วนที่
ทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ
บันไดหนีไฟพาดผ่านเป็นผนังทึบด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทน
บันไดหนีไฟตามรรคหนึ่ง ถ้าทอดไม่ถึงพื้นชั้นล่างของอาคารต้องมี
ไฟซึ่งบันไดหนีไฟภายในโครงการทอดไปถึงชั้น 2 ของอาคาร
บันไดโลหะที่สามารถเลื่อนหรือยึดหรือหย่อนลงมาจนถึงพื้นชั้นล่างได้ - อาคาร 2 จานวน 2 จุด มีความกว้าง 0.90 เมตร มีผนังส่วนที่
บันไดหนีไฟพาดผ่านเป็นผนังทึบด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทน
ไฟซึ่งบันไดหนีไฟภายในโครงการทอดไปถึงชั้น 2 ของอาคาร
ข้อ 31 ประตูหนีไฟต้องทาด้วยวัสดุทนไฟ มีความกว้างสุทธิไม่ ประตู ห นี ไ ฟท าด้ ว ยวั ส ดุ ท นไฟ มี ค วามกว้ า ง 0.90 เมตร
น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตรและต้องทาเป็น สูง 2.05 เมตร เป็นประตูเปิดชนิดผลั ก ออกสู่ภายนอก ช่อ ง
บานเปิดชนิดผลักออกสู่ภายนอกเท่านั้น กับต้องติดอุปกรณ์ชนิดที่บัง ประตู บั น ไดหนี ไ ฟเป็ น บานเปิ ด ท าด้ ว ยวั ส ดุ ที่ ไ ม่ ติ ด ไฟ และ
ดับให้บานประตูปิดได้เอง และต้องสามารถเปิดออกได้โดยสะดวก ติดตั้งอุปกรณ์ชนิดบังคับให้บานประตูปิดได้เอง ไม่มีธรณีประตู
ตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสู่บันไดหนีไฟต้องไม่มีธรณีหรือขอบกั้น ซึ่งสามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา
ข้อ 32 พื้นหน้าบันไดหนีไฟต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้าง - บัน ไดหนี ไ ฟภายในอาคาร มีพื้ น ที่ หน้ า บั น ไดหนี ไ ฟ กว้ า ง
ของบันไดและอีกด้านหนึ่งกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
1.75 เมตร (มากกว่า 0.90 เมตร) และพื้นอีก ด้านหนึ่ง
มีความกว้าง 1.60 เมตร
- บันไดหนีไฟภายนอกอาคาร มีพื้นที่หน้าบันไดหนีไฟ กว้าง
1.25 เมตร (มากกว่า 0.60 เมตร) และพื้นอีกด้านหนึ่งมี
ความกว้าง 1.50 เมตร
หมวด 3 ที่ว่างภายนอกอาคาร
ข้ อ 33 อาคารแต่ ละหลั ง หรื อ หน่ วยต้ องมี ที่ ว่ างตามที่ ก าหนด การดาเนิ นโครงการเป็ นประเภทโรงแรม จั ดให้มี ที่ว่ างร้อ ยละ
ดังต่อไปนี้
126.31 ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร
(1) อาคารอยู่ อาศัย และอาคารอยู่อาศั ยรวม ต้องมี ที่ ว่างไม่น้ อย
กว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร
(2) ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ
และอาคารอื่ น ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ เ ป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ต้ อ งมี ที่ ว่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า
10 ใน 100 ส่วน ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุ ดของอาคาร แต่ถ้า
อาคารดังกล่าวใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยต้องมีที่ว่างตาม (1)
หมวด 4 แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร
ข้อ 41 อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความ โครงการได้ จั ด ให้ มี ร ะยะห่ า งระหว่ า งอาคารกั บ กึ่ ง กลาง
กว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ ถนนสาธารณะ เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)
อย่างน้อย 3 เมตร
ออกตามความในพระราชบั ญญั ติ ควบคุ มอาคาร พ.ศ.2522
อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน 8 เมตร ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว (ดังตารางที่ 2-5-1 หน้า 2-43)
อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับ
สาหรับพื้นที่โครงการอยู่บริเวณมุมถนนสาธารณะสองสาย
ติดหรือตั้งป้ายหรือคลังสินค้า ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ ขนาดไม่เท่ากัน ซึ่งถนนสาธารณะทั้ง 2 สายนั้นมีความกว้าง
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(1) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนว
อาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร
(2) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน
20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10
ของความกว้างของถนนสาธารณะ
(3) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่น
แนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร

น้อยกว่า 10 เมตร โดยแนวอาคารของโครงการถอยร่นจาก
กึ่งกลางถนนสาธารณะ รายละเอียด ดังนี้
 อ า ค า ร 1 เ ป็ น ห้ อ ง พั ก 8 ชั้ น ติ ด กั บ ถ น น
สาธารณประโยชน์ 1 สาย คื อ ถนนซอยปฏั ก 24 ด้ า น
ทิศตะวันตก (สายที่ 2) มีความกว้างประมาณ 7 เมตร และ
ไหล่ ท างกว้ า ง 0.72 เมตร โดยแนวอาคารของโครงการ
มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินประมาณ 4.97 เมตร และถอยร่น
จากกึ่ ง กลางถนนสาธารณะ ในระยะน้ อ ยสุ ด 9.17 เมตร
(3.50+5.69 = 9.17 เมตร > 6 เมตร)
 อ า ค า ร 2 เ ป็ น ห้ อ ง พั ก 8 ชั้ น ติ ด กั บ ถ น น
สาธารณประโยชน์ 2 สาย คื อ ถนนสาธารณประโยชน์
ด้ า นทิ ศ เหนื อ (สายที่ 1) มี ค วามกว้ า งประมาณ 4 เมตร
และถนนสาธารณประโยชน์ ซอยปฏัก 24 ด้านทิศตะวันตก
(สายที่ 2) มีความกว้างประมาณ 7 เมตร และไหล่ทางกว้าง
0.72 เมตร ดังนี้
- ด้านทิศเหนือ ติดกับถนนสาธารณประโยชน์ (สายที่
1) มีความกว้างประมาณ 4 เมตร โดยแนวอาคารของโครงการ
มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินประมาณ 4.59 เมตร และถอยร่น
จากกึ่ ง กลางถนนสาธารณะ ในระยะน้ อ ยสุ ด 6.59 เมตร
(2+4.59 = 6.59 เมตร > 6 เมตร)
- ด้ านทิ ศ ตะวั น ตก ติด กั บถนนสาธารณประโยชน์
ซอยปฏัก 24 (สายที่ 2) มีความกว้างประมาณ 7 เมตร และ
ไหล่ ท างกว้ า ง 0.72 เมตร โดยแนวอาคารของโครงการมี
ระยะห่างจากแนวเขตที่ดินประมาณ 7.72 เมตร และถอยร่น
จากกึ่ ง กลางถนนสาธารณะ ในระยะน้ อ ยสุ ด 11.22 เมตร
(3.50+7.72 = 11.22 เมตร > 6 เมตร)
อาคารของโครงการมีความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่ง
จุดใดเกิน 2 เท่าของระยะราบที่ ใกลที่สุดจากจุดนั้นไปตั้งฉาก
กับแนวเขตถนนสาธารณะดานตรงขามของถนนสาธารณะสาย
ทีก่ วางกวา ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดกฎกระทรวงฯ ดังนี้
- อาคาร 1 เป็นอาคารห้องพัก 8 ชั้ น มีระยะห่างจาก
ถนนสาธารณประโยชน์ ( ซอยปฏัก 24) น้อ ยสุด 5.69 เมตร
ซึ่งระยะ 2 เท่าของความกว้างของระยะทางราบจากแนวเขต
ด้านตรงข้าม คือ 25.38 เมตร ((5.69+7)X2) มีความสูงถึงจุดที่

ข้อ 44 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสอง
เท่าของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของ
ถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด
ความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่
ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่ สูงที่สุด สาหรับอาคารทรงจั่วหรือ
ปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ขอ 46 อาคารหลังเดียวกันซึ่ งอยู ที่มุมถนนสาธารณะสองสาย
ขนาดไมเทากัน ความสูงของอาคาร ณ จุดใดตองไมเกินสองเทาของ
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ระยะราบที่ใกลที่สุดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะ สูงที่สุดเท่ากับ 22.70 เมตร ซึ่งไม่เกินสองเท่าของระยะราบ
ดานตรงขามของสายที่กวางกวา และความยาวของอาคารตามแนว
- อาคาร 2 เป็นอาคารห้องพัก 8 ชั้น มีระยะห่างจากถนน
ถนนสาธารณะที่แคบกวาตองไมเกิน 60 เมตร
สาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) น้อยสุด 7. 72 เมตร ซึ่งระยะ
2 เท่าของความกว้างของระยะทางราบจากแนวเขตด้านตรงข้าม
คือ 29.44 เมตร ((7.72+7)X2) มีความสูงถึงจุดที่สูงที่สุดเท่ากับ
22.70 เมตร ซึ่งไม่เกินสองเท่าของระยะราบ
สาหรับความยาวของอาคาร 2 ตามแนวถนนสาธารณประโยชน์
ด้านทิศเหนือ (สายที่ 1 ถนนสายที่แคบกว่า) ประมาณ 54.40
เมตร ซึ่งไม่เกิน 60 เมตร ดังนั้น จึงเป็นไปตามกฏกระทรวงฯ
ข้อ 48 การก่อสร้างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน ให้เป็น ไปตาม ภายในโครงการประกอบด้วยอาคาร ห้องพัก 8 ชั้น มีความสูง
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
22.70 เมตร จานวน 2 อาคาร โดยอาคาร 1 มีระยะห่า งจาก
(1) ผนังของอาคารด้านที่มี หน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศ อาคาร 2 ประมาณ 1 เมตร (ผนั ง ทึ บ ) จึ ง เป็ น ไปตาม
หรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ต้องมีระยะห่างจากผนังของ ข้อกาหนดกฎกระทรวง
อาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง
หรือระเบียงของอาคารดังต่อไปนี้
(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของ
อาคารต้อ งอยู่ห่างจากผนังหรือระเบี ย งของอาคารอื่นที่ มีความสู ง
ไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร
(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของ
อาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน
9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร
(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนัง
หรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่น
ที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร
(2) ผนังของอาคารด้านที่เป็นผนั งทึบ ต้องมีระยะห่างจากผนัง
ของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง
หรือระเบียงของอาคารดังต่อไปนี้
(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้อง
อยู่ ห่ า งจากผนั ง หรื อ ระเบี ย งของอาคารอื่ น ที่ มี ค วามสู ง ไม่ เ กิ น
9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(ข) อาคารที่ มีความสูงไม่เ กิ น 15 เมตร ผนังของอาคาร
ต้อ งอยู่ห่ างจากผนัง หรื อระเบีย งของอาคารอื่ นที่ มีค วามสู งเกิ น 9
เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร
ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบีย งของอาคารอื่นที่ มี
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ตารางที่ 2.6.3-1 สรุปรายละเอี ยดการออกแบบอาคารเปรียบเที ยบกับกฎกระทรวงตามพระราชบั ญญั ติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร
(ง) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร
ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบีย งของอาคารอื่นที่ มี
ความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร
(3) ผนังของอาคารที่มีความสูงเกิ น 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร
ด้านที่เป็นผนังทึบต้องอยู่ห่างจากผนังของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน
15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ด้านที่เป็นผนังทึบไม่น้อยกว่า 1 เมตร
ข้อ 50 ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือ
ช่องแสงหรือระเบียงของอาคาร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินดังนี้
(1) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียง ต้องอยู่ห่าง
เขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือ
ระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร
ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กาหนดไว้ใน (1)
หรือ (2) ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะ
ก่อสร้างชิดแนวเขตที่ดินและอาคารดังกล่าว จะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 15
เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่า
ที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และดาดฟ้าของ
อาคารด้านนั้นให้ทาผนังทึบสูงจากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ใน
กรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของ
ที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย

2.7

รายละเอียดโครงการ

ทิศใต้ ติดกับที่ดินบุคคลอื่น (ปัจจุบันเป็นที่ดินที่โครงการเช่าเป็น
ที่จอดรถ) ปัจจุบันมีบ้านพักอาศัยชั้นเดียว จานวน 3 อาคาร
และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 2 อาคาร โดยแนวอาคารที่อยู่
ใกล้ ที่สุ ดคือ อาคาร 1 มี ระยะห่ างจากเขตที่ ดิ นน้ อยสุ ด 3.15
เมตร (ผนังเปิด)
ทิ ศ ตะวั นตก ติ ดกั บ ถนนสาธารณประโยชน์ มี ค วามกว้ า ง
ประมาณ 7 เมตร มีระยะห่างจากเขตที่ดินน้อยสุด 4.96 เมตร
(ผนังเปิด) (รายละเอียดดังตารางที่ 2.5-2 หน้าที่ 2-44)

การบริหารโครงการ และจานวนผู้อยู่อาศัย/เจ้าหน้าที่/ผู้ใช้บริการ/พนักงานโครงการ

โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ดาเนินโครงการเป็นประเภทโรงแรม มีจานวน 211 ห้องพัก
มีผู้ใช้บริการห้องพักและพนักงานในโครงการสูงสุดประมาณ 566 คน/วัน รายละเอียดดังนี้
1) ผู้ใช้บริการห้อ งพัก คิดจานวนผู้ใช้บริก าร 2 คน/ห้อ งพัก (จานวน 211 ห้องพั ก) รวมผู้ใช้บริการ
จานวน 422 คน
2) พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จานวน 80 คน (ไม่พักในโครงการ)
3) ผู้ใช้บริการส่วนห้องอาหาร จานวน 64 คน (คิดจากจานวนเก้าอี้ในห้องอาหารและให้บริการเฉพาะ
ผู้ใช้บริการภายในโครงการ)
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ระบบสาธารณูปโภค

2.8.1 การใช้น้า
1) ปริมาณน้าใช้
ในระยะดาเนินการ โครงการมีความต้องการใช้น้าสาหรับกิจกรรมต่างๆ ทั้งสิ้นประมาณ 169.60
ลูกบาศก์เมตร/วัน รายละเอียดดังตารางที่ 2.8.1-1
ตารางที่ 2.8.1-1 รายการคานวณปริมาณน้าใช้ภายในโครงการ
จานวนห้องพัก
รายละเอียด
(ห้อง)/ขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)
อาคาร 1 (อาคารห้องพัก 8 ชั้น)
77 ห้อง
- ห้องพัก

ผู้ใช้บริการ
(คน)

อัตราการใช้น้า

ปริมาณน้าใช้
(ลบ.ม./วัน)

154

750 ลิตร/ห้อง/วัน*

57.75

- พนักงาน
- น้าล้างห้องพักมูลฝอยรวม 18.53 ตารางเมตร

30

68 ลิตร/คน/วัน**
9 ลิตร/ตารางเมตร/วัน***

2.04
0.17

-

รวมปริมาณน้าใช้อาคาร 1
อาคาร 2 (อาคารห้องพัก 8 ชั้น)

- ห้องพัก
- พนักงาน
- ห้องครัวและห้องอาหาร

59.96
134 ห้อง

268

750 ลิตร/ห้อง/วัน*

100.50

-

50

68 ลิตร/คน/วัน**

3.40

-

64

50 ลิตร/คน/วัน*

3.20

รวมปริมาณน้าใช้อาคาร 2
สระว่ายน้า

- น้าเติมสระว่ายน้า

107.10
445.75 ตารางเมตร
5.70 มิลลิเมตร/ตารางเมตร/วัน****
รวมปริมาณน้าใช้ทั้งโครงการ

2.54
169.60

ที่มา : บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด, กันยายน 2564
หมายเหตุ : *
แนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการด้านที่พั กอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ
ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560)
**
ปริมาณน้าใช้พนักงาน และเจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร คานวณโดยใช้อัตรา 68 ลิตร/คน/วัน คิดการใช้น้า ประกอบด้วย น้าอาบ
ห้องส้วม ปรุงอาหาร และน้าดื่ม (เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, 2539 หน้า 39)
***
เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีเกณฑ์การคิดปริมาณน้าใช้สาหรับการล้างห้องพักมูลฝอยรวม ดังนั้น บริษัทที่ปรึกษาจึงอ้างอิงจาก
เกณฑ์ อั ตราการใช้ น้าประปาของสถานที่ สาธารณะทั่ ว ไปจากกิจ กรรมการล้ า งถนนมาใช้ใ นการคิ ด ซึ่ง มี อั ต ราเท่า กั บ
3 ลิ ต ร/ตารางเมตร/วั น (ที่ ม า: เกรี ย งศั ก ดิ์ อุ ด มโรจน์ , วิ ศ วกรรมประปา, 2536) แต่ เ นื่ อ งจากห้ อ งพั ก มู ล ฝอยรวม
มีความสกปรกมากกว่าพื้นถนนและต้องล้างทาความสะอาดมากกว่าหนึ่งครั้ง ดังนั้น จึงคิดอัตราน้าใช้เป็น 3 เท่า
**** อัตราการระเหยของน้า ดิเรก ทองอร่า ม, วิทยา ตั้งก่อ สกุล นาวี และจิ ระชีวี อิ ทธิสุนทร-นันทกิจ การออกแบบและ
เทคโนโลยีการให้น้าแก่พืช, พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2545 หน้า 81
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2) แหล่งน้าใช้ และระบบน้าใช้ภายในโครงการ
 แหล่งนาใช้หลัก
แหล่งน้าใช้หลักของโครงการมาจากบ่อดาล จานวน 3 บ่อ ซึ่งปัจจุบันโครงการได้ดาเนินการ
เจาะบาดาลเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 3 บ่อ (ใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล และใบอนุญาตใช้น้าบาดาล ดังภาคผนวก 5)
รายละเอียดดังนี้
- บ่อที่ 1 อยู่บริเวณป้อมยาม ใบอนุญาตเจาะเลขที่ 31-40463-0214 ออกให้เมื่อวันที่ 10
เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 และใบอนุญาตใช้น้าบาดาลเลขที่ 31-50463-0411 ออกให้เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.
2563 สิ้นอายุ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2568 โดยมีความลึกประมาณ 70 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150
มิลลิเมตร และมีอัตราการสูบน้าประมาณ 2.72 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- บ่อ ที่ 2 อยู่ร ะหว่า งอาคาร 1 กับพื้นที่ลานจอดรถ (ทางเซอร์วิส) ใบอนุญ าตเจาะเลขที่
31-40463-0215 ออกให้เมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 และใบอนุญาตใช้น้าบาดาลเลขที่ 31-504630512 ออกให้เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สิ้นอายุ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2568 โดยมีความลึกประมาณ
80 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร และมีอัตราการสูบน้าประมาณ 2.72 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- บ่ อ ที่ 3 อยู่ร ะหว่า งอาคาร 1 กั บพื้ นที่ ลานจอดรถ (ทางเซอร์ วิส) ใบอนุญ าตเจาะเลขที่
31-40463-0374 ออกให้ เ มื่ อ วั น ที่ 16 เดื อ น พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2563 และใบอนุ ญ าตใช้ น้ าบาดาลเ ลขที่
31-50463-0481 ออกให้เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 สิ้นอายุ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2568
โดยมีความลึกประมาณ 15-150 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร และมีอัตราการสูบน้าประมาณ
2.72 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
 คุณภาพนาบาดาล
จากการตรวจวิเคราะห์คุ ณภาพน้ าบาดาลของโครงการ โดยบริ ษั ท เซาธเทิ ร์ น แล็บ แอนด์
เอ็นจิเนียริ่ง จากัด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563 พบว่า พารามิเตอร์ส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์กาหนดที่เหมาะสม
สาหรับ น้าบาดาลที่ จะใช้ บริ โ ภค ตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง ก าหนด
หลักเกณฑ์และมาตรฐานในทางวิชาการสาหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ พ.ศ.2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85ง ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 ดังตารางที่
2.8.1-2 ยกเว้นบางพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินหรือต่ากว่ามาตรฐานกาหนด รายละเอียดดังนี้ (ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้า
บ่อบาดาลดังภาคผนวก 5)
- บ่อที่ 1 มีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ค่าความขุ่น และเหล็กสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน
- บ่อที่ 2 มีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ค่าความขุ่น เหล็ก และฟลูออไรด์สูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
- บ่อที่ 3 มีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ค่าความขุ่น และเหล็กสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.8.1-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าบ่อตื้นของโครงการ
พารามิเตอร์
ความเป็นกรด-ด่าง
(pH at 25 oC/1)
ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้
(Total Dissolved Solids/1)
สี (Color)

หน่วย
mg/l
Pt-Co

ความขุ่น (Turbidity)
ความกระด้างทั้งหมด
(Total Hardness)
คลอไรด์ (Chloride)

NTU
mg/l

เหล็ก (Iron)

mg/l

แมงกานีส (Manganese/1)
ไนเตรท-ไนโตรเจน
(Nitrate-Nitrogen)
ซัลเฟต (Sulphate)

mg/l
mg/l

ฟลูออไรด์ (Fluoride)
ลักษณะทางกายภาพ

mg/l
-

mg/l

mg/l

วิธีการ
+

4500-H B. Electrometric
Method
2540 C. Total Disso;ved Solids
Dried at 180 oC
2120 C. SpectrophotometricSingle-Wavelength Method
2130 B. Nephelometric Method
2340 C. EDTA Titrimetric
Method
4500-Cl B. Argentometric
Method
3500-Fe B. Phenanthroline
Method
3500-Mn B. Persulfate Method
4500-NO3- E. Cadmium
Reduction Method
4500- SO4 2- E. Turbidimetric
Method
4500- F- D. SPADNS Method
-

ผลคุณภาพน้า
บ่อที่ 1

บ่อที่ 2

บ่อที่ 3

ค่า
มาตรฐาน

5.53

6.79

5.32

7.0-8.5

262

231

210

≤600

0.00

0.00

0.00

≤5

24.30
126.70

18.90
178.20

13.40
103.70

≤5
≤300

129.96

49.48

75.98

≤250

2.39

0.98

0.82

≤0.50

0.03
1.30

0.30
0.02

0.10
3.76

≤0.30
≤45

3.75

3.75

30

≤200

0.36
ใส

1.83
ใส

0.59
ใส
มีตะกอน
เล็กน้อย

<0.70
-

หมายเหตุ : เกณฑ์กาหนดที่เหมาะสมสาหรับน้าบาดาลที่จะใช้บริโภค ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
หลักเกณฑ์และมาตรฐานในทางวิชาการสาหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85ง ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2551
/1 : Registered by DIW ว-192
ที่มา : บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

 ระบบปรับปรุงคุณภาพนา
เนื่องจากคุณภาพน้าบาดาลทั้ง 3 บ่อ ของโครงการ บางพารามิเตอร์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์กาหนด
ที่เหมาะสมสาหรั บ น้าบาดาลที่ จะใช้ บ ริ โ ภค ได้ แก่ ค่ าความเป็นกรด-ด่ าง บางพารามิ เตอร์ มี ค่ าเกิ นมาตรฐาน
ค่าความขุ่น เหล็ก และฟลูออไรด์ เป็นต้น โครงการจึงได้จัดให้มีการปรับปรุงคุณภาพน้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อน
นาไปใช้ประโยชน์ภายในโครงการ โดยผ่านระบบฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
สาหรั บ ระบบปรั บปรุ ง คุ ณ ภาพน้ าของโครงการเป็ นระบบที่ ใ ช้ ส าหรั บ ปรั บปรุ ง คุ ณ ภาพน้ าดิ บ
จากแหล่งน้าผิวดิน สามารถปรับปรุงน้าบาดาลและน้าดิบที่ซื้อจากรถบรรทุกเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
ส่วนประกอบหลัก ดังนี้
1) ถัง De-iron Filter เป็นการแกปัญหาความกระด้างในน้าดวยการแลกเปลี่ยนไอออน (Ion
Exchange)
 เรซิน (Ion Exchange Resin) คือสารที่สังเคราะหจากสารประกอบไฮโดรคารบอน เพื่อให้
หมูไอออน ที่มีประจุไฟฟามาเกาะจับอยูได เช่น หมูซัลโฟนิก (SO3-) หรือ หมูคารบอนซิลิก (COO-) ทาให้เรซินมี
ประจุลบในตัว และเรียกว่า Cationic Resin ซึ่งใชในการกาจัดไอออนบวกออกจากน้า สวนหมู่อามีน ชนิดตางๆ
เช่น RNH2+ ทาให้เรซินมีประจุบวกประจาตัว และเรียกว่า Anionic Resin ซึ่งสามารถใชกาจัดไอออนลบออกจาก
น้าได
 Cation Resin ที่สังเคราะหขึ้นมาจะมีอยู 2 รูป คือ Na+ Form และ H+ Form ในการแก
ปัญหาความกระด้างของน้าจะใชเรซิน ประเภท Cation Na+ Form ซึ่งจะทาให้เราสามารถกาจัดความกระด้างใน
น้าไดทั้งความกระด้างชั่วคราว และความกระด้างถาวร
2) ถัง Multimedia Filter ซึ่งมีสารกรองหลายชนิด หลายขนาด ส่วนใหญ่จะเป็น filter 2 ชั้น
คือ ชั้นล่างเป็นทรายชั้นบนเป็นถ่าน โดยถ่านจะขจัดสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ออกก่อน ดูดสี ดูดกลิ่น คลอรีนก็มีผล
บ้าง สิ่งสกปรกขนาดเล็กที่หลุดออกจากชั้นถ่าน ก็มากรองด้วยชั้นทรายก็จะกรองได้นานขึ้น สามารถยืดอายุการใช้
งานได้นานขึ้น
3) ถัง Activated Carbon เป็นเครื่องกรองทรงกระบอกแนวตั้งที่ภายในบรรจุด้ วยสารกรอง
คาร์บอน (Carbon) ที่อยู่ชั้นบน และ กรวดคัดขนาด รองพื้นเป็นชั้นๆ ตั้งแต่ขนาดเล็กลงมาใหญ่ วัตถุประสงค์เพื่อ
กรองความขุ่น สารแขวนลอย สารอินทรีย์ กลิ่น คลอรีน และสีในน้า เมื่อกรองไปได้สักระยะหนึ่ง (ขึ้นอยู่กับความ
ขุ่นของน้า) จะต้องทาการล้างกลับ (Back washing) โดยให้น้าสวนทางกับการกรอง เพื่อพาสิ่งสกปรกที่ตกค้างบน
ผิวของสารกรอง หลังจากนั้นจึงจะทางานได้อีกตามเดิม
(ระบบปรับปรุงคุณภาพน้าใช้ของโครงการ ดังรูปที่ 2.8.1-1)
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สารส้ม

ปูนขาว

ถังเก็บน้ำใต้ดิน (WT-02) ถังเก็บน้ำใต้ดิน (WT-03)
ปริมาตร 100.00 ลบ.ม. ปริมาตร 100.00 ลบ.ม.

ระดับน้ำที่ยังไม่ได้กรอง

เครื่องสูบน้ำ
(SP)

UV

ถาดเติมอากาศ
(กำจัดเหล็กออกไซด์)

ถังเก็บน้ำดิบ (WT-01)
ปริมาตร 100.00 ลบ.ม.

ชั้นกรวด

ชั้นถ่าน
(กำจัดสี, กลิ่น)

ถังกรองเรซิน
(กำจัดไนเตรทออกไซด์)

ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า
จำนวน 10 ถัง (ปริมาตรถังละ 5.00 ลบ.ม.)

ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า
จำนวน 4 ถัง (ปริมาตรถังละ 5.00 ลบ.ม.)

ระดับน้ำที่กรองแล้ว

ถังกรองทราย

คลอรีน

ถังกรองคาร์บอน

ถังตกตะกอน

ส่วนต่างๆ ของโครงการ
อาคาร 2
เครื่องสูบน้ำ

น้ำซื้อ
จากรถบรรทุกเอกชน

น้ำบาดาล

ส่วนต่างๆ ของโครงการ
อาคาร 1

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

 ระบบนาใช้ภายในโครงการ
การดาเนินโครงการมี ความต้องการใช้น้าประมาณ 169.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการ
จัดให้มีบ่อเก็บน้าใช้ ประกอบด้วย บ่อเก็บน้าดิบใต้ดิน ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ บ่อเก็บน้าดีใต้ดิน
ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 บ่อ และถังเก็บน้าชั้นหลังคา ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จานวน 14 ถัง มีปริมาตร
รวมทั้งหมด 370 ลูกบาศก์เมตร สามารถสารองน้าได้ นาน 2.18 วัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้น้าของ
โครงการ
สาหรับระบบน้าใช้ภายในโครงการจะสูบน้าดิบจากบ่อบาดาลทั้ง 3 บ่อ เข้าสู่บ่อเก็บน้าดิบใต้ดิน
ขนาด 100 ลู ก บาศก์ เ มตร ซึ่ ง อยู่ บ ริ เ วณชั้ น 1ของอาคาร 1 โดยน้ าดิ บ จะผ่ า นระบบปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ า
ก่อนเข้าสู่บ่อเก็บน้าดี 1 ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร และบ่อเก็บน้าดี 2 ขนาด 100 ลูกบาศก์ เมตร ซึ่งอยู่ติดกับบ่อ
เก็บน้าดิบ จากนั้นจะสูบขึ้นไปเก็บไว้ในถังเก็บน้าสาเร็จรูปชั้นหลังคาของอาคาร 1 ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จานวน
10 ถัง และอาคาร 2 ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จานวน 4 ถัง แล้วส่ง จ่ายน้าโดยใช้เครื่องสูบน้า (BOOSTER PUMP)
จานวน 2 เครื่อง (ใช้ 1 เครื่อง สารอง 1 เครื่อง) เพื่อช่วยเพิ่มแรงดันในการจ่ายน้าไปยังส่วนต่างๆ ของโครงการ
ต่อไป (ผังระบบน้าใช้ภายในโครงการ ดังรูปที่ 2.8.1-2 และรูปที่ 2.8.1-3 ไดอะแกรมระบบน้าใช้ ของโครงการ
ดังรูปที่ 2.8.1-4 แบบขยายบ่อเก็บน้าใต้ดินของโครงการ ดังรูปที่ 2.8.1-5 และแบบขยายถังเก็บน้าบนอาคาร
ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร ดังรูปที่ 2.8.1-6)
 แหล่งนาใช้สารอง
แหล่ ง น้ าใช้ ส ารองของโครงการในกรณี ฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง อาจประสบปั ญ หาปริ ม าณน้ าบาดาล
ไม่เพียงพอ โครงการจะซื้อน้าดิบจากเอกชนที่จาหน่ายในพื้นที่ตาบลกะรน และพื้นที่ใกล้เคียง โดยจัดให้มีท่อรับน้า
จากรถบรรทุกเอกชนเข้าสู่บ่อเก็บน้าดิบ ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ และเข้าสู่ระบบน้าใช้ภายใน
โครงการเช่นเดียวกับแหล่งน้าใช้หลัก
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OFFICE
+0.25

OFFICE
+0.25

OFFICE
+0.25

+0.25

ทางเดิน
+0.00

+0.25

+0.15
ห้องน้ำชาย
+0.00

STORAGE.
+0.00

ทางเดิน
+0.00

ห้องระบบ SN1
+0.00

ห้องน้ำหญิง
+0.00

HOUSE KEEPER.
+0.00

ทางเดิน
+0.00
+0.00

ห้องระบบ SN2
+0.00

ห้องระบบ SN3
+0.00
ห้องล็อกเกอร์หญิง
+0.00

ห้องระบบ [EE]
+0.00
DN.

ห้องล็อกเกอร์ชาย
+0.00

ST-2 UP.

ห้องเก็บของ
SUBMURGE

SUBMURGE

SUBMURGE

F&B.
STORAGE.
+0.00

KITCHEN
+0.00

SUBMURGE

SUBMURGE
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2.8.2 ระบบบาบัดน้าเสียและสิ่งปฏิกูล
1) ลักษณะสมบัติน้าเสีย
ลั ก ษณะสมบั ติ น้ าเสี ย ที่ น ามาใช้ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นการออกแบบระบบบ าบั ด น้ าเสี ย นั้ น จะก าหนด
ค่าบีโ อดีข องน้าเสียที่ไหลเข้ าระบบบาบัดเท่ากับ 250 มิ ลลิก รัม/ลิตร โดยค่าของบีโ อดี (BOD) และของแข็ ง
แขวนลอย(Suspended Solids) หลังจากผ่านระบบบาบัดน้าเสียแล้ว จะมีค่าไม่เกิน 20 และ 30 มิลลิกรัม/ลิตร
ตามลาดับ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้าทิ้ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ.2541) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 สาหรับอาคารประเภท ก (โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่ มี
จานวนห้องพักรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป) และตามประกาศ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้อ ม เรื่ อ ง ก าหนดมาตรฐานควบคุ ม การระบายน้าทิ้ ง จากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด สาหรับอาคารประเภท ก (2) โรงแรมที่มีจานวนห้องสาหรับใช้เป็นห้องพักรวมกัน
ทุ ก ชั้ น ของอาคาร หรื อ กลุ่ ม ของอาคารตั้ ง แต่ 200 ห้ อ งขึ้ น ไป ต้ อ งมี ค่ า บี โ อดี (BOD) และสารแขวนลอย
(Suspended Solids) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และ 30 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลาดับ
2) ปริมาณน้าเสีย
น้าเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ส่วนใหญ่มาจากกิจ กรรมในชีวิตประจาวันของผู้ใช้บริการมาจาก
ห้องน้า ห้องส้วม และการล้างทาความสะอาด โดยในช่วงเปิดดาเนินการจะมีปริมาณน้าเสียทั้งหมดประมาณ
133.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ปริมาณน้าเสียคิดอัตราร้อยละ 80 ของปริมาณน้าใช้ ยกเว้นน้าเสียที่เกิดจากการล้าง
ห้องพักมูลฝอยรวม คิดเทียบเท่ากับปริมาณน้าใช้) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.8.2-1
ตารางที่ 2.8.2-1 รายการคานวณปริมาณน้าเสียภายในโครงการ
รายละเอียด

ปริมาณน้าใช้
(ลบ.ม./วัน)

ปริมาณน้าเสีย
(ลบ.ม./วัน)

อาคาร 1 (อาคารห้องพัก 8 ชั้น)

- ห้องพัก
- พนักงาน
- น้าล้างห้องพักมูลฝอย

57.75

46.20

2.04

1.63

0.17

0.17

รวมปริมาณน้าใช้และน้าเสียอาคาร 1
อาคาร 2 (อาคารห้องพัก 8 ชั้น)

59.96

48

- ห้องพัก
- พนักงาน
- ห้องครัวและห้องอาหาร

100.50

80.40

3.40

2.72

3.20

รวมปริมาณน้าใช้อาคาร 2
สระว่ายน้า

107.10

2.56
85.68

2.54

-

169.60

133.68

- น้าเติมสระว่ายน้า
รวมทั้งโครงการ

ชนิดและขนาดของระบบบาบัดน้าเสีย
ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ชนิ ด เติ ม อากาศเลี้ ย ง
ตะกอนเวีย นกลับ ขนาด 25 ลูก บาศก์ เมตร
จานวน 2 ชุด

ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ชนิ ด เติ ม อากาศเลี้ ย ง
ตะกอนเวีย นกลับ ขนาด 30 ลูก บาศก์ เมตร
จานวน 3 ชุด และขนาด 10 ลูก บาศก์ เมตร
จานวน 1 ชุด
ถังดักไขมัน ขนาด 1.60 ลูกบาศก์เมตร

หมายเหตุ : ปริมาณน้าเสียคิดอัตราร้อยละ 80 ของปริมาณน้าใช้ ยกเว้นน้าเสียที่เกิดจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม คิดเทียบเท่ากับปริมาณน้าใช้
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3) ระบบรวบรวมน้าเสีย
น้าเสียจากห้องพักแต่ละชั้นของอาคาร จะรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน้าเสียขนาดต่างๆ ดังนี้
 ท่อระบายน้าเสีย (Waste Pipe) ทาหน้าที่รวบรวมน้าเสียจากการอาบและซักล้างลงสู่ท่อระบาย
น้าเสียรวม โดยเป็นท่อแนวดิ่ง ขนาด ø4 นิ้ว จากนั้นจะไหลลงสู่ท่อระบายน้าเสียในแนวนอนขนาด ø6 นิ้ว และ
รวบรวมเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียเพื่อบาบัดต่อไป
 ท่อระบายน้าเสียส่วนครัว (Waste (kitchen) Pipe) ทาหน้า ที่ร วบรวมน้าเสียจากส่วนครัวของ
ห้องครัว ห้องอาหาร ลงสู่ท่อระบายน้าเสียเข้าสู่ถังดักไขมัน โดยเป็นท่อแนวนอน ขนาด ø4 นิ้ว และรวบรวมเข้าสู่
ระบบบาบัดน้าเสียเพื่อบาบัดต่อไป
 ท่ อ ระบายน้ าโสโครก (Soil
Pipe) ทาหน้า ที่ร วบรวมน้าโสโครกจากห้อ งส้วมของห้อ งพั ก
ลงสู่ท่อระบายน้าเสีย โดยเป็นท่อแนวดิ่ง ขนาด ø6 นิ้ว จากนั้นจะไหลลงสู่ท่อน้าโสโครกแนวนอน ขนาด ø6 นิ้ว
และรวบรวมเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียเพื่อบาบัดต่อไป
 ท่อระบายอากาศ (Vent Pipe) ของอาคาร ขนาด ø2 นิ้ว เป็นท่อที่ใช้สาหรับให้อากาศผ่านเข้า
หรื อ ออกจากระบบท่ อ ระบายน้ าเสี ย และน้ าโสโครก โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ รั ก ษาความดั น ภายในระบบ
ท่อ ระบายน้าให้มี ก ารเปลี่ยนแปลงน้อ ยที่ สุ ด นอกจากนี้ยัง ช่ วยให้ มี อ ากาศหมุ น เวีย นอยู่ภ ายในท่ อ ระบายน้ า
เพื่อดักกลิ่น (Trap Seal) จากเครื่องสุขภัณฑ์เอาไว้
4) การบาบัดน้าเสียของโครงการ
โครงการได้จัดให้มีถังดัก ไขมัน ขนาด 1.60 ลูกบาศก์เมตร โดยติดตั้งบริเวณห้องครัวของอาคาร 2
จานวน 1 ชุด เพื่อรวบรวมน้าเสียจากอ่างล้างจานและส่วนประกอบอาหาร สามารถรองรับบีโอดีเข้าระบบ 1,200
มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้าเสียที่ออกจากถังดักไขมันมีค่าบีโอดี (BOD5) ออกไม่เกิน 840 มิลลิกรัม/ลิตร
สาหรับการบาบัดน้าเสียของโครงการ ปัจจุบันได้จัดให้มีการติดตั้งระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศ
เลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process.,AS) จานวน 6 ชุด รายละเอียดดังนี้ (ผังตาแหน่ง
ระบบบาบัดน้าเสียของโครงการ ดังรูปที่ 2.8.2-1 และรูปที่ 2.8.2-2)
 อาคาร 1 มีปริมาณน้าเสีย 48 ลูกบาศก์เมตร/วัน จัดให้มี ระบบบาบัดน้าเสีย ชนิดเติมอากาศ
เลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process., AS) ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 ชุด
อยู่บริเวณระหว่างอาคาร 1 กับพื้น ที่ลานจอดรถ (ทางเซอร์วิส) รายละเอียดดังนี้ (ไดอะแกรมรวบรวมน้าเสีย
อาคาร 1 ดังรูปที่ 2.8.2-3)
- ชุดที่ 1 รองรับน้าเสียจากส่วนห้องพักชั้น 2 ถึง ชั้น 8 ปริมาณ 24.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ชุดที่ 2 รองรับน้าเสียจากส่วนห้องพักชั้น 2 ถึง ชั้น 8 ห้องน้าชาย ห้องน้าหญิง และห้องน้า
ผู้พิการบริเวณชั้น 2 น้าล้างห้องพักมูลฝอย ปริมาณ 23.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน
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 อาคาร 2 มีปริมาณน้าเสีย 85.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศ
เลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process., AS) จานวน 4 ชุด มีขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร
จานวน 3 ชุด และขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ชุด อยู่บริเวณหลังอาคาร 2 (ฝั่งตะวันตก) และบริเวณ
ห้องครัวของอาคาร 2 รายละเอียดดังนี้
- ชุดที่ 1 มีข นาด 30 ลูกบาศก์เมตร รองรั บน้าเสียจากส่วนของห้องพัก ชั้ น 2 ถึง ชั้น 8
ห้องน้าชาย และห้องน้าหญิง ชั้น 1 ปริมาณ 26.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ชุดที่ 2 มีขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รองรับน้าเสียจากส่วนห้องพัก 1 ถึง ชั้น 8 ปริมาณ
26.70 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ชุดที่ 3 มีขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รองรับน้าเสียจากส่วนห้องพัก 1 ถึง ชั้น 8 ห้องน้าชาย
ห้องน้าหญิง และห้องน้าผูพ้ ิการ ชั้น 2 ปริมาณ 29.82 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ชุดที่ 4 มีขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร รองรับน้าเสียจากส่วนห้องครัวชั้น 1 และห้องอาหาร
ชั้น 2 ซึ่งมีปริมาณน้าเสีย 2.56 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ดังนั้น ระบบบาบัดน้าเสียดังกล่าว สามารถรองรับน้าเสียที่เกิดจากอาคาร 2 ได้อย่างเพียงพอ
(ไดอะแกรมรวบรวมน้าเสียจากอาคาร 2 ดังรูปที่ 2.8.2-4)
ทั้ ง นี้ ระบบบาบั ด น้ าเสี ย ของโครงการสามารถบ าบัด น้ าเสี ย จากส้ ว ม น้ าอาบ และซั ก ล้ า ง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน้าทิ้งหลังจากบาบัดจะมีค่าบีโอดี (BOD5) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณสาร
แขวนลอยไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร จะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้งของแต่ละระบบ แล้วรวบรวมเข้าสู่บ่อเก็บ
น้าทิ้ง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 บ่อ เพื่อนากลับมารดน้าต้นไม้ ส่วนน้าทิ้งที่เหลือจะเข้าสู่บ่อดักมูลฝอย
และบ่อตรวจคุณภาพน้าเสียรวมแต่ละอาคาร และระบายน้าสู่ท่อระบายน้าสาธารณะริมถนนสาธารณประโยชน์
(ถนนปฏัก 24)
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5) รายละเอียดระบบบาบัดน้าเสียและถังดักไขมัน
(5.1) ถังดักไขมัน
โครงการได้จัดให้มีถังดัก ไขมัน ขนาด 1.60 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับบีโอดีเข้าระบบ
1,200 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร โดยน้ าเสี ย ที่ อ อกจากถั ง ดั ก ไขมั น มี ค่ า บี โ อดี (BOD5) ไม่ เ กิ น 840 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร
ส่วนประกอบต่างๆ ของถังดักไขมัน ประกอบด้วย ตะแกรงดักเศษอาหาร ส่วนแยกไขมันและน้า ท่อระบายน้าล้น
รายละเอียดดังนี้
 ตะแกรงดักเศษอาหาร ทาหน้าที่ในการดักจับเศษอาหารจากท่อน้าเข้ า มีลักษณะเป็น
ตะแกรงที่มีรูขนาดเล็กเรียงตัวไปทั่วทั้งแผ่น เพื่อแยกเศษอาหารหรือสิ่งต่างๆ ไว้และระบายน้าลงสู่ถังดักจับไขมัน
 ส่วนแยกไขมันและน้า น้าที่ผ่านการกรองเศษอาหารแล้วจะไหลผ่านไปยังส่วนแยกไขมัน
และน้า โดยจะทิ้งระยะเวลาให้ไขมันแยกตัวและลอยขึ้นเหนือน้าและถูกกักไว้ในถัง
 ท่ อ ระบายน้ าล้ น น้ าจากส่ ว นแยกไขมั น และน้ าจากถั ง จะไหลออกทางช่ อ งน้ าล้ น
ตามปริมาณน้าใหม่ที่ไหลเข้าแทนที
สาหรับการจัดการกากไขมันจากถังดักไขมันของโครงการ ได้จัดให้มีแม่บ้านคอยตักไขมันและ
น้ามันที่แยกตัวขึ้นมาบริเวณผิวน้าของถังดักไขมันทุกวัน ก่อนนามาผสมกับปูนขาว เพื่อกาจัดกลิ่นและดูดความชื้น
จากไขมัน ก่อนรวบรวมใส่ถุงดา แล้วนาไปพักไว้ในห้องพักมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่ สามารถย่อยสลายได้เพื่อรอ
การเก็บขนต่อไป (แบบขยายถังดังไขมัน ขนาด 1.60 ลูกบาศก์เมตร ดังรูปที่ 2.8.2-5)
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(5.2) ระบบบาบั ดน้ าเสี ย ชนิ ดเติม อากาศเลี้ ย งตะกอนเวี ย นกลั บ (Aeration activated
sludge process.,AS) ขนาด 10 ลูก บาศก์เมตร ขนาด 25 ลูก บาศก์เมตร และขนาด 30 ลูก บาศก์ เมตร
โดยขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร ได้ออกแบบให้รองรับบีโอดีเข้าระบบ 840 มิลลิกรัม/ลิตร และค่าของแข็งแขวนลอย
เข้ า ระบบ 300 มิ ลลิก รั ม /ลิตร ซึ่ ง น้าเสียที่ ผ่า นการบาบัดแล้วจะมี ค่ า บีโ อดี (BOD5) 20 มิ ลลิก รั ม/ลิตร และ
ค่าของแข็งแขวนลอย 30 มิลลิกรัม/ลิตร มีประสิทธิภาพการบาบัดน้าเสียร้อยละ 97.62 สาหรับระบบบาบั ดน้า
เสียขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร และขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ได้ออกแบบให้รองรับบีโอดีเข้าระบบ 250 มิลลิกรัม/
ลิตร และค่าของแข็งแขวงลอยเข้าระบบ 300 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งน้าเสียที่ผ่านการบาบัดแล้วจะมีค่าบีโอดี (BOD5)
20 มิลลิกรัม/ลิตร และค่า ของแข็ งแขวงลอย 30 มิ ลลิกรั ม /ลิตร มีประสิทธิภ าพการบาบัดน้าเสียร้ อยละ 92
(ประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้าเสียของโครงการสรุปได้ดังตารางที่ 2.8.2-2)
ทั้งนี้ส่วนประกอบต่างๆ ของระบบบาบัดน้าเสีย ชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration
activated sludge process.,AS) ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร และขนาด30 ลูกบาศก์เมตร
ประกอบด้วย ถังแยกกาก-เก็บตะกอน ถังเติมอากาศหลัก และถังตกตะกอนน้าใสรายละเอียดดังนี้
 ถังแยกกาก-เก็บตะกอน (Separation tank) ทาหน้าที่ในแยกกากตะกอนหนัก -เบา
ออกจากน้าเสีย และเก็บตะกอนส่วนเกิน โดยรับน้าเสียจากอาคารมากักเก็บ ไว้ระยะหนึ่ง ก่อนเข้าสู่ระบบเติม
อากาศต่ อ ไป เพื่ อ เป็ น การลดการแปรผั น ของคุ ณ สมบั ติ ข องน้ าเสี ย ลงในค่ า ความเข้ ม ข้ น ของความสกปรก
ให้มีสภาพที่สม่าเสมอทั่วกัน และเก็บกากตะกอนทั้งหนักและเบาของน้าเสียที่เข้ามาในระบบ ทั้งยังทาหน้าที่เก็บ
ตะกอนส่ วนเกิ นขึ้ นมาหมั ก ก่ อ นที่ จ ะท าการสูบ ออกเพื่ อ น าไปก าจั ดต่ อ ไป โดยระบบบาบัด น้าเสี ย ขนาด 10
ลูกบาศก์เมตร ได้ออกแบบให้รองรับบีโอดีเข้าระบบ 840 มิลลิกรัม/ลิตร และบีโอดีที่ผ่านส่วนแยกกากตะกอน 300
มิลลิกรัม/ลิตร ส่วนระบบบาบัดน้าเสียขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร และขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ออกแบบให้รองรับ
บีโอดีเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และบีโอดีที่ผ่านส่วนแยกกากตะกอน 300 มิลลิกรัม/ลิตร
 ถังเติมอากาศ (Airation tank) เป็นส่วนที่ทาหน้าที่บาบัดน้าเสียโดยการเติมอากาศ
เป็นกระบวนการบาบัดหลักของระบบบาบัดน้าเสีย โดยรับน้าเสียที่มาจากถังปรับสภาพน้าเสียมาทาการบาบัดโดย
วิธีทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจน มวลอินทรีย์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในน้าเสียจะถูกย่อยสลายโดยเชื้อจุลินทรีย์ชนิดต้องการ
ออกซิเจน ที่เลี้ยงไว้ในถังเติมอากาศด้วยขบวนการชีวเคมีภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
Organic matter + O2------>CO2+H2O + energy + end product
ภายในถังเติ มอากาศจะมี เครื่ องเติ มอากาศชนิดใต้น้า สาหรับให้อากาศเลี้ยงเชื้อจุลิ นทรีย์
ช่วยในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้าเสีย ขณะเดียวกันจุลินทรีย์ก็จะแพร่พันธุ์ เพิ่มจานวน ดังนั้นการเติมอากาศ
ต้องมีปริมาณมากพอสาหรับเชื้อจุลินทรีย์ และทาให้เกิดการปั่นป่วนผสมผสานกันของจุลินทรีย์ รวมทั้งป้องกันการ
ตกตะกอนในถังเติมอากาศ รายละเอียดดังนี้

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

- ระบบบาบัดน้าเสียขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร น้าเสียที่ผ่านถังเติมอากาศจะมีค่าบีโอดี 20
มิลลิกรัม/ลิตร และค่าของแข็งแขวงลอยออก 30 มิลลิกรัม/ลิตร ความเข้มข้นของตะกอนจุลินทรีย์ในถังเติมอากาศ
(MLSS) ออกแบบอยู่ที่ 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าสัดส่วนอาหารต่อปริมาณจุลินทรีย์ (F/M ratio) อยู่ในช่วง 0.30
กก.บีโอดี/กก.MLSS/วัน มีระยะเวลากักเก็บ 22.40 ชั่วโมง
- ระบบบาบัดน้าเสียขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร และขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร น้าเสียที่ผ่าน
ถังเติมอากาศจะมีค่าบีโอดี 20 มิลลิกรัม/ลิตร และค่าของแข็งแขวงลอยออก 30 มิลลิกรัม/ลิตร ความเข้มข้นของ
ตะกอนจุลินทรีย์ในถังเติมอากาศ (MLSS) ออกแบบอยู่ที่ 4,000 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าสัดส่วนอาหารต่อปริมาณ
จุลินทรีย์ (F/M ratio) อยู่ในช่วง 0.30 กก.บีโอดี/กก.MLSS/วัน มีระยะเวลากักเก็บ 6 ชั่วโมง
 ถังตกตะกอนน้าใส (Sedimentation tank) เป็นกระบวนการหลักที่สาคัญส่วนหนึ่ง
ของระบบ โดยรับน้าตะกอนที่ไหลมาจากถังเติมอากาศซึ่งมีตะกอนจุลินทรีย์ลอยอยู่ทั่วไป เมื่อเข้าสู่ถังตกตะกอน
ซึ่งจะมีส่วนกันกระเพื่อม ทาให้ความเร็วของน้าตะกอนลดลง และสามารถรวมตัวเป็นตะกอนขนาดใหญ่ แยกตัว
ออกจากน้าได้เองด้วยการตกตะกอนธรรมชาติ ถังตกตะกอนจึงทาหน้าที่แยกตะกอนจุลลินทรีย์ ออกจากน้าที่ผ่าน
การบาบัดแล้ว โดยน้าใสที่อยู่ส่วนบนจะไหลผ่านเวียร์ออกสู่ระบบระบายน้าภายนอก ส่วนตะกอนที่อยู่ก้นถังจะถูก
สูบไปเก็บยังถังแยกกาก-เก็บตะกอนต่อไป โดยระบบบาบัดน้าเสียแต่ละขนาดมีรายละเอียดดังนี้
- ระบบบาบัดน้าเสียขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร มีอัตราการไหลล้นต่อพื้นที่ 24 ลูกบาศก์เมตร/
ตารางเมตร/วัน ระยะเวลากักเก็บ 4.73 ชั่วโมง
- ระบบบาบัดน้าเสียขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร มีอัตราการไหลล้นต่อพื้นที่ 24 ลูกบาศก์เมตร/
ตารางเมตร/วัน ระยะเวลากักเก็บ 2.21 ชั่วโมง
- ระบบบาบัดน้าเสียขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร มีอัตราการไหลล้นต่อพื้นที่ 24 ลูกบาศก์เมตร/
ตารางเมตร/วัน ระยะเวลากักเก็บ 6.14 ชั่วโมง
ขั้นตอนการบาบัดน้าเสียของระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration
activated sludge process.,AS) ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร และขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร
ดังรูปที่ 2.8.2-6 ถึงรูปที่ 2.8.2-8 แบบขยายถังบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration
activated sludge process.,AS) ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร และขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร
ดังรูปที่ 2.8.2-9 ถึงรูปที่ 2.8.2-11 และรายการคานวณระบบบาบัดน้าเสียของโครงการ ดังภาคผนวก 6

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ปริมาณตะกอนและระยะเวลาในการสูบตะกอน
- ระบบบาบัดน้าเสีย ขนาด 10 ลูก บาศก์เมตร/วัน มีปริม าตรถังแยกกาก-เก็บตะกอนขนาด
3.33 ลูก บาศก์เ มตร มี ป ริ ม าณตะกอนส่ ว นเกิ น เกิ ด ขึ้ น ประมาณ 0.04 ลู ก บาศก์ เ มตร/วั น ซึ่ ง โครงการ
จะตรวจสอบปริมาณตะกอนและสูบตะกอนออกจากถังแยกกาก-เก็บตะกอนทุก 2 เดือน
- ระบบบาบัดน้าเสีย ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีปริมาตรถังแยกกาก-เก็บตะกอนขนาด
6.25 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณตะกอนส่วนเกินเกิดขึ้นประมาณ 0.03 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการจะตรวจสอบ
ปริมาณตะกอนและสูบตะกอนออกจากถังแยกกาก-เก็บตะกอน ทุก 2 เดือน
- ระบบบาบัดน้าเสีย ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีปริมาตรถังแยกกาก-เก็บตะกอนขนาด
7.50 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณตะกอนส่วนเกินเกิดขึ้นประมาณ 0.02 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการจะตรวจสอบ
ปริมาณตะกอนและสูบตะกอนออกจากถังแยกกาก-เก็บตะกอนทุกเดือน
การสูบตะกอนของโครงการจะใช้บริการ บริษัทสุดาวรรณ เซฟติคแท้งค์คลีนนิ่งภูเก็ต จากัด ตั้งอยู่ที่
65/408 หมู่ที่ 2 ตาบลวิชิต อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตาบลกะรน
ให้เข้ามาดาเนินการสูบ โดยโครงการได้กาหนดให้มีการสูบตะกอนในช่วงที่มีผู้ใช้บริการน้อยที่สุด นั่นคือ ในช่วง
เวลาประมาณ 11.00 น. - 14.00 น. ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่เป็นการรบกวนผู้ใช้บริการภายในโครงการ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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ปริมาณน้าเสียเข้าระบบ
(ลบ.ม./วัน)
1) ถังแยกกาก-เก็บตะกอน
- ปริมาตรถัง
- ระยะเวลากักเก็บ
2) ถังเติมอากาศ
- ปริมาตรถัง
- ระยะเวลากักเก็บ
- MLSS
- F/M ratio
4) ถังตกตะกอน
- ปริมาตรถัง
- ระยะเวลากักเก็บ
- พื้นที่ผิวไหลล้น
ประสิทธิภาพของระบบบาบัด
BOD เข้า (มก./ล.)
BOD ออก (มก./ล.)

ระบบบาบัดน้าเสียแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ
ขนาด 10 ลบ.ม. จานวน 1 ชุด
ขนาด 25 ลบ.ม.
ขนาด 30 ลบ.ม.
ห้องครัวและห้องอาหาร อาคาร 2
จานวน 2 ชุด บริเวณอาคาร 1
จานวน 3 ชุด บริเวณอาคาร 2
ห้องครัวและห้องอาหาร อาคาร 2
อาคาร 1 มีปริมาณน้าเสีย
อาคาร 2 มีปริมาณน้าเสีย
มีปริมาณน้าเสีย 2.56 ลบ.ม
48 ลบ.ม
85.68 ลบ.ม.

เกณฑ์ที่ใช้ในการออกแบบ

ผลการ
ประเมิน

-

-

3.33 ลบ.ม.
8 ชม.

6.25 ลบ.ม.
5 ชม.

7.50 ลบ.ม.
6 ชม.

ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 2/

ผ่านเกณฑ์

9.33 ลบ.ม.
22.40 ชม.
3,000 มก./ล.
0.30 กิโลกรัม.บีโอดี/กิโลกรัม.MLSS-วัน

5.21 ลบ.ม.
6 ชม.
4,000 มก./ล.
0.30 กิโลกรัม.บีโอดี/กิโลกรัม.MLSS-วัน

6.25 ลบ.ม.
6 ชม.
4,000 มก./ล.
0.30 กิโลกรัม.บีโอดี/กิโลกรัม.MLSS-วัน

6-24 ชั่วโมง 1/
2,000-4,000 มก./ล.1/
0.1-0.3 1/

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

1.97 ลบ.ม.
4.73 ชม.
24 ลบ.ม./ตร.ม./วัน

2.30 ลบ.ม.
2.21 ชม.
24 ลบ.ม./ตร.ม./วัน

7.68 ลบ.ม.
6.14 ชม.
24 ลบ.ม./ตร.ม./วัน

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

97.62
840
20

92
250
20

92
250
20

2-4 ชม. 1/
surface overflow rate
12-24 ลบ.ม./ตร.ม./วัน 2/
ไม่น้อยกว่า 250 1/
ไม่เกิน 20 2/

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2-111

หมายเหตุ เอกสารอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบ
1/ สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม “แนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ, 2560
2/ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด พ.ศ.2548

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

รายละเอียดการพิจารณา

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd..

ตารางที่ 2.8.2-2 สรุปรายละเอียดระบบบาบัดน้าเสียของโครงการเปรียบเทียบกับเกณฑ์การออกแบบ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ
ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร
บีโอดี (BOD) 840 มิลลิกรัม/ลิตร

สูบตะกอนไปกาจัด
ทุก 2 เดือน
ครั้งละ 2.10 ลูกบาศก์เมตร

ถังแยกกาก-เก็บตะกอน
ปริมาตรถัง 3.33 ลูกบาศก์เมตร
ระยะเวลาเก็บกัก 8 ชั่วโมง

ถังเติมอากาศหลัก
ปริมาตรถัง 9.33 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเก็บกัก 22.40 ชั่วโมง
ค่าความเข้มข้นตะกอนจุลินทรีย์ในถังเติมอากาศ (MLSS) 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร
ค่าสัดส่วนอาหารต่อปริมาณจุลินทรีย์ (F/M Ratio)
0.30 กก.BOD5/กก.MLSS-วัน

ตะกอนส่วนเกิน

ถังตกตะกอน
ปริมาตรถัง 1.97 ลูกบาศก์เมตร
ระยะเวลาเก็บกัก 4.73 ชั่วโมง

สูบตะกอนเวียนกลับ

บ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้ง
(น้าทิ้งมีค่า BOD <20 มิลลิกรัมต่อลิตร)

บ่อเก็บเก็บน้าทิ้ง ปริมาตร 10 ลูกบาศก์เมตร

รดน้าต้นไม้

บางส่วนระบายออกสู่ท่อระบายน้าริมถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนปฏัก 24)

รูปที่ 2.8.2-6 ขั้นตอนการบาบัดน้าเสียของระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ
(Aeration activated sludge process.,AS) ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ
ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร
บีโอดี (BOD) 250 มิลลิกรัม/ลิตร
ถังแยกกาก-เก็บตะกอน
ปริมาตรถัง 6.25 ลูกบาศก์เมตร
ระยะเวลาเก็บกัก 5 ชั่วโมง

สูบตะกอนไปกาจัด
ทุก 2 เดือน
ครั้งละ 1.56 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณก๊าซมีเทนเกิดขึ้นประมาณ
0.73 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ถังเติมอากาศหลัก
ปริมาตรถัง 5.21 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเก็บกัก 6 ชั่วโมง
ค่าความเข้มข้นตะกอนจุลินทรีย์ในถังเติมอากาศ (MLSS) 4,000 มิลลิกรัม/ลิตร
ค่าสัดส่วนอาหารต่อปริมาณจุลินทรีย์ (F/M Ratio)
0.30 กก.BOD5/กก.MLSS-วัน

ตะกอนส่วนเกิน
ปริมาณ Aerosol
1.83 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

FILTER SCRUBBER
ขนาด 3.22 ลูกบาศก์เมตร

ถังตกตะกอน
ปริมาตรถัง 2.30 ลูกบาศก์เมตร
ระยะเวลาเก็บกัก 2.21 ชั่วโมง

เผา

สูบตะกอนเวียนกลับ

บ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้ง
(น้าทิ้งมีค่า BOD <20 มิลลิกรัมต่อลิตร)

บ่อเก็บเก็บน้าทิ้ง ปริมาตร 10 ลูกบาศก์เมตร

รดน้าต้นไม้

บางส่วนระบายออกสู่ท่อระบายน้าริมถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนปฏัก 24)

รูปที่ 2.8.2-7 ขั้นตอนการบาบัดน้าเสียของระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ
(Aeration activated sludge process.,AS) ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ
ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร
บีโอดี (BOD) 250 มิลลิกรัม/ลิตร
ถังแยกกาก-เก็บตะกอน
ปริมาตรถัง 7.50 ลูกบาศก์เมตร
ระยะเวลาเก็บกัก 6 ชั่วโมง

สูบตะกอนไปกาจัด
ทุกเดือน
ครั้งละ 0.62 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณก๊าซมีเทนเกิดขึ้นประมาณ
0.88 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ถังเติมอากาศหลัก
ปริมาตรถัง 6.25 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเก็บกัก 6 ชั่วโมง
ค่าความเข้มข้นตะกอนจุลินทรีย์ในถังเติมอากาศ (MLSS) 4,000 มิลลิกรัม/ลิตร
ค่าสัดส่วนอาหารต่อปริมาณจุลินทรีย์ (F/M Ratio)
0.30 กก.BOD5/กก.MLSS-วัน

ตะกอนส่วนเกิน
ปริมาณ Aerosol
1.89 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

FILTER SCRUBBER
ขนาด 0.59 ลูกบาศก์เมตร

ถังตกตะกอน
ปริมาตรถัง 7.68 ลูกบาศก์เมตร
ระยะเวลาเก็บกัก 6.14 ชั่วโมง

เผา

สูบตะกอนเวียนกลับ

บ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้ง
(น้าทิ้งมีค่า BOD <20 มิลลิกรัมต่อลิตร)

บ่อเก็บเก็บน้าทิ้ง ปริมาตร 10 ลูกบาศก์เมตร

รดน้าต้นไม้

บางส่วนระบายออกสู่ท่อระบายน้าริมถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนปฏัก 24)

รูปที่ 2.8.2-8 ขั้นตอนการบาบัดน้าเสียของระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ
(Aeration activated sludge process.,AS) ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

สาหรั บช่ วงเปิดดาเนินการโครงการจัดให้มีก ารตรวจสอบประสิทธิภ าพของระบบบาบัดน้าเสีย
ภายในโครงการอย่างสม่าเสมอ โดยมีการจัดทาตารางกาหนดระยะเวลาซ่อมบารุงอุปกรณ์ที่ประกอบอยู่ในระบบ
บาบัดน้าเสียทุกชิ้นตามคู่มือของแต่ละประเภท เช่น เครื่องสูบน้าเสีย เครื่องเติมอากาศ เป็ นต้น เพื่อความสะดวก
และจัดให้มีก ารติ ดตั้ ง มิ เตอร์ ไฟฟ้ า เฉพาะของระบบบาบัดน้าเสีย เพื่ อ ความสะดวกในการติ ดตามตรวจสอบ
ประสิทธิภ าพของระบบบาบัดน้าเสีย โดยโครงการจัดให้มี ระบบบาบัดน้าเสียทั้ งหมด 6 ชุด สามารถค านวณ
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ และค่าไฟฟ้า (ค่าไฟประมาณยูนิตละ 3 บาท) ได้ดังนี้ และ ดังตารางที่ 2.8.2-3
- ระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge
process.,AS) ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร ใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 23.80 กิโลวัตต์ -ชั่วโมง/วัน คิดเป็นค่าไฟฟ้า
ประมาณ 71.40 บาท/วัน หรือประมาณ 2,142 บาท/เดือน
- ระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge
process.,AS) ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร บริเวณอาคาร 1 จานวน 2 ชุด มีการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 114.40
กิโลวัตต์-ชั่วโมง/วัน คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 343.20 บาท/วัน หรือประมาณ 10,296 บาท/เดือน
- ระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge
process.,AS) ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร บริเวณอาคาร 2 จานวน 3 ชุด มีการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 105.60
กิโลวัตต์-ชั่วโมง/วัน คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 316.80 บาท/วัน หรือประมาณ 9,504 บาท/เดือน
ทั้งนี้ โครงการมีการติดตั้งระบบปั้มสูบน้าเสีย ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 6 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/วัน
คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 18 บาท/วัน หรือประมาณ 540 บาท/เดือน
ดังนั้น เมื่อรวมปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบบาบัดน้าเสียทั้ง 6 ระบบระบบปั้มสูบน้า
เสีย จะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 249.80 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/วัน คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 749.40 บาท/วัน หรือ
ประมาณ 22,482 บาท/เดือน (รายการคานวณค่าไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้าของระบบบาบัดน้าเสีย ดังภาคผนวก 7)
ตารางที่ 2.8.2-3 คานวณพลังงานไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการบาบัดน้าเสียของโครงการ
ชนิดระบบบาบัดน้าเสีย
ระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ
ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร
ระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ
ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร
ระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ
ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร
ระบบปั้มสูบน้าเสีย
รวม

จานวน
(ชุด)

พลังงานไฟฟ้า
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/วัน)

ค่าไฟฟ้า
ค่าไฟฟ้า
(บาท/วัน) (บาท/เดือน)

1

23.80

71.40

2,142

2

114.40

343.20

10,296

3

105.60

316.80

9,504

6

6
249.80

18
749.40

540
22,482

ที่มา : บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด, ธันวาคม 2564
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แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบการทางานและประสิทธิภาพของระบบบาบัด
น้าเสีย โครงการได้จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้ง ก่อนเข้าระบบบาบัดน้าเสียและออกจากระบบบาบัดน้าเสีย
แต่ละชุดทุกเดือน ตามแบบบันทึกการตรวจคุณภาพน้าทิ้ง ดังตารางที่ 2.8.2-4 ประกอบด้วย พีเอช บีโอดีปริมาณ
สารแขวนลอยทั้งหมด ทีเคเอ็น โคลิฟอร์มแบคทีเรีย น้ามันและไขมัน ซัลไฟด์ ตะกอนหนัก และสารที่ละลายได้
ทั้งหมด โดยสามารถประเมินค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้ง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,600-2,000 บาท/
ตัวอย่าง คิดเป็นค่าใช้จา่ ยประมาณ 12,000 บาท/เดือน หรือ 288,000 บาท/ปี
ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้แจ้งให้เจ้าของโครงการทราบแล้วว่าหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่
กาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจะต้องได้รับบทลงโทษตามมาตรา 104 “เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 71 หรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 72 หรือข้อกาหนด
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 74 หรือ มาตรา 75 วรรคหนึ่ง หรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 80 ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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ตารางที่ 2.8.2-4 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้ง
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ตั้งอยู่ที่ซอยปฏัก 24 ตาบลกะรน อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ ................... ประจาปี พ.ศ...........................
วันที่ ................เดือน................................ พ.ศ. ....................
สถานที่เก็บตัวอย่าง ...................................................................................

≥35

-

สารที่ละลายได้ทั้งหมด
(มก./ล)

โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย
(MPN/100 มล.)

≥30

ตะกอนหนัก (มก./ล)

ทีเคเอ็น (มก./ล)

≥20

ซัลไฟด์ (มก./ล)

ปริมาณสารแขวนลอย
ทั้งหมด (มก./ล)

5-9

น้ามันและไขมัน (มก./ล)

บีโอดี (มก./ล)

ตาแหน่งตรวจวัด

พีเอช

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

- บ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้งก่อนการบาบัด
- บ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้งหลังการบาบัด
ค่ามาตรฐาน (STD)

≥20 ≥1.0 ≥0.5

≥500

หมายเหตุ : (STD) : มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารประเภท ก. โรงแรมที่มีจานวนห้องสาหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร
หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2548

หน่วยงานราชการหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตตรวจวิเคราะห์ .................................................................................
ผู้วิเคราะห์.....................................................
(..................................................)
วัน/เดือน/ปี......................................................
หมายเหตุ : สรุปความเห็นจากผลการตรวจคุณภาพน้าทิ้งมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข............................................................................................................
ผู้สรุปความคิดเห็น.................................................................................................................................
(.......................................................)
คุณวุฒิ ..........................................................
วัน/เดือน/ปี....................................................
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(5.3) การจัดการละอองน้า (Aerosol)
ละอองน้ า (Aerosol) เป็ น อนุ ภ าคของเหลวขนาดเล็ ก ที่ ฟุ้ ง กระจายในอากาศและลอย
ในอากาศได้เป็นเวลานาน ดังนั้น การเติมอากาศบริเวณผิวน้าในส่วนของถังเติมอากาศของระบบบาบัดน้าเสีย อาจ
ทาให้โอกาสที่จะเกิดการฟุ้งกระจายของละอองน้าที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคแพร่กระจายออกสู่ บรรยากาศ
ภายนอกได้ ดังนั้น โครงการจึงได้จัดให้มีระบบรวบรวมและกาจัดละอองน้า (Aerosol) ที่เกิดขึ้นจากระบบบาบัด
น้าเสียโดยการติดตั้งระบบดักจับและกาจัด Aerosol ชนิด FILLTER SCRUBBER จานวน 5 ถัง (แบบขยายบ่อ
บาบัดละอองน้า (Aerosol) ดังรูปที่ 2.8.2-12) มีขนาด 1.30x0.9x2.27 เมตร มีปริมาตร 4.47 ลูกบาศก์เมตร
โดยปริมาณละอองน้า (Aerosol) ที่เกิดจากส่วนเติมอากาศ ของระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอน
เวียนกลับ (Aeration activated sludge process.,AS) ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณละอองน้า (Aerosol)
เกิดขึ้นประมาณ 1.83 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณละอองน้า (Aerosol) เกิดขึ้น
ประมาณ 1.89 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
(5.4) การจัดการมีเทน
ก๊าซชีวภาพ (Bio Gas) คือก๊าซที่เกิดจากมูลสัตว์หรือสารอินทรีย์ต่างๆ ถูกย่อยสลาย
โดยเชื้อจุลินทรีย์ในสภาวะที่ไร้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) ซึ่งตามธรรมชาติจุลินทรีย์ไม่ต้องการออกซิเจน
(Anaerobic Bacteria) ทาให้เกิดผลผลิตในรูปของก๊าซผสมประกอบไปด้วยก๊าซหลายชนิด โดยส่วนใหญ่มี 3 ส่วน
ได้แ ก่ ก๊า ซมีเทน (CH4) ประมาณ 50-70% ก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณ 30-50% ส่วนที่เหลือ
เป็นก๊าซอื่นๆ เช่น แอมโมเนีย (NH3) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และไอน้า (H2O) ซึ่งโครงการได้จัดให้มีถังเก็บ
ก๊าซมีเทน (Methane) จานวน 5 ถัง โดยมีปริมาณก๊าซมีเทน (Methane) ที่ออกจากถังแยกกาก-เก็บตะกอน
ของระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process.,AS) ขนาด
25 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณก๊าซมีเทน (Methane) เกิดขึ้นประมาณ 0.88 ลูกบาศก์เมตร/วัน และขนาด 30
ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณก๊าซมีเทน (Methane) เกิดขึ้นประมาณ 0.88 ลูกบาศก์เมตร/วัน
สาหรับปริมาณก๊าซมีเทน (Methane) ที่เกิดขึ้นจะกาจัดด้วยวิธีการเผาต่อไป (แบบขยายถัง
กาจัดก๊าซมีเทน (Methane) ดังรูปที่ 2.8.2-12)
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6) การนาน้าทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์
โครงการมีการนาน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วมาใช้รดน้าต้นไม้ โดยจะเก็บไว้ในบ่อเก็บน้าทิ้ง ขนาด
10 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 บ่อ ซึ่งโครงการได้จัดให้มีเครื่องสูบน้าเพื่อสูบน้าทิ้งเข้าสู่ระบบท่อรดน้าต้นไม้ ไปยัง
พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยใช้ก๊อกน้าพร้อมสายยางกระจายทั่วพื้นที่โครงการ จานวน 6 จุด เพื่อควบคุมมิให้
เกิดการกระจายตัวของละอองน้าขณะที่พนักงานรดน้าต้นไม้ โครงการมีการติดป้ายเตือนที่มีข้อความว่า “น้าทิ้ง
สาหรับรดต้นไม้เท่านั้น ห้ามสัมผัส” ให้เห็นชัดเจน
สาหรับความต้อ งการใช้ น้าในการรดต้ นไม้แ ละพื้นที่สีเขี ยวภายในโครงการ ซึ่ ง มี พื้นที่ประมาณ
781.35 ตารางเมตร สามารถคานวณได้ ดังนี้
- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
= 781.35
ตารางเมตร
- อัตราการใช้น้ารดต้นไม้
= 10
มิลลิเมตร/ตารางเมตร/ครั้ง
(International Plumbing Code, 2006)

- ระยะเวลาที่ใช่ในการจ่ายน้า
- ปริมาณน้ารดต้นไม้

=
=
=

2
ครั้ง/วัน
(10 x 2 x 781.35)/1,000
15.62
ลูกบาศก์เมตร/วัน

จากการคานวณข้างต้น โครงการมีความต้องการน้ารดต้นไม้ปริมาณ 15.62 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ซึ่งน้าทิ้งที่เกิดขึ้นภายในโครงการมีประมาณ 133.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกเก็บรวบรวมไว้ในบ่อเก็บน้าทิ้งขนาด
10 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 บ่อ เพื่อนาไปรดน้าต้นไม้ ส่วนน้าทิ้งที่เหลืออีก ประมาณ 118.06 ลูกบาศก์เมตร/วัน
จะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้ง ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะริมถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24)
หน้าพื้นที่โครงการ (ผังระบบรดน้าต้นไม้ของโครงการ ดังรูปที่ 2.8.2-13 และแบบขยายบ่อเก็บน้าทิ้ง ขนาด 10
ลูกบาศก์เมตร ดังรูปที่ 2.8.2-14)
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2.8.3 ระบบระบายน้า และการป้องกันน้าท่วม
ระบบระบายน้าของโครงการเป็นระบบแยกระหว่างน้าฝนและน้าทิ้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ระบบระบายน้าทิ้ง
น้าเสียจากอาคารแต่ละอาคารที่ผ่านการบาบัดแล้วจะมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และสาร
แขวนลอยไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้าทิ้งที่ออกจากระบบบาบัดน้าเสียจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้าของแต่ละ
ระบบ จากนั้นจะรวบรวมเข้าสู่บ่อเก็บน้าทิ้ง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 บ่อ เพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ใน
การรดต้นไม้ต่อไป ส่วนน้าทิ้งบางส่วนที่เหลือ จะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้งรวม ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้า
สาธารณะริมถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) หน้าพื้นที่โครงการ โดยไม่เข้าสู่บ่อหน่วงน้าของโครงการ
แต่อย่างใด
2) ระบบระบายน้าฝน
ระบบระบายน้าฝนของโครงการ แบ่งเป็นระบบระบายน้าฝนจากอาคาร (น้าฝนที่ตกบนหลังคา
อาคาร) และระบบระบายน้าฝนบนพื้นดินภายในบริเวณโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
- ระบบระบายน้าฝนจากอาคาร ประกอบด้วย หัวรับน้าฝน (RD) ขนาด ø4 นิ้ว ทาหน้าที่รับน้าฝน
บริเวณชั้นหลังคา โดยจะระบายลงมาตามท่อระบายน้าฝนแนวดิ่ง (RL) ขนาด ø4 นิ้ว และไหลไปตามท่อระบาย
น้าฝนรอบอาคาร เพื่อรวบรวมเข้าสู่บ่อหน่วงน้าฝนต่อไป
- ระบบระบายน้าฝนภายในพื้นที่โครงการ น้าฝนที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ โครงการบางส่วนจะซึม
ลงดินตามธรรมชาติ และบางส่วนจะไหลไปตามท่อรวบรวมน้าฝน ซึ่งบริเวณอาคารห้องพักเป็นท่อ ค.ส.ล.ชนิดอัด
แรง (ท่อ RCP) ขนาด ø0.40 เมตร ความลาดชัน 1 : 200 ที่มีบ่อพักน้า (MH) ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร พร้อมฝา
ปิดทุกๆ ระยะ 8 เมตร ที่อยู่รอบพื้นที่โครงการบริเวณอาคารห้องพัก และรวบรวมน้าเข้าสู่บ่อหน่วงน้าฝนต่อไป
สาหรับพื้นที่ลานจอดรถ น้าฝนที่เกิดขึ้นบางส่วนลงดินตามธรรมชาติ และบางส่วนจะไหลไปตาม
รางระบายน้า (Gutter) มีความกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร โดยน้าจะไหลไปเชื่อมต่อกับบ่อพักน้า (MH) ขนาด
0.60 x 0.60 เมตร (B10) ที่อยู่บริเวณทางเข้า-ออก (ทางเซอร์วิส) และรวบรวมน้าเข้าสู่บ่อหน่วงน้าฝนต่อไป
(ผังระบบระบายน้าฝนและตาแหน่งบ่อหน่วงน้าฝนของโครงการ ดังรูปที่ 2.8.3-1 และไดอะแกรม
ระบบระบายน้าฝนของโครงการ ดังรูปที่ 2.8.3-2 และ รูปที่ 2.8.3-3) ภาพตัดชลศาสตร์ท่อระบายน้า ค.ส.ล.ชนิด
อัดแรง (ท่อ RCP) ขนาด ø0.40 เมตรและบ่อพักน้า (MH) ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ดังรูปที่ 2.8.3-4 และภาพตัด
จุดเชื่อมท่อระบายน้าของโครงการกับท่อระบายน้าสาธารณะริมถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) ดังรูปที่
2.8.3-5)
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ทางสาธารณประโยชน์ ( ซอยปฏัก 24 ) กว้าง 7 เมตร

±0.00

SCALE

1:350

+00 ระดับดิน

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

B7

B8

B9

B10

บ่อดักขยะ
A11

+00 ระดับดิน

B1

A12

B2

ท่อจาก A20

ระบายน้ำทิ้งสู่สาธารณะ

บ่อดักขยะ

B3

B4

B5

B6

บ่อดักขยะ
B11

B12

ท่อจาก A20

บ่อดักขยะ

ระบายน้ำทิ้งสู่สาธารณะ

FINISHING
COMPACT SAND

FINISHED LEVEL

COMPACT SAND EVERY 300 mm.

Ø800 RCP

150 mm. COMPACT SAND

NOTES :

Ø800 RCP

- THE DISTANCE BETWEEN THE FINISHED LEVEL AND THE TOP
OF PIPE SHALL BE AS FOLLOWING :
1. 400 mm. FOR NOT TRAFFIC AREA
2. 600 mm. FOR CAR AREA
3. 800 mm. FOR TRUCK AREA
- ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER

DETAIL-2

Ø600 RCP
DETAIL-2

รูปตัดตะแกรงดักมูลฝอย
ระดับดินเดิม

Ø600 RCP ท่อภายนอกสาธาระณะ

Ø6" PVC
Ø800 RCP
Ø600 RCP

SCALE

รูปตัดจุดเชื่อมทางเข้า-ออก

แนวกึ่งกลางถนน

แนวเขตที่ดินโครงการ

แนวเขตทางภายนอก

บ่อพักน้ำ

แนวเขตทางภายนอก
ทางเท้าสาธารณะ

+ระดับผิวจราจรภายใน

ท่อระบายน้ำ

บ่อพักน้ำ

บ่อพักน้ำสาธารณะ

SCALE

NTS.

NTS.
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3) การป้องกันน้าท่วม
สภาพพื้นที่โครงการเป็นที่ราบ อยู่สูงกว่าระดับถนน ประมาณ 0.35 เมตร ปัจจุบันมีอาคารห้องพัก 8
ชัน้ จานวน 2 อาคาร แต่ยังไม่มีการปรับพื้นที่บริเวณลานจอดรถ ซึ่งปัจจุบันบริเวณพื้นที่จอดรถบางส่วนมีอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว จานวน 3 อาคาร และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จานวน 2 อาคาร ซึ่ง จะทา
การรื้อถอนทั้งหมดก่อนดาเนินการปรับพื้นที่ ทั้งนี้ ระบบการป้องกันน้าท่วมหลังพัฒนาโครงการได้จัดให้มีการ
ควบคุมอัตราการระบายน้าในขณะฝนตก ซึ่งวิศวกรโครงการได้ออกแบบระบบระบายน้าฝน โดยจัดให้มีบ่อพัก
น้าฝน และบ่อเก็บน้าส่วนเกิน (บ่อหน่วงน้า) ตลอดจนระบบรวบรวมน้าในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ
 คานวณปริมาณน้าฝน
การคานวณหาอัตราการระบายน้าออกจากโครงการก่อน และหลังการพัฒนาโครงการเพื่อหา
ปริมาณน้าฝนส่วนเกินที่ต้องหน่วงไว้ในพื้นที่โครงการ ใช้สมการ Rational’s Method ร่วมกับกราฟ Cumulative
Curve ดังนี้
Q
=
0.278 x 10-6 C.I.A.
เมื่อ Q
=
อัตราการระบายน้า; ลูกบาศก์เมตร/วินาที
C
=
สัมประสิทธิ์การไหลนองของพื้นที่
I
=
ความเข้มฝนที่คาบอุบัติ 10 ปี (มิลลิเมตร/ชั่วโมง)
กาหนดในเวลา 25 นาที มีค่า 105 มิลลิเมตร/ชั่วโมง
A
=
พื้นที่รับน้า ; ตารางเมตร
- ค่าสั มประสิ ทธิ์การไหลนองก่ อนพัฒนาโครงการ (Cก่ อน) สภาพพื้ นที่ โครงการก่ อนพั ฒนา
โครงการเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ดังนั้น Cก่อน จึงมีค่าเท่ากับ 0.30 (เขตรกร้าง) พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การไหลนอง (C)
ตารางที่ 2.8.3-1

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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ตารางที่ 2.8.3-1 ค่าสัมประสิทธิ์การไหลนองของน้าฝนบนพื้นที่ในลักษณะต่างๆ
เขตการใช้ของพื้นที่
เขตธุรกิจ
ใจกลางธุรกิจ
รอบๆบริเวณ
เขตที่พักอาศัย
ครอบครัวเดี่ยว
หลายครอบครัวแบบแยกกัน
หลายครอบครัวแบบติดกัน
ชานเมือง
อพาร์ทเมนท์
เขตอุตสาหกรรม
ขนาดเบา
ขนาดหนัก
เขตสวนสาธารณะ
เขตสนามเด็กเล่น
เขตชุมทางสถานีรถไฟ
เขตรกร้าง

สัมประสิทธิ์ของ
การไหลนอง (C)
0.70 – 0.95
0.50 – 0.70
0.30 – 0.50
0.40 – 0.60
0.60 – 0.75
0.25 – 0.40
0.50 – 0.70
0.50 – 0.80
0.60 – 0.90
0.40 – 0.25
0.20 – 0.35
0.20 – 0.35
0.40 – 0.30

ลักษณะพื้นที่ผิว
ยางมะตอยหรือคอนกรีต
อิฐหรือตัวหนอนปูพื้น
หลังคา
สนาม (แบบดินทราย)
เรียบมีความลาดชัน 2%
ความลาดชัน2 – 7%
ความลาดชัน7% ขึ้นไป
สนาม (แบบดินแน่น)
เรียบมีความลาดชัน2%
ความลาดชัน2 – 7%
ความลาดชัน7% ขึ้นไป

สัมประสิทธิ์ของการ
ไหลนอง (C)
0.70 – 0.95
0.70 – 0.85
0.75 – 0.95
0.05 – 0.10
0.10 – 0.15
0.15 – 0.20
0.13 – 0.17
0.18 – 0.22
0.25 – 0.35

ที่มา : เกรียงศักดิ์อุดมสินโรจน์, 2537 (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

- ค่าสัมประสิทธิ์การไหลนองหลังพัฒนาโครงการ (Cหลัง) หลังพัฒนาโครงการ พื้นที่มีการ
พัฒนานามาใช้งานแตกต่างกันหลายส่วน ดังนั้น Cหลัง จึงต้องนามาจากค่าเฉลี่ยของแต่ละส่วน ดังนี้
Cหลัง =
Cเฉลี่ย
=
A1C1 + A2C2 + … / A1 + A2 + …
การหาค่า C เฉลี่ย ของพื้นที่โครงการสามารถคานวณได้ดังต่อไปนี้
การใช้ประโยชน์พื้นที่
- พื้นที่หลังคาปกคลุม
- ถนนและทางเท้า (อิฐปูพื้น)
- พื้นที่สีเขียว
- สระว่ายน้า
- ลานจอดรถ
Cเฉลี่ย

ค่า C
0.80
0.70
0.70
0.30
0.70
0.70

พื้นที่ (ตารางเมตร)
2,048.81
72.49
781.35
455.75
1,752
5,110.40

ที่มา : บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด, พฤศจิกายน 2564
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ค่า Cเฉลี่ ย = {(2,048.81× 0.80) +(72.49×0.70) +(781.35×0.70)+(455.75×0.30)
+(1,752×0.70)}/ 2,048.81+72.49+781.35+455.75+1,752
= 0.70
- การหาค่าความเข้มฝนที่คาบอุบัติ 10 ปี (I10) โดยในธรรมชาติฝนจะตกหนักในช่วงนาที
แรกๆ และลดลงใกล้ศูนย์ในนาทีสุดท้ายจนฝนหยุดไปในที่สุด โดยฝนจะตกด้วยความเข้มที่ต่า และเพิ่มขึ้นจนถึงจุด
จุดหนึ่ง แล้วลดความแรงลงจนหยุดตก จากความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการตกกับความเข้มฝนสามารถได้
ดังรูปที่ 2.8.3-6 พบว่า ค่า I ที่ระยะเวลาฝนตก 25 นาที มีค่าความเข้มฝน 105 มิลลิเมตร/ชั่วโมง

รูปที่ 2.8.3-6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มฝน ในคาบอุบัติต่างๆ ของพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
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จากรายการการคานวณ รายละเอียดดังภาคผนวก 6 เมื่อโครงการควบคุมอัตราระบายน้าออก
เท่ากับอัตราการระบายน้าฝนสูงสุดก่อนการพัฒนา โครงการต้องจัดให้มีบ่อหน่วงน้าสาหรับรองรับปริมาณน้า
สะสมเพื่อรอการระบายออกจากโครงการ ดังนี้
- อัตราการระบายน้าฝนสูงสุดก่อนการพัฒนา
0.0448 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
- อัตราการระบายน้าฝนสูงสุดหลังการพัฒนา
0.1051 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
- เวลาที่พิจารณาฝนตก
180 นาที (3 ชั่วโมง)
- ปริมาตรน้าที่ต้องหน่วง
151.81 ลูกบาศก์เมตร
จากการคานวณข้ างต้น พบว่า โครงการจะต้องจัดให้มีบ่อ หน่วงน้าฝนขนาดไม่น้อ ยกว่า 151.81
ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการได้จัดให้มีบ่อหน่วงน้าฝน ขนาด 156 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ รองรับปริมาณ
น้าฝนที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ
การควบคุมการระบายน้า
ก่อนมีการก่อสร้างอาคารและพัฒนาพื้นที่โครงการมีอัตราการระบายน้า 0.0448 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที หลัง มี ก ารพั ฒ นาโครงการจะทาให้อั ต ราการระบายน้าเพิ่ ม ขึ้ น จากสภาพก่ อ นมี โ ครงการใน 25 นาที
ที่ฝนตก เป็น 0.1051 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งเมื่อนามาคานวณปริมาณน้าส่วนเกินที่ต้องหน่วงไว้ในช่วงเวลา 180
นาที ควบคุมอัตราระบายออกไม่เกินค่าสูงสุดก่อนในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้น จะมีปริมาณน้าฝนสะสมที่ต้องหน่วงไว้
ประมาณ 151.81 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดดังภาคผนวก 6
ทั้งนี้ โครงการได้ จัดให้มีบ่อหน่วงน้าฝน ซึ่งมี ลัก ษณะเป็นบ่อ คอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด 156
ลูก บาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ ซึ่ง อยู่ใต้ ทางเข้ า -ออกอาคารของโครงการ โดยน้าฝนบางส่วนจะซึ ม ลงดิ นตาม
ธรรมชาติและบางส่วนจะไหลไปตามท่อรวบรวมน้าฝน ซึ่งเป็นท่อ ค.ส.ล.ชนิดอัดแรง (ท่อ RCP) ขนาด ø0.40
เมตร ความลาดชัน 1 : 200 ที่มีบ่อพักน้า (MH) ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร พร้อมฝาปิดทุกๆ ระยะ 8 เมตร ที่อยู่
รอบพื้นที่โครงการบริเวณอาคารห้องพัก และรวบรวมน้าเข้าสู่บ่อหน่วงน้าฝนต่อไป
สาหรับพื้นที่ลานจอดรถ น้าฝนที่เกิดขึ้นบางส่วนลงดินตามธรรมชาติ และบางส่วนจะไหลไปตามราง
ระบายน้า (Gutter) มีความกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร โดยน้าจะไหลไปเชื่อมต่อกับบ่อพักน้า (MH) ขนาด
0.60 x 0.60 เมตร (B10) ทีอ่ ยู่บริเวณทางเข้า-ออก (ทางเซอร์วิส) และรวบรวมน้าเข้าสู่บ่อหน่วงน้าฝนต่อไป และ
เมื่อฝนหยุดตกโครงการจะระบายน้าออกจากบ่อหน่วงน้าฝน ประมาณ 151.81 ลูกบาศก์เมตร (เท่ากับปริมาณน้า
ที่หน่วงไว้ทั้งหมด) ไปยังท่อระบายน้าสาธารณะหน้าพื้นที่ โครงการในอัตรา 0.0448 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งไม่
เกินอัตราการระบายน้าก่อนมีโครงการ โดยใช้เครื่องสูบน้ามอเตอร์ ขนาด 5 แรงม้า จานวน 3 ชุด (ทางาน 2 ชุด
สารอง 1 ชุด) (แบบขยายบ่อหน่วงน้าฝน ขนาด 156 ลูกบาศก์เมตร ดังรูปที่ 2.8.3-7)
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2.8.4 การเก็บรวบรวมและจัดการมูลฝอย
1) ปริมาณและลักษณะของมูลฝอย
สาหรับช่วงเปิดดาเนินการมีผู้ใช้บริการ และพนักงานสูงสุด 502 คน/วัน แบ่งเป็นผู้ใช้บริการห้องพัก
จานวน 422 คน เจ้าหน้าที่และพนักงาน จานวน 80 คน ซึ่งไม่พักในโครงการ ทั้งนี้ มูลฝอยที่เกิดขึ้นในอาคาร
ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมการใช้ชีวิตประจาวันของผู้ใช้บริการภายในโครงการ และบางส่วนเกิดจากกิจกรรมของ
เจ้าหน้าที่ และพนักงาน
สาหรับอัตราการเกิดมูลฝอยภายในโครงการประเมิน จากข้อมูลกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม เทศบาลนคร
ภู เก็ ต (2562) ที่ ก าหนดอั ตราการเกิ ด มู ลฝอย ไม่ น้ อ ยกว่ า 1.30 กิ โ ลกรั ม /คน/วั น ดั ง นั้ น ภายในโครงการ
จะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 652.60 กิโลกรัม/วัน หรือประมาณ 2.93 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยมูลฝอยที่
เกิดขึ้นสามารถแบ่งเป็นประเภทตามสัดส่วนซึ่งกาหนดโดยกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครภูเก็ต ได้ดังนี้
(1) มู ลฝอยอิ นทรี ย์/ มู ลฝอยที่ สามารถย่อ ยสลายได้ เช่ น เศษผัก ผลไม้ เปลือ กผลไม้ เนื้อ สัต ว์
เศษอาหาร เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 64.98 หรือ 424.06 กิโลกรัม/วัน
(2) มู ล ฝอยรี ไ ซเคิ ล ได้ แ ก่ แก้ ว พลาสติ ก กระดาษ กระป๋ อ งอะลู มิ เ นี ย ม กระป๋ อ งเหล็ ก
เศษผ้า เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 21 หรือ 137.05 กิโลกรัม/วัน
(3) มู ล ฝอยทั่ ว ไป (มู ล ฝอยแห้ ง ) ได้ แ ก่ เปลื อ กลู ก อม ซองขนม ซองบะหมี่ ส าเร็ จ รู ป โฟม
เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 14 หรือ 91.36 กิโลกรัม/วัน
(4) มูลฝอยอั นตราย ได้แ ก่ ถ่ า นไฟฉาย หลอดไฟ เป็นต้น คิดเป็นร้ อ ยละ 0.02 หรื อ 0.13
กิโลกรัม/วัน
จากปริมาณมูลฝอยดังกล่าวเมื่อนามาคานวณปริมาตรโดยคิดจากความหนาแน่นของมูลฝอยแต่ละ
ประเภท เพื่อค านวณหาปริมาตรห้องพั กมูลฝอยรวม (ความหนาแน่นของมูลฝอยแต่ละประเภทอ้างอิ งจาก :
รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธีการกาจัดมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ , 2550)
โดยความหนาแน่นของมูลฝอยอินทรีย์ (มูลฝอยย่อยสลายได้) เท่ากับ 550 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร และมูลฝอย
ทั่วไป เท่ากับ 150 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในส่วนของมูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย บริษัทที่ปรึกษาจะใช้
ค่าความหนาแน่นเท่ากับมูลฝอยทั่วไป คือ 150 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ทั้งนี้ การใช้ค่าความหนาแน่นของมูลฝอยอินทรีย์ สาหรับโครงการกาหนดให้ใช้ค่า 300 กิโลกรัม/
ลูกบาศก์เมตร แทนความหนาแน่น 550 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ครอบคลุมกรณีที่การคัดแยกมูลฝอยไม่ดี
พอมีมูลฝอยทั่วไปปะปนในมู ลฝอยอิ นทรีย์/ มูลฝอยที่สามารถย่อ ยสลายได้ รายละเอียดการค านวณปริม าตร
มูลฝอย ดังตารางที่ 2.8.4-1
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ตารางที่ 2.8.4-1 ปริมาตรของมูลฝอยแต่ละประเภทของโครงการ
ประเภทมูลฝอย
มูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่
สามารถย่อยสลาย
มูลฝอยรีไซเคิล
มูลฝอยทั่วไป (มูลฝอยแห้ง)
มูลฝอยอันตราย
รวม

อัตราส่วน1/
(ร้อยละ)
64.98

ปริมาณมูลฝอย
(กก./วัน)
424.06

ความหนาแน่น2/
(กก./ลบ.ม.)
300

ปริมาตรมูลฝอย
(ลบ.ม./วัน)
1.41

21
14
0.02
100

137.05
91.36
0.13
652.60

150
150
150
-

0.91
0.61
0.001
2.93

ที่มา : 1/ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2/ รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธีการกาจัดมูลฝอยมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ , 2550 ยกเว้นมูลฝอย
เปียกกาหนดให้ใช้ค่าความหนาแน่น 300 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ครอบคลุมกรณีการคัดแยก มูลฝอยไม่ดีพอมีมูลฝอยทั่วไปปน
ในมูลฝอยอินทรีย์

2) วิธรี วบรวมมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอย
 ห้องพัก ภายในห้องพักแต่ละห้องจะจัดให้มีถังมูลฝอยทั่วไปขนาด 5 ลิตร จานวน 2 ถัง ภายใน
มีถุงพลาสติกรองรับ โดยวางไว้ในส่วนของห้องนอน 1 ถัง และห้องน้า 1 ถัง และถังมูลฝอยติดเชื้อขนาด 5 ลิตร
จานวน 1 ถัง ภายในรองรับด้วยถุงพลาสติกสีแดงทึบแสง
 ห้องอาหาร เป็นส่วนสาหรับรับประทานอาหารเท่านั้น จะไม่มีส่วนของครัวสาหรับประกอบ
อาหารแต่อย่างใด ดั งนั้น โครงการจัดให้มี ถั งมู ลฝอยขนาด 60 ลิตร จานวน 2 ถั ง เพื่ อรองรับมูลฝอยทั่ วไป
เช่น กระดาษทิชชู กระดาษเช็ดมือ ขวดพลาสติก หลอดพลาสติก เป็นต้น โดยวางไว้ภายนอกห้องอาหารใกล้ กับ
ทางเข้า-ออกห้องอาหาร
 ห้อ งครัว เป็นส่วนสาหรั บประกอบอาหารและเตรียมอาหาร โดยมูลฝอยที่ เกิ ดขึ้ นภายใน
ห้องครัวส่วนใหญ่จะเป็นมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ ได้แก่ เศษเนื้อสัตว์ เศษผัก เปลือกผลไม้
รองลงมาจะเป็นมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ฟอยล์ห่ออาหาร ภาชนะบรรจุน้ามัน ซอสปรุงรส ถุงพลาสติก และมูลฝอย
รีไซเคิล ได้แก่ ขวดแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม และขวดพลาสติก เป็นต้น โครงการจัดให้มีจุดทิ้งมูลฝอย จานวน 3 จุด
แต่ละจุดจะมีถังรองรับมูลฝอย ขนาด 120 ลิตร จานวน 3 ถัง แบ่ง เป็นถังมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถย่อย
สลายได้ ถังมูลฝอยทั่วไป และถังมูลฝอยรีไซเคิล อย่างละ 1 ถัง โดยวางภายในห้องครัว
- พื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ เช่น โถงต้อนรับ โถงบันไดภายในอาคาร และพื้นที่ภายนอกอาคารจัดวาง
ถังมูลฝอย ขนาด 120 ลิตร จานวน 3 จุด จุดละ 4 ถัง ประกอบด้วย ถังมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถย่อย
สลายได้ ถังมูลฝอยทั่วไป ถังมูลฝอยรีไซเคิล ถังมูลฝอยอันตราย อย่างละ 1 ถัง และถังมูลฝอยติดเชื้อขนาด 12
ลิตร โดยระบุข้างถัง “มูลฝอยติดเชื้อ” ให้ชัดเจน วางไว้บริเวณส่วนต้อนรับและบริเวณส่วนสานักงานของอาคาร 1
จุดละ 1 ถัง ภายในรองรับด้วยถุงพลาสติกสีแดงทึบแสง
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สาหรับการรวบรวมมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอย โครงการได้จัดให้มีแม่บ้านคอยรวบรวมมูลฝอย
จากส่วนต่างๆ นามาคัดแยกแต่ละประเภท เช่น มูลฝอยอินทรีย์ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ กระป๋องสเปร์
เป็นต้น โดยเก็บรวบรวมใส่ถุงดาแล้วนาไปพักในห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ (เส้นทางการการเก็บขนมูลฝอย
จากอาคารไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ดังรูปที่ 2.8.4-1 ถึง รูปที่ 2.8.4-4)
3) ห้องพักมูลฝอยรวมและการจัดการมูลฝอยของโครงการ
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการจัดไว้บริเวณชั้น 1 ของอาคาร 1 ใกล้ทางเข้า-ออก (ทางเซอร์วิส)
เพื่อความสะดวกในการเข้าเก็บขนของเจ้าหน้าที่ โดยมีความกว้าง 4.05 เมตร ยาว 4.45 เมตร และสูง 3.50 เมตร
ภายในห้องพักมูลฝอยรวมแบ่งเป็น 3 ห้อง ได้แก่ ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ ห้องพัก
มูลฝอยทั่วไป และห้องพักมูลฝอยอันตราย ส่วนที่พักมูลฝอยรีไซเคิ ล โครงการได้จัดไว้ ในห้องเก็บของบริเวณ
ชั้น 1 ของอาคาร 1 โดยภายในจัดให้มีตะแกรงรองรับมูลฝอยรีไซเคิล มีความกว้าง 1 เมตร ยาว 3.30 เมตร
และสูง 1.20 เมตร
ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงว่าด้วยการ
กาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ตามหลักเกณฑ์ของสาธารณสุข มีการกาหนดเกี่ยวกับที่พักมูลฝอยทั่วไปและ
มูลฝอยติดเชื้อ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังตารางที่ 2.8.4-2
ตารางที่ 2.8.4-2 เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560
ข้อ 9 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการป้องกันน้าฝน จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมอยู่ภายในอาคารบริเวณ
หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนากลับมาใช้ใ หม่ที่มีขนาดใหญ่ ชั้ น ใต้ ดิ น ของอาคาร 1 ใกล้ ท างเข้ า -ออก (ทาง
ตามข้อ 11 ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน
เซอร์วิส) ซึ่งสามารถป้องกันน้าฝน และสามารถกัก
เก็บมูลฝอยได้มากกว่า 2 วัน
(2) มีพื้ น และผนั ง ของอาคารหรื อ ห้ อ งแยกตาม (1) ต้ อ งเรี ย บ มี ก าร ผนั ง ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยของโครงการมี ลั ก ษณะเป็ น
ป้องกันน้าซึมหรือน้าเข้าทาด้วยวัสดุที่ทนทาน ทาความสะอาดง่าย สามารถ คอนกรีต มีประตูปิดมิดชิด ป้องกันสัตว์และแมลง
ป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค และมีการระบายอากาศ
พาหะน าโรคเข้ า ไปภายใน พร้ อ มทั้ ง มี บ านเกล็ ด
ระบายอากาศ
(3) มีรางหรือท่อระบายน้าเสียหรือระบบบาบัดน้าเสีย เพื่อรวบรวมน้า ภายในห้ อ งพั ก มู ล ฝอยมี ท่ อ รวบรวมน้ าเสี ย จาก
เสียไปจัดการตามที่กฎหมายกาหนด
ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยรวมเข้ า สู่ ร ะบบบ าบั ด น้ าเสี ย ของ
อาคาร 1 เพื่อบาบัดให้ได้มาตรฐาน
(4) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ประตูห้องพักมูลฝอยรวม กว้างประมาณ 4.17 เมตร
ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้สะดวก
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.8.4-2 เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5) มี ก ารก าหนดขอบเขตบริ เ วณที่ ตั้ ง สถานที่ พั ก รวมมู ล ฝอยทั่ ว ไป
มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า "ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป" และมีการดูแล
รักษาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและ
ขนถ่ ายมู ลฝอยทั่ว ไปและอยู่ห่า งจากแหล่ง น้าเพื่อการอุ ปโภคบริ โ ภคและ
สถานที่ ป ระกอบหรื อ ปรุ ง อาหาร ตามที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ก าหนดโดย
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการ
โครงการมีก ารติด ข้อความบริ เวณหน้าห้อ งพัก มู ล
ฝอยแต่ ล ะประเภท พร้ อ มทั้ ง ล้ า งหรื อ ท าความ
สะอาดทุกครั้งหลังจากที่มีการเก็บขนมูลฝอย
ห้องพักมูลฝอยของโครงการอยู่บริเวณชั้นใต้ดิน ของ
อาคาร 1 ใกล้ทางเข้า-ออก (ทางเซอร์วิส) อยู่ใกล้กับ
จุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย ซึ่งอยู่ห่างจากแหล่งน้าใช้
หลักของโครงการ (บ่อบาดาล) โดยแหล่งน้าใช้หลัก
ของโครงการอยู่ ใ ต้ อ าคาร และห้ อ งพั ก มู ล ฝอย
รวมอยู่ห่างจากห้องครัวประมาณ 30 เมตร
กฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545
การด าเนิ นโครงการเป็ น โครงการประเภทโรงแรม
ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ซึ่งมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้น ได้แก่ หน้ากากอนามัยที่
(3) บังคับแก่สถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ใช้แล้ว หรือชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
ข้อ 16 ภายใต้บังคับข้อ 19 ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องจัดให้มีที่พัก ซึ่งประกอบด้วย แผ่นทดสอบ หลอดดูด น้ายา ก้าน
รวมมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมี swap และหลอดตัวอย่าง โดยโครงการได้มีก าร
ลักษณะดังต่อไปนี้ สาหรับใช้เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขน จัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ไปกาจัด
(1) ลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไป
กาจัด
(2) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่าง
น้อยสองวัน
(3) พื้นและผนังต้องเรียบ ทาความสะอาดได้ง่าย
(4) มีรางหรือท่อระบายน้าทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบาบัดน้าเสีย
(5) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น
(6) มีการป้องกันสัตว์แมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของ
ห้อง หรืออาคารเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน แลปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วย
วิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้
(7) มีข้อความเป็นคาเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า "ที่พักรวม
มูลฝอยติดเชื้อ" ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร
(8) มีลานสาหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อและลานนั้น
ต้องมีรางหรือท่อรวบรวมน้าเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย
ในกรณี ที่ เ ก็ บ กั ก ภาชนะบรรจุ มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ไว้ เ กิ น 7 วั น ที่ พั ก รวม
มูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิ ให้อยู่ที่ 10 องศา
เซลเซียส หรือต่ากว่านั้นได้
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

จะเห็นได้ว่า ตามกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว ไม่ได้กาหนดตาแหน่งของห้องพักมูลฝอย แต่ได้กาหนด
หลักเกณฑ์ของห้องพักมูลฝอย ซึ่งโครงการได้ออกแบบห้องพักมูลฝอยรวมให้มีความเหมาะสมสาหรับการกักเก็บ
มูลฝอยแต่ละประเภทตามกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว ประกอบกับโครงการจะมีการเก็บขนมูลฝอย เวลา 20.00 น.
ของทุกวัน พร้อมทั้งล้างหรือทาความสะอาดทุกครั้งหลังจากที่มีการเก็บขนมูลฝอย ดังนั้น คาดว่าจะเกิดผลกระทบ
จากการแพร่เชื้อโรคจากมูลฝอยน้อยมาก
สาหรับห้องพักมูลฝอยรวม (แบบขยายห้องพักมูลฝอย ดังรูปที่ 2.8.4-5) มีรายละเอียดดังนี้
 ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ มีขนาด 1.23x4.25x3.50 เมตร หรือ
ปริมาตร 6.27 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกักเก็บ 1.20 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถ
ย่อยสลายได้ ปริมาณ 1.41 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้นานประมาณ 4.45 วัน โดยแม่บ้านจะรวบรวมมูลฝอยจากถัง
มูลฝอยอินทรีย์ใส่ถุงดามัดปากถุงให้แน่น และนาไปพักไว้ในห้องพักมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้
ก่อนนาไปทิ้งยังสถานีขนถ่ายและคัดแยกมูลฝอยเทศบาลตาบลกะรน
 ห้องพักมูลฝอยทั่วไป มีขนาด 1.23x4.25x3.50 เมตร ปริมาตร 6.27 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูง
กักเก็บ 1.20 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไป ปริมาณ 0.61 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้นานประมาณ 10.27 วัน
โดยแม่บ้านจะรวบรวมมูลฝอยจากถังมูลฝอยทั่วไปใส่ถุงดามัดปากถุงให้แน่น และนาไปพักไว้ในห้องพักมูลฝอย
ทั่วไป ก่อนนาไปทิ้งยังสถานีขนถ่ายและคัดแยกมูลฝอยเทศบาลตาบลกะรน
 ห้อ งพั ก มู ล อั นตราย มี ข นาด 1.23x4.25x3.50 เมตร โดยภายในจัดให้มี ตะแกรงรองรับ
มูลฝอยอั นตรายประเภทหลอดไฟและแบตเตอรี่ จานวน 1 ตะแกรง ขนาด 2.80x0.5X1.20 เมตร คิ ดเป็นพื้ นที่
ประมาณ 1.40 ตารางเมตร หรือปริมาตร 1.68 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกักเก็บ 1.20 เมตร) และตะแกรงรองรับ
มูลฝอยอันตรายประเภทกระป๋องสเปรย์ จานวน 1 ตะแกรง ขนาด 2.80x0.5X1.20 เมตร คิดเป็นพื้นที่ประมาณ
1.40 ตารางเมตร หรือปริมาตร 1.68 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกักเก็บ 1.20 เมตร) รวมปริมาตร 2 ตะแกรง
3.36 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยอันตรายได้ ปริมาณ 0.001 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้ นานประมาณ
1,680 วัน โดยมีแม่บ้านทาการคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทางจากแหล่งกาเนิดมูลฝอยแต่ละส่วน และนามาพักไว้ใน
ห้องพักมูลฝอยอันตราย เมื่อมีปริมาณมากพอแล้วโครงการจะจัดส่งไปยังเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อนาไปกาจัดต่อไป
โดยโครงการจะปฏิบัติตามประกาศจังหวัดภู เก็ต เรื่ อง กาหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑ์ก ารนาส่ง ขยะ
อันตราย ณ ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2557 (ดังภาคผนวก 4) ปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตมีการ
จัดตั้ง “โครงการขนส่งของเสียออกจากเกาะภูเก็ต” เพื่อส่งไปกาจัดอย่างถูกวิธี โดยโรงงานกาจัดกากอุตสาหกรรม
ที่ขึ้นทะเบียน
 ที่พักมูลฝอยรีไซเคิล โครงการได้จัดไว้ในห้องเก็บของบริเวณชั้น 1 ของอาคาร 1 โดยภายในห้องจัด
ให้มีตะแกรงรองรับมูลฝอยรีไซเคิล มีขนาด 1x3.30x1.20 เมตร จานวน 2 ตะแกรง ปริมาตร 7.92 ลูกบาศก์เมตร
(คิดความสูงกักเก็บ 1.20 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยรีไซเคิลปริมาณ 0.91 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้นานประมาณ
8.70 วัน และนาออกมาจาหน่ายเป็นครั้งคราวเมื่อมีปริมาณมากพอ
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สาหรับการดูแลรักษาความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม และห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล โครงการจัดให้มี
พนักงานล้างทาความสะอาดทุกครั้งที่มีการเก็บขนมูลฝอย ในส่วนของน้าเสียที่เกิดจากการล้างทาความสะอาด
ห้องพักมูลฝอยประมาณ 0.17 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย ของอาคาร 1 เพื่อบาบัด
ต่อไป ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมที่มีประตูปิดอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันน้าชะมูลฝอย กลิ่นเหม็น
และสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค ที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง
เนื่องจากสถานการณ์ก ารแพร่ เชื้ อโควิด -19 ดั งนั้น ในระยะดาเนินการอาจมีมู ลฝอยติ ดเชื้อ
เกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการและพนักงาน ได้แก่ หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว หรือ ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
ซึ่งประกอบด้วย แผ่นทดสอบ หลอดดูด น้ายา ก้าน swap และหลอดตัวอย่าง ซึ่งโครงการได้จัดให้มีถังมูลฝอยติด
เชื้อขนาด 5 ลิตร จานวน 1 ถัง ไว้ภายในห้องพักทุกห้อง และถังขนาด 12 ลิตร บริเวณส่วนต้อนรับและบริเวณ
ส่วนสานักงานของอาคาร 1 จุดละ 1 ถัง ภายในรองรับด้วยถุงพลาสติกสีแดงทึบแสง และระบุข้างถัง “มูลฝอยติด
เชื้อ” ให้ชัดเจนเพื่อรองรับมูลฝอยติดเชื้อจากผู้ใช้บริการและพนักงานภายในโครงการ
สาหรับการรบรวมมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าว แม่บ้านจะเป็นผู้รวบรวมจากส่วนต่างๆ ใส่ถุงพลาสติก
สีแดง ทึบแสง ที่ระบุข้อความสีดาข้างถุงว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” ใต้รูปกะโหลกไขว้คู่กับตราสัญลักษณ์ มัด ปากถุงให้
แน่น แล้วนาไปพักไว้ในถังมูลฝอยติดเชื้อ ขนาด 240 ลิตร อยู่บริเวณพื้นที่ว่างชั้น 1 ข้างอาคาร 2 ซึ่งเป็นพื้นที่โล่ง
อากาศถ่ายเทสะดวก ทั้งนี้ เนื่องจากเชื้อโควิด-19 จะล่องลอยในอากาศที่มีพื้นที่โล่งได้นาน 5 นาที และล่องลอย
อยู่ในอากาศที่เป็นสถานที่ ปิด (ห้องที่ ใช้ เครื่ องปรั บอากาศ) ได้ นาน 3 ชั่ วโมง เมื่ อครบเวลาเชื้ อจะไม่ สามารถ
แพร่กระจายได้อีก (ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2564 : https://chulalongkornhospital.go.th) ดังนั้น
มูลฝอยติดเชื้อของโครงการก็จะนาไปรวมกับมูลฝอยทั่วไป เพื่อรอการเก็บขนไปและกาจัดต่อไป
สาหรับการเก็บขนมูลฝอยเทศบาลตาบลกะรนได้ขอความร่วมมือจากสถานประกอบการให้เก็บขน
มูลฝอยและนาไปยังสถานีขนถ่ายและคัดแยกมูลฝอยเทศบาลตาบลกะรน บริเวณซอยปฏัก 24 ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่
โครงการประมาณ 500 เมตร (ตามระยะถนน) โดยโครงการได้จัด ให้มีรถบรรทุก 4 ล้อ จานวน 1 คัน การเก็บขน
มูลฝอย 1 ช่วงเวลา คือ เวลา 20.00 น. ของทุกวัน ซึ่งจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยของโครงการจะอยู่บริเวณทาง
เข้า-ออก ชั้น 1 (ทางเซอร์วิส) ใกล้หอ้ งพักมูลฝอยรวม ดังรูปที่ 2.8.4-1 เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเก็บ
ขนมูลฝอย เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการเก็บขนไม่เกิน 5 นาที ซึ่งสามารถเก็บขนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
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4) การป้องกันกลิ่นมูลฝอย และการส่งเสริมทัศนียภาพบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม
การป้ อ งกั นกลิ่ น และส่ง เสริ ม ทั ศ นี ย ภาพบริ เวณห้ อ งพั ก มู ล ฝอยรวมของโครงการที่ อ าจจะส่ ง
ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในโครงการ มีวิธีการดังนี้
(1) บริเวณห้องพักและพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด แม่บ้านจะคัดแยกมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง โดยจะเก็บ
รวบรวมมูลฝอยจากแต่ละจุดบรรจุใส่ถุงดาแยกประเภทแล้วมัดปากถุงให้แน่น ก่อนนามาพักในห้องพักมูลฝอยรวม
เพื่อไม่ให้กลิ่นจากมูลฝอยฟุ้งกระจายระหว่างขนย้ายมายังห้องพักมูลฝอยรวม
(2) การป้องกันกลิ่นจากห้องพักมูลฝอยรวม โดยออกแบบให้มีประตูปิดอย่างมิดชิด มีการระบาย
อากาศด้วยบานเกล็ดระบายอากาศอะลูมิเนียม และติดตั้งขอบยางรอบประตูห้องพัก มูลฝอยรวมที่สามารถปิดกั้น
ไม่ให้น้าและอากาศผ่านประตู เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของกลิ่น และจัดเตรียมก๊อกน้าสาหรับทาความสะอาด
รวมทั้งให้แม่บ้านโครงการทาความสะอาดภายในห้องพักมูลฝอยรวมทุกวัน
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2.8.5 ระบบไฟฟ้า
1) ระบบไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้ า ของโครงการเป็ น ระบบไฟฟ้ า บนดิ น ซึ่ ง โครงการได้ ข อรั บ บริ ก ารจากการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาคป่าตอง (หนังสือรับรองการให้บริการไฟฟ้า ดัง ภาคผนวก 4) ด้วยกาลังส่ง 33 kV โดยโครงการได้
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ชนิด Oil Immersed Transformer ขนาด 1,500 kVA จานวน 1 ชุด
เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้าแรงต่า 33 kV/400-230 V และเดินสายไฟฟ้าแรงต่าไปยังแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก
(MDB : Main Distribution Board) เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับส่วนต่างๆ ของโครงการ ได้แก่ ระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบบาบัดน้าเสีย ระบบลิฟต์ ระบบจ่ายน้าใช้ ระบบป้องกันอัคคีภัย และรักษาความ
ปลอดภัย เป็นต้น
สาหรับตาแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการใกล้กับอาคาร 1 (ด้านทิศ
ตะวันตก) มีระยะห่างจากผนังอาคาร 1 ประมาณ 0.90 เมตร และมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันตก
ที่อยู่ติดกับถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) ประมาณ 9.20 เมตร
ทั้งนี้ ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย (วสท.) ที่กาหนดไว้สาหรับแรงดันไฟฟ้า 33 kV ชนิดสายหุ้มฉนวนแรงสูง 2 ชั้นไม่เต็มพิกัด จะต้องมีระยะห่าง
กับผนังเปิดของอาคาร เฉลียง ระเบียง หรือบริเวณที่มีค นเข้าถึง ไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ดัง ตารางที่ 2.8.5-1
(ผังตาแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการ ดัง รูปที่ 2.8.5-1 แบบขยายตาแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการ ดัง รูปที่
2.8.5-2 และไดอะแกรมระบบไฟฟ้ า ของโครงการ ดั ง รู ปที่ 2.8.5-3 ส าเนาหนัง สื อ ให้บ ริ ก ารกระแสไฟฟ้ า
ดังภาคผนวก 4 และรายการคานวณโหลดไฟฟ้าภายในโครงการ ดังภาคผนวก 7)
ตารางที่ 2.8.5-1 ระยะห่างต่าสุดตามแนวนอนระหว่างสายไฟฟ้ากับสิ่งก่อ สร้าง เมื่อสายไฟฟ้าไม่ได้ยึดติดกั บ
สิ่งก่อสร้าง (เมตร)

สิ่งที่อยู่ใกล้ไฟฟ้า

- ผนังด้านปิดของอาคาร
- สะพานลอยคนเดิ นข้ าม
ถนน กรณีที่มีแผงหรือผนัง
กั้ นระหว่ างสายไฟฟ้ ากั บ
สะพานลอย
- ป้ า ยโฆษณาที่ ติ ด กั บ
อาคาร

ไม่เกิน 1 kV
ชนิดของสายไฟฟ้า
สายหุ้มฉนวน
สายหุ้ม
ตีเกลียวกับ
ฉนวน
สายนิวทรัล
แรงต่า
เปลือย
0.30
0.15
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แรงดันไฟฟ้า
11-33 kV
ชนิดของสายไฟฟ้า
สายหุ้ม
สายหุ้ม
สาย ฉนวนแรง ฉนวนแรง
เปลือย สูงไม่เต็ม สูง 2 ชั้น
พิกัด
ไม่เต็มพิกัด
1.50
0.60
0.30

69kV 115kV 230 kV
ชนิดของสายไฟฟ้า
สายหุ้ม
ฉนวนแรง
สูงเต็มพิกัด
ตีเกลียว
0.15

สายเปลือย
1.80

2.30

3
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ตารางที่ 2.8.5-1 ระยะห่างต่าสุดตามแนวนอนระหว่างสายไฟฟ้ากับสิ่งก่อ สร้าง เมื่อสายไฟฟ้าไม่ได้ยึดติดกั บ
สิ่งก่อสร้าง (เมตร)
ไม่เกิน 1 kV
ชนิดของสายไฟฟ้า
สิ่งที่อยู่ใกล้ไฟฟ้า
สายหุ้มฉนวน
สายหุ้ม
ตีเกลียวกับ
ฉนวน
สายนิวทรัล
แรงต่า
เปลือย
- ผนังด้านเปิดของอาคาร
0.90
0.15
เฉลียงระเบียงหรือบริเวณ
ที่มีคนเข้าถึง
- สะพานทุ ก ชนิ ดส าหรั บ
ยานพาหนะ
- เสาไฟถนน เสาสัญญาณ
ไฟจราจรต่างๆ
- สิ่งก่อสร้างอื่นๆ

แรงดันไฟฟ้า
11-33 kV
ชนิดของสายไฟฟ้า
สายหุ้ม
สายหุ้ม
สาย ฉนวนแรง ฉนวนแรง
เปลือย สูงไม่เต็ม สูง 2 ชั้น
พิกัด
ไม่เต็มพิกัด
1.80
1.50
0.90

69kV 115kV 230 kV
ชนิดของสายไฟฟ้า
สายหุ้ม
ฉนวนแรง
สูงเต็มพิกัด
ตีเกลียว
0.60

สายเปลือย
2.13

2.30

3

ที่มา : มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

2) ระบบไฟฟ้าสารอง
โครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้าสารองจากเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง ขนาด 315 kVA จานวน 1 ชุด
อยู่ภายในห้องระบบไฟฟ้า ชั้น 1 ของอาคาร 1 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือระบบไฟฟ้าหลักขัดข้อง เครื่อง
สารองไฟจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ระบบที่มีความสาคัญ เช่น ระบบแสงสว่ างทางเดิน ระบบป้องกันเพลิงไหม้และ
ระบบสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง
3) มาตรฐานการออกแบบและเดินระบบไฟฟ้า
การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าของโครงการ ได้ออกแบบให้เป็นไปตามข้อกาหนดและตาม
มาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบและการใช้งาน โดยมาตรฐานที่ใช้ในการ
ออกแบบและติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งงานไฟฟ้าของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556
และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการเดินสายไฟฟ้าในตัวอาคารนั้น โครงการจะเดินในท่อร้อยสายหรือรางวางสาย
เดินซ่อนในเพดานและผนังอาคาร
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รูปที่ 2.8.5-2 แบบขยายตำแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้า
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2.8.6 การระบายอากาศและปรับอากาศ
2.8.6.1 ระบบปรับอากาศ
ระบบปรับอากาศของโครงการเป็นระบบปรับอากาศแบบ Air Cooled Split System มีขนาด
ความเย็นรวมทั้งโครงการประมาณ 5,438,000 BTU/hr. หรือ 473.17 ตัน/ความเย็น ในช่วง Peak Load มีความ
เย็น 3,806,600 BTU/hr. หรือ 317.22 ตัน/ความเย็น โดยประกอบด้วย เครื่องระบายความร้อนชนิดระบายด้วย
อากาศ (Air Cooled Condensing Unit) และเครื่องส่งลมเย็นหรือคอยล์เย็น (FanCoil Unit) มีหน้าที่ทาความ
เย็นหมุนเวียนในพื้นที่ปรับอากาศ โดยจะทาการแลกเปลี่ยนความร้อนภายในห้อง และควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง
ให้คงที่ และสามารถปรับระดับอุณหภูมิภายในห้องด้วยการปรับ Mode การทางานของเครื่องได้ที่ชุดควบคุม
ระยะไกลอัตโนมัติ (Remote Control) เมื่อคอยล์เย็นแลกเปลี่ยนความร้อนภายในห้องแล้ว จะนาความร้อน
เหล่านั้นไปถ่ายเทที่คอนเดนเซอร์ซึ่งอยู่ภายนอกอาคาร (รายการคานวณระบบปรับอากาศ ดังภาคผนวก 7)
2.8.6.1 ระบบระบายอากาศ
ภายในอาคารได้ จัด ให้ มี ร ะบบระบายอากาศทั้ ง ที่ เ ป็ นการระบายอากาศโดยวิ ธีธ รรมชาติ
และการระบายอากาศโดยวิธีกล ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกาหนดของกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
 ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ บริเวณพื้นที่ที่มีผนังด้านนอกอย่างน้อยหนึ่งด้านที่มี
ช่องเปิดสู่ภายนอกได้ เช่น ประตู หน้าต่าง หรือบานเกล็ด โดยโครงการจัดให้มีพื้นที่ของช่องเปิดเหล่านั้ น ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ผนังนั้น เช่น บริเวณส่วนต้อนรับ (Lobby) และห้องอาหาร ดังรูปที่ 2.8.6-1

ส่วนต้อนรับ (Lobby)

ห้องอาหาร

รูปที่ 2.8.6-1 บริเวณที่มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ
 ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล โครงการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ (Ventilation Fan)
เพื่อระบายอากาศจากภายในห้องออกสู่ภายนอกและดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาภายในซึ่งจะติดตั้งบริเวณ
ห้องน้าภายในห้องพัก ห้องน้าส่วนกลาง และโถงทางเดิน เป็นการช่วยให้อากาศเคลื่อนไหวหมุนเวียนในพื้นที่ที่
ต้องการปรับอากาศ มีอัตราการระบายอากาศ ดังนี้ (รายการคานวณระบบระบายอากาศ ดังภาคผนวก 7)
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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 อาคาร 1
- ห้องพัก มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Air Cooled Split System ขนาด
24,000 BTU/hr.
- โถงทางเดิ น มี ปริ ม าณการหมุ นเวี ยนอากาศ 281 ลู ก บาศก์ ฟุ ต/นาที หรื อ 477
ลูกบาศก์ เมตร/ชั่ วโมง ซึ่ งต้ องระบายอากาศออก 4 เท่ าของปริ มาตรห้องภายใน 1 ชั่ วโมง ในปริ ม าตร 119.25
ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง โดยจัดให้มีพัดลมดูดอากาศ (Exhaust Fan) ขนาด 350 ลูกบาศก์ฟุต/นาที หรือ 594.65
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ดังนั้น โครงการสามารถระบายอากาศออกได้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 หมวด 3 ระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ
- ห้องน้าภายในห้องพัก มีปริมาณการหมุนเวียนอากาศ 49 ลูกบาศก์ฟุต/นาที หรือ
82.68 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งต้องระบายอากาศออก 4 เท่าของปริมาตรห้องภายใน 1 ชั่วโมง ในปริมาตร 20.67
ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง โดยจัดให้มีพัดลมดูดอากาศ (Exhaust Fan) ขนาด 50 ลูกบาศก์ฟุต/นาที หรือ 84.95
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ดังนั้น โครงการสามารถระบายอากาศออกได้ ตามกฎกระทรวงฯ
- ห้องน้าชาย บริเวณอาคาร 1 มีปริมาณการหมุนเวียนอากาศ 69 ลูกบาศก์ฟุต/นาที
หรือ 116.60 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งต้องระบายอากาศออก 4 เท่าของปริมาตรห้องภายใน 1 ชั่วโมง ในปริมาตร
29.15 ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง โดยจัดให้มีพัดลมดูดอากาศ (Exhaust Fan) ขนาด 100 ลูกบาศก์ฟุต/นาที หรือ 169.90
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ดังนั้น โครงการสามารถระบายอากาศออกได้ ตามกฎกระทรวงฯ
- ห้องน้าหญิง บริเวณอาคาร 1 มีปริมาณการหมุนเวียนอากาศ 56 ลูกบาศก์ฟุต/นาที
หรือ 95.40 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งต้องระบายอากาศออก 4 เท่าของปริมาตรห้องภายใน 1 ชั่วโมง ในปริมาตร
23.85 ลูกบาศก์ เมตร/ครั้ ง โดยจัดให้มี พัดลมดูดอากาศ (Exhaust Fan) ขนาด 100 ลูกบาศก์ฟุ ต/นาที
หรือ 169.90 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ดังนัน้ โครงการสามารถระบายอากาศออกได้ตามกฎกระทรวงฯ
 อาคาร 2
- ห้องพัก มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Air Cooled Split System ขนาด
24,000 BTU/hr.
- โถงทางเดิ น มี ปริ ม าณการหมุ นเวี ยนอากาศ 281 ลู ก บาศก์ ฟุ ต/นาที หรื อ 477
ลูกบาศก์ เมตร/ชั่ วโมง ซึ่ งต้ องระบายอากาศออก 4 เท่ าของปริ มาตรห้องภายใน 1 ชั่ วโมง ในปริ มาตร 119.25
ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง โดยจัดให้มีพัดลมดูดอากาศ (Exhaust Fan) ขนาด 350 ลูกบาศก์ฟุต/นาที หรือ 594.65
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ดังนั้น โครงการสามารถระบายอากาศออกได้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 หมวด 3 ระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ
- ห้องน้าภายในห้องพัก มีปริมาณการหมุนเวียนอากาศ 49 ลูกบาศก์ฟุต/นาที หรือ
82.68 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งต้องระบายอากาศออก 4 เท่าของปริมาตรห้องภายใน 1 ชั่วโมง ในปริมาตร 20.67
ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง โดยจัดให้มีพัดลมดูดอากาศ (Exhaust Fan) ขนาด 50 ลูกบาศก์ฟุต/นาที หรือ 84.95
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ดังนั้น โครงการสามารถระบายอากาศออกได้ ตามกฎกระทรวงฯ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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- ห้องน้าชาย บริเวณอาคาร 2 มีปริมาณการหมุนเวียนอากาศ 31 ลูกบาศก์ฟุต/นาที
หรือ 53 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งต้องระบายอากาศออก 4 เท่าของปริมาตรห้องภายใน 1 ชั่วโมง ในปริมาตร
13.25 ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง โดยจัดให้มีพัดลมดูดอากาศ (Exhaust Fan) ขนาด 50 ลูกบาศก์ฟุต/นาที หรือ 84.95
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ดังนั้น โครงการสามารถระบายอากาศออกได้ ตามกฎกระทรวงฯ
- ห้องน้าหญิง บริเวณอาคาร 2 มีปริมาณการหมุนเวียนอากาศ 31 ลูกบาศก์ฟุต/นาที
หรือ 53 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งต้องระบายอากาศออก 4 เท่าของปริมาตรห้องภายใน 1 ชั่วโมง ในปริมาตร
13.25 ลูกบาศก์เมตร/ครั้ง โดยจัดให้มีพัดลมดูดอากาศ (Exhaust Fan) ขนาด 50 ลูกบาศก์ฟุต/นาที หรือ 84.95
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ดังนั้น โครงการสามารถระบายอากาศออกได้ ตามกฎกระทรวงฯ
ทั้งนี้ การระบายอากาศอากาศของโครงการเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 หมวด 3 ระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ
ข้อ 13 ในกรณีที่จัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ห้องในอาคารทุกชนิดทุกประเภทต้องมีประตู
หน้าต่างหรือช่องระบายอากาศด้านติดกับอากาศภายนอกเป็นพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่ของห้องนั้น ทั้งนี้ ไม่
นับรวมพื้นที่ของประตู หน้าต่าง และช่องระบายอากาศที่ติดต่อกับห้องอื่นหรือช่องทางเดินภายในอาคาร
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังดับแก่อาคารหรือสถานที่ที่ใช้เก็บของหรือสินค้า
ข้อ 14 ในกรณีที่ไม่อาจจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติตามข้อ 13 ได้ ให้จัดให้มีการระบาย
อากาศโดยวิธีกลซึ่งใช้กลอุปกรณ์ขับเคลื่อนอากาศ กลอุปกรณ์นี้ต้องทางานตลอดเวลาระหว่างที่ใช้สอยพื้นที่นั้น และการ
ระบายอากาศต้องมีการนาอากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่ไม่น้อยกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในตารางที่ 4 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ที่กาหนดให้ ห้องน้า ห้องส้วมของอาคารสาธารณะ มีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 4 เท่าของปริมาตรห้องใน 1 ชั่วโมง

 ระบบระบายอากาศในพื้นที่อับอากาศ สาหรับพื้นที่อับอากาศเป็นสถานที่ที่มีทางเข้า -ออกจากัด
มีการระบายอากาศตามธรรมชาติไม่เพียงพอที่จะทาให้อากาศภายในอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยซึ่ง
อาจเป็นที่สะสมของสารเคมีเป็น พิษ สารไวไฟ รวมทั้งออกซิเจนไม่เพียงพอ โดยสถานที่อับอากาศของโครงการ
ได้แก่ บ่อเก็บน้าใต้ดิน และบ่อเก็บรดน้าต้นไม้
สาหรับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในสถานที่อับอากาศขณะทาความสะอาดบ่อเก็บน้า
ใต้ดินจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. ตรวจสอบความเพียงพอของปริมาณอากาศทั้งก่อนและขณะปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
โดยระดับออกซิเจนต้องมากกว่า ร้อยละ 19.50 และไม่เกินร้อยละ 23.50
2. ต้ อ งมี เจ้ า หน้า ที่ อ ย่ า งน้อ ย 4 คน แบ่ ง เป็น เจ้ า หน้ า ปฏิ บั ติง านภายพื้ น ที่ อั บอากาศ
1 คน เจ้าหน้าที่ประจาบริเวณปากบ่อหรือทางขึ้น-ลง จานวน 1 คน และอีก 2 คน เป็นผู้คอยช่วยเหลืออยู่บริเวณ
รอบนอก หากพบความผิดปกติหรือเกิด เหตุฉุกเฉิน เช่น ผู้ปฏิบัติงานหมดสติ จะต้องให้การช่วยเหลือได้อย่าง
ทันท่วงที โดยมอบหมายความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ชัดเจน และต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย
ในการทางานในที่อับอากาศทุกคน
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3. ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแบบสมบูรณ์ ในกรณีที่หมดสติขณะปฏิ บัติงาน
สามารถช่วยเหลือได้ทันที เช่น เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) สายรัดตัวนิรภัย (Safety Harness) และสายรัด
ช่วยชีวิต (Life Line) เป็นต้น

2.8.7 ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการสื่อสาร
2.8.7.1 ระบบรักษาความปลอดภัย โครงการออกแบบให้อาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยภายใน
โครงการ รายละเอียดดังนี้
 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โครงการจัดให้มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั้งหมด 128
จุด ครอบคลุมพื้นที่ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร รายละเอียดดังนี้
 ภายนอกอาคาร ติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออก ทางเดินระหว่างอาคาร บริเวณสระว่ายน้า ลาน
จอดรถ และบริเวณแนวเขตที่ดินที่อยู่ติดกับถนนสาธารณประโยชน์ จานวน 18 จุด
 ภายในอาคาร ติดตั้งบริเวณอาคาร 1 จานวน 62 จุด และอาคาร 2 จานวน 48 จุด
รวมทั้งหมดจานวน 110 จุด รายละเอียดดังนี้
- อาคาร 1 (อาคารห้องพัก 8 ชั้น) ชั้น 1 ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน จานวน 7 จุด และห้อง
งานระบบ SN จานวน 1 จุด ชั้น 2 ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน จานวน 6 จุด และบริเวณส่วนต้อนรับจานวน 4 จุด
ชั้น 3 ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน จานวน 6 จุด และสานักงาน (OFFICE) จานวน 3 จุด ชั้น 4 – ชั้น 8 ติดตั้ง
บริเวณโถงทางเดิน จานวน 6 จุด และในลิฟต์ จานวน 1 จุด
- อาคาร 2 (อาคารห้องพัก 8 ชั้น) ชั้น 1 ติดตั้งบริเวณโถงทางเดินจานวน 4 จุด ห้องครัว
(KITCHEN) จานวน 3 จุด และห้องเก็บของ (STORAGE) จานวน 1 จุด ชั้น 2 ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน จานวน 4
จุด และห้องอาหาร จานวน 6 จุด ชั้น 3 – ชั้น 8 ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน ชั้นละ 5 จุด
นอกจากนี้ บริเวณด้านหน้าโครงการได้จัดให้มีระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยให้มุมกล้อง
มองเห็นถนนสาธารณะ เพื่อบันทึกเหตุการ์กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่างๆ (ผังตาแหน่งติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCTV) ภายนอกของโครงการ ดังรูป 2.8.7-1 และไดอะแกรมการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ของโครงการ
ดังรูปที่ 2.8.7-2 และแบบแปลนตาแหน่งติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคาร ดังภาคผนวก 9)
 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จานวน 4 คน
แบ่งเป็น 2 กะ กะละ 2 คน ประจาบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณลานจอดรถ เพื่อคอยดูแลความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการภายในโครงการ ตลอดจนอานวยความสะดวกให้แก่
ยานพาหนะของผู้ใช้บริการภายในโครงการ และผู้ที่สัญจรผ่านหน้าพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

2-157

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

 ระบบป้องกันฟ้าผ่า โครงการได้ออกแบบให้อาคารมีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าอาคาร
ทั้งฟ้าผ่าตัวอาคารโดยตรง และระบบการต่อลงดิน (Grounding System) ซึ่งการติดตั้งจะยึดตามมาตรฐานการ
ป้องกันฟ้าผ่าของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ระบบล่อฟ้า โดยโครงการจัดให้มีระบบป้องกันฟ้าผ่าติดตั้ง
บริเวณหลังคาของอาคาร ประกอบด้วย ตัวล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายตัวนา สายนาลงดิน และหลักสายดิน รวมติดตั้ง
ทั้งหมด จานวน 15 จุด โดยติดตั้งบริเวณหลังคาของอาคาร 1 จานวน 8 จุด และติดตั้ง บริเวณหลังคาของอาคาร 2
จานวน 7 จุด (ดังรูปที่ 2.8.7-3 และรูปที่ 2.8.7-4)
- ระบบการสื่อสาร
โครงการจะจั ด ให้ มี ร ะบบติ ด ต่ อ สื่ อ สารเพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร เจ้ า หน้ า ที่
และพนักงานของโครงการ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกโครงการ ดังนี้
 ระบบโทรศัพท์ จัดระบบโทรศัพท์ต่อเข้าสู่ห้องพักทุกห้อง รวมทั้งภายในอาคาร เพื่อให้การติดต่อ
ประสานงานภายในโครงการเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ
 ระบบสายอากาศโทรทัศน์และวิทยุรวม และติดตั้งจานรับสัญญาณผ่านดาวเทียม

 ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต โครงการจัดให้มีระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตทุกห้อง
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ระบบการป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง

โครงการได้ จั ด ให้ มี ร ะบบป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ตามข้ อ ก าหนดของกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 39 (พ.ศ.2537)
และกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดังนี้
2.9.1 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีหน้าที่ตรวจจับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยตรวจจับควันไฟ ความร้อน
เปลวไฟ หรือทาการแจ้งเตือน โดยมีผู้พบเห็นและทาการส่งสัญญาณเตือนในรูปแบบของเสียงและแสงแล้วส่ง
สัญญาณไปยังตู้ควบคุมหรือแผนกดับเพลิง (ไดอะแกรมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ดังรูปที่ 2.9.1-1 และรายละเอียด
การติดตั้งระบบเตือนอัคคีภัย ดังภาคผนวก 9) ซึ่งส่วนประกอบของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีดังนี้
 แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel : FCP) ทาหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับส่ง
สัญญาณตรวจรับ โดยการทางาน คือ เมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้เริ่มทางาน ส่งสัญญาณไปที่แผงควบคุม
จะมีสัญญาณที่แผงควบคุมจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาปิดสวิทซ์เพื่อตัดเสียง โดยโครงการติดตั้งไว้ในห้องงานระบบ (EE)
บริเวณชั้น 1 ของอาคาร 1
 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Call Point : MCP) เป็นอุปกรณ์เริ่มส่งสัญญาณโดยใช้
มือดึงหรือกด จากบุคคลที่เห็นเหตุการณ์ ซึ่งโครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุ ด้วยมือ (Manual Call Point :
MCP) ทั้งหมด จานวน 56 จุด บริเวณอาคาร 1 และอาคาร 2 รายละเอียดดังนี้
- อาคาร 1 ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน โดยชั้น 2 และ ชั้น 3 ติดตั้งจานวน 4 จุด/ชั้น ส่วนชั้น1
และชั้น 4 - ชั้น 8 ติดตั้งจานวน 4 จุด/ชั้น รวมติดตั้งทั้งหมด 26 จุด
- อาคาร 2 ติ ด ตั้ ง บริ เ วณโถงทางเดิ น โดยชั้ น 1 และ ชั้ น 2 ติ ด ตั้ ง จ านวน 3 จุ ด /ชั้ น
ส่วนชั้น 3 - ชั้น 8 ติดตั้งจานวน 4 จุด/ชั้น รวมติดตั้งทั้งหมด 30 จุด
 อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector : SD) มีหน้าที่ตรวจสอบอนุภาคของควัน
โดยอัตโนมัติ ซึ่งส่วนใหญ่การเกิด เพลิงไหม้จะเกิดควันไฟก่อน จึงทาให้อุปกรณ์ตรวจจับควันสามารถตรวจการเกิด
เพลิงไหม้ได้ในระยะแรก ซึ่งโครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector : SD) ภายในห้องพักทุก
ห้อง พื้นที่ต้อนรับ โถงทางเดิน บันไดหลัก ห้องเก็บของ ห้องอาหาร ห้องครัว สานักงาน ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล
ห้องงานระบบ และห้องปฐมพยาบาล เป็นต้น ติดตั้งทั้งหมดจานวน 392 จุด รายละเอียดดังนี้
- อาคาร 1 ติดตั้งชั้น 1 จานวน 14 จุด ชั้น 2 และ ชั้น 3 จานวน 22 จุด/ชั้น ส่วนชั้น 3 - ชั้น
8 ติดตั้งจานวน 19 จุด/ชั้น รวมจานวน 153 จุด
- อาคาร 2 ติดตั้ ง ชั้น 1 จานวน 13 จุด ชั้น 2 จานวน 28 จุด และชั้ น 3 - ชั้ น 8 ติ ดตั้ง
จานวน 33 จุด/ชั้น รวมจานวน 239 จุด
 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector : H) เป็นอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ (Initiating
Devices) เมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้น ติดตั้งบริเวณห้องครัว ของอาคาร 2 จานวน 3 จุด
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) โครงการจัดให้มีระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินภายใน
อาคาร ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ห้องครัว ห้องอาหาร ห้องน้ารวม และห้องงานระบบ
ติดตั้ง ทั้ง หมด จ านวน 160 จุด ซึ่ ง เป็นระบบแยกอิ ส ระที่ มี แ บตเตอรี่ ใช้ ง านได้ นานไม่ น้อ ยกว่า 2 ชั่ วโมง
การออกแบบและการติดตั้งระบบไฟฟ้าฉุกเฉินให้เป็นไปตามมาตรฐานของ วสท. ดังภาคผนวก 9
- อาคาร 1 ติดตั้งจานวน 66 จุด โดยติดตั้งชั้น 1 จานวน 10 จุด และชั้น 2 - ชั้น 8 จานวน 8
จุด/ชั้น
- อาคาร 2 ติดตั้งจานวน 94 จุด โดยติดตั้งชั้น 1 จานวน 14 จุด ชั้น 2 จานวน 20 จุด และ
ชั้น 3 - ชั้น 8 จานวน 10 จุด/ชั้น
 ป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit Signs) จัดให้มีป้ายบอกทางออกฉุกเฉินบริเวณโถง
ทางเดินของแต่ละชั้น รวมทั้งหมดจานวน 87 จุด โดยอาคาร 1 จานวน 5 จุด/ชั้น และอาคาร 2 จานวน 6 จุด/ชั้น
ยกเว้นชั้น 2 ติดตั้ง 5 จุด
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2.9.2 ระบบดับเพลิงภายในโครงการ
- หัวรับน้าดับเพลิงภายนอก (Fire Department Connection : FDC) โครงการจัดให้
มีหัวรับน้าดับเพลิงจานวน 2 จุด โดยจุดที่ 1 อยู่บริเวณทางเข้า – ออก (ทางเซอร์วิส) ของอาคาร 1 และจุดที่ 2
อยู่บริเวณใกล้ห้องอาหาร ของอาคาร 2 ประกอบด้วยหัวต่อพร้อมข้อต่อสวมเร็วตัวผู้มีฝาครอบ และโซ่ประกอบ
ครบชุด (ผังตาแหน่งหัวรับน้าดับเพลิงของโครงการและตาแหน่งจุดจอดรถดับเพลิง ดังรูปที่ 2.9.2-1 ไดอะแกรม
ระบบดับเพลิง ของอาคาร 1 และอาคาร 2 ดังรูปที่ 2.9.2-2 และ รูปที่ 2.9.2-3 ตามลาดับ)
- ตู้สายฉีดน้าดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET : FHC) โครงการจัดให้มีตู้ดับเพลิง ภายใน
ประกอบด้วย หัวฉีดน้าดับเพลิง (Hose Valve) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.50 นิ้ว และสายฉีดน้าดับเพลิง (Hose
Reel) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว และถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ รวมติดตั้ง
ทั้งหมด 25 จุด รายละเอียดดังนี้
- อาคาร 1 ติ ด ตั้ ง บริ เ วณโถงทางเดิ น ใกล้ บั น ได โดยติ ด ตั้ ง ชั้ น 1 จ านวน 1 จุ ด และ
ชั้น 2 - ชั้น 8 จานวน 2 จุด/ชั้น รวมจานวน 15 จุด
- อาคาร 2 ติดตั้งบริเวณโถงทางเดินใกล้ลิฟต์ โดยติดตั้ง ชั้น 1 และชั้น 4 – ชั้น 8 จานวน 1
จุด/ชั้น ส่วนชั้น 2 และ ชั้น 3 ติดตั้งจานวน 2 จุด/ชั้น รวมจานวน 10 จุด
- ถังดับเพลิงชนิดผงเคมี ABC ขนาด 10 ปอนด์ เป็นถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ความจุสารเคมี
10 ปอนด์ ติดตั้งทั้งหมด 39 จุด (ไม่รวมถังดับเพลิงที่อยู่ในตู้สายฉีดน้าดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET : FHC)
ซึ่งผู้ใช้บริการ สามารถอ่านคู่มือการใช้งานได้จากป้ายบริเวณจุดที่ตั้งหรือข้างถัง รายละเอียดดังนี้
- อาคาร 1 ติดตัง้ บริเวณห้องครัว ห้องอาหาร และโถงทางเดิน จานวน 2 จุด/ชั้น รวมจานวน
16 จุด
- อาคาร 2 ติดตั้งบริเวณห้องระบบไฟฟ้า และโถงทางเดินใกล้บันได จานวน 3 จุด/ชั้น ยกเว้น
ชั้น 1 มีจานวน 2 จุด รวมจานวน 23 จุด (แบบแปลนการติดตั้งระบบดับเพลิงของโครงการ ดังภาคผนวก 9)

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

2-166

+1.00

+3.40

+4.90

+5.00

+3.00

Up.

+4.00

DN.

ST-3

ทางเดิน
+3.50

UP.

+3.50

ห้องเก็บของ
+3.50

+3.40

ST-5 Dn.
Up.

+5.00

ห้องพั50ก
+3.

ทางเดิน
+3.50
+3.40

+3.40
+3.00

ห้องพัก
+3.50

ห้องพัก
+3.50

ระเบียง

+3.40

ระเบียง

+3.40

ระเบียง

+3.40

ระเบียง

+3.40

ระเบียง

+3.40

+3.40

+3.40

+2.25

ระเบียง

ห้องพัก
+3.50

+3.40

+3.40

ระเบียงสระว่ายน้ำ
+3.50

ห้องพัก
+3.50

ระเบียง
+3.40

+1.45

40

+3.
ห้องน้ำหญิง

ระเบียง
+3.40
ห้องน้ำชาย +3.40

+2.80

+3.50

1500.00

+3.50

DN.

ทางเดิน
+3.50

+3.40

+3.40

ห้องระบบ [EE]
+3.50
+3.50

+3.40

ห้องพัก
+3.50

ระเบียง
+3.40

ระเบียง

ห้องพัก
+3.50

SLOPE1:200

+0.90

+3.40
ห้องพัก
+3.50

ระเบียง
+3.40

ห้องพัก
+3.50

ห้องพัก
ผู้พิการ
+3.50

+3.40

+3.40

+3.40

+3.40

ทางเดิน
+3.50

ระเบียง

ระเบียง

ระเบียง

สระว่ายน้ำ
+2.10

+3.40

+3.40
+2.90

+3.40

+3.40

ห้องพัก
+3.50

ห้องพัก
+3.50

ระเบียง

ระเบียง

ระเบียง

ห้องพัก
+3.50

ห้องพัก
+3.50

ห้องพัก
+3.50

ห้องพัก
+3.50

+3.40

+3.40

+3.40

+3.40

POOL BAR

ห้องพัก
+3.50

+3.40

UP.

+3.40

+3.40

+3.50

+3.50

+3.50
ระเบียง
+3.40

ร้านอาหาร
+3.50

ร้านอาหาร
+3.50

ระเบียง
+3.40

สระว่ายน้ำ
+2.80

ระเบียงสระว่ายน้ำ
+3.50

+3.40

ห้องพัก
+3.50

+3.50

ห้องพัก
ผู้พิการ
+3.50

SLOPE

1:200

+1.05

1500.00

+3.50

+3.40 +3.40

ห้องปฐมพยาบาล
+3.50

พักคอย
+3.50

+3.50

+0.80

UP.

+3.40
+3.50

+0.60

LIFT

ส่วนต้อนรับ
+0.00
+1.80

+0.65

+0.80
+0.80

+0.00

+0.80

+0.00

-0.15
+0.15

2000.27

ป้อมยาม

+0.15

2000.00

+0.25

±0.00

ทางสาธารณประโยชน์ ( ซอยปฏัก 24 ) กว้าง 7 เมตร

±0.00

SCALE

1:350

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.9.3 บันไดหนีไฟและจุดรวมพล
 บันไดหนีไฟ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุ มอาคาร พ.ศ.2522 ข้อ 5 (1) อาคารที่ มีค วามสูงตั้ งแต่สี่ชั้นขึ้ นไปให้ติดตั้ งบันไดหนีไฟที่ ไม่ ใช่ บันได
ในแนวดิ่งเพิ่มจากบันไดหลักให้เหมาะสมกับพื้นที่ของอาคารแต่ละชั้น เพื่อให้สามารถลาเลียงบุคคลทั้งหมด
ในอาคารออกสู่ภายนอกได้ภายใน 1 ชั่วโมง
ทั้งนี้ อาคารของโครงการเป็นอาคาร 8 ชั้น จานวน 2 อาคาร มีความสูง 22.70 เมตร เข้า
ข่ายต้องจัดให้มีบันไดหนีไฟ โดยโครงการจัดให้มีบันไดหนีไฟแยกออกจากบันไดหลักทั้งหมด 4 จุด อยู่บริเวณ
อาคาร 1 จานวน 1 จุด มีความกว้าง 0.60 เมตร และอาคาร 2 จานวน 3 จุด มีความกว้างตั้งแต่ 0.90 – 1.63
เมตร มีประตูเป็นแบบผลักออกสู่ภายนอก ซึ่งสามารถอพยพหนีไฟได้อย่างสะดวก ตลอดจนได้จัดให้มีป้ายบอก
ทางหนีไฟ (Fire Exit Sign Luminaries) เป็นป้ายพลาสติกเรืองแสง ขนาดตัวอักษร 15 เซนติเมตร ติ ดตั้งบริเวณ
โถงทางเดินทุกชั้นของอาคาร
สาหรับความสามารถในการหนีไฟของแต่ละอาคารคานวณโดยใช้กฎของ NFPA (National
Fire Protection Association) ซึ่งสามารถประเมินได้ดังนี้
จากสูตร
เมื่อ

te
=
2 + [Z / Y -1.80 m. x 0.0117]
te
=
เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการอพยพหนีภัย (นาที)
Z
=
จานวนคนในอาคารทั้งหมด
Y
=
ความกว้างของบันไดทุกตัวรวมกัน (เมตร)
ความสามารถในการอพยพหนีไฟของโครงการ (อาคาร 1)
- จานวนคนในอาคารทั้งหมด
= 184 คน
- ความกว้างของบันไดทุกตัวรวมกัน = ความกว้างบันไดหลัก+ความกว้างบันไดหนีไฟ
• บันไดหลัก 1 จุด มีความกว้าง = 1.72 เมตร
• บันไดหนีไฟ จุดที่ 1 มีความกว้าง = 0.60 เมตร
รวม = 2.32 เมตร
- ระยะเวลาที่ใช้ในการหนีไฟของผู้ใช้บริการภายในอาคาร
= 2+[148/(2.32-1.80 m.) x 0.0117]
= 5.33 นาที
ความสามารถในการอพยพหนีไฟของโครงการ (อาคาร 2)
- จานวนคนในอาคารทั้งหมด
= 318 คน
- ความกว้างของบันไดทุกตัวรวมกัน = ความกว้างบันไดหลัก+ความกว้างบันไดหนีไฟ
• บันไดหลัก มีความกว้าง
= 1.94 เมตร
• บันไดหนีไฟจุดที่ 1 มีความกว้าง = 1.63 เมตร
• บันไดหนีไฟจุดที่ 2 มีความกว้าง = 0.90 เมตร
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• บันไดหนีไฟจุดที่ 3 มีความกว้าง = 0.90 เมตร
รวม = 5.37 เมตร
- ระยะเวลาที่ใช้ในการหนีไฟของผู้ใช้บริการภายในอาคาร
= 2+[318/(5.37-1.80 m.) x 0.0117]
= 3.04 นาที
จากการคานวณข้า งต้ น จะเห็นได้ว่า โครงการสามารถลาเลียงบุค คลทั้ง หมดออกสู่ภ ายนอก
อาคารได้ โดยอาคาร 1 ใช้เวลาไม่เกิน 5.37 นาที และอาคาร 2 ใช้เวลาไม่เกิน 3.04 นาที ซึ่งทั้ง 2 อาคารสามารถ
ลาเลียงบุคคล ได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ข้อ 5(1) ที่บันไดหนีไฟต้องสามารถ
ลาเลียงบุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารได้ภายใน 1 ชั่วโมง
 จุดรวมพล ภายในโครงการได้จัดให้มีพื้นที่รวมพล จานวน 3 จุด รวมพื้นที่ทั้งหมด 250
ตารางเมตร รายละเอียด ดังนี้
- จุดรวมพลที่ 1 อยู่ใกล้กับที่จอดรถผู้พิการ บริเวณข้างอาคาร 2 มีพื้นที่ 100 ตาราง
เมตร รองรับผู้ใช้บริการจากอาคาร 2 จานวน 210 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.47 ตารางเมตร/คน
- จุดรวมพลที่ 2 อยู่ระหว่างอาคาร 1 กับพื้นที่ลานจอดรถ (ทางเซอร์วิส) มีพื้นที่ 75
ตารางเมตร รองรับผู้ใช้บริการจากอาคาร 1 จานวน 142 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.52 ตารางเมตร/คน
- จุดรวมพลที่ 3 อยู่บริเวณระเบียงสระว่ายน้าหน้าร้านอาหารของอาคาร 2 มีพื้นที่ 75
ตารางเมตร รองรับผู้ใช้บริการจากอาคาร 1 จานวน 90 คน และอาคาร 2 จานวน 60 คน รวมจานวน 150 คน
คิดเป็นสัดส่วน 0.50 ตารางเมตร/คน
ดังนั้น เมื่อรวมพื้นที่จุดรวมพลทั้งโครงการมี 250 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวม
พลต่อผู้ใช้บริการภายในโครงการ เท่ากับ 0.49 ตารางเมตร/คน (250/502= 0.49) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กาหนดไว้ไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน
หรือต้องมีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดและตาแหน่งของพื้นที่จุดรวมพล จะเห็นได้ว่า
มีความเหมาะสมเนื่องจากอยู่ใกล้ทางเข้า -ออกพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ เส้นทางอพยพหนีภัยจากอาคารภายใน
โครงการมายังจุดรวมพลสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไม่สลับซับซ้อน สามารถอพยพผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวก
รวดเร็ ว และปลอดภั ย อี ก ทั้ ง ไม่ กี ด ขวางทางเข้ า -ออกของรถยนต์ และรถดั บ เพลิ ง (ผั ง ต าแหน่ ง จุ ด รวมพล
และเส้นทางอพยพหนีไฟของโครงการ ดังรูปที่ 2.9.3-1 และเส้นทางการอพยพหนีไฟออกจากอาคาร ดังรูปที่
2.9.3-2 ถึงรูปที่ 2.9.3-4)
 แผนการซ้อ มหนีไฟ โครงการได้ จัดให้มี แ ผนซ้ อมการหนีไฟอย่า งน้อ ยปีละครั้ง เพื่ อ ให้
เจ้าหน้าที่ในโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อมในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้โดยร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น
หรือส่วนราชการในพื้นที่ ทั้งนี้ โครงการได้จัดทาผังเส้นทางหนีไฟจากจุดต่างๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้ในห้องพัก
ทุกห้อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบถึงตาแหน่งบันไดหนีไฟและเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพลได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.10 การจราจร
โครงการโรงแรมชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ซอยปฏัก 24 ตาบลกะรน อาเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งการคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการจะใช้การคมนาคมทางบก จากห้าแยกฉลองเข้าสู่ถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4028 (ถนนปฏัก) ตรงไประยะทางประมาณ 8.60 กิโลเมตร ถึงวงเวียนกะรนใช้ทางออกที่ 2
เข้าสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ) ตรงไปประมาณ 650 เมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน
สาธารณประโยชน์ ซอยปฏัก 24 ตรงไปประมาน 190 เมตร พื้นที่โครงการอยู่ทางขวามือ
สาหรับที่จอดรถของโครงการสามารถจอดรถยนต์ได้จานวน 64 คัน อยู่บริเวณที่ ดินที่อยู่ติดกับพื้นที่
โครงการด้านทิศใต้ โดยบางส่วนเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินของ บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด และบางส่วนเป็น
ที่ดินที่โครงการเช่าสาหรับเป็นพื้นที่จอดรถ ซึ่งเป็นหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3 ก) จานวน 4 แปลง เนื้อที่
รวม 0-3-37 ไร่ หรือ 1,348 ตารางเมตร มีระยะเวลาการเช่า 11 ปี นับตั้ งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
ถึง วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2575 (สาเนาสัญญาเช่าที่ดิน ดังภาคผนวก 1) รายละเอียดดังนี้
5) หนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3 ก) เลขที่ 1852 เลขที่ดิน 211 เนื้อที่ 0-0-56 ไร่ หรือ 224
ตารางเมตร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน นางจันทร์ฉาย ทองบุตร ปัจจุบันมีบ้านพักอาศัยชั้นเดียวจานวน 1 หลัง
6) หนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3 ก) เลขที่ 1853 เลขที่ดิน 212 เนื้อที่ 0-0-92 ไร่ หรือ 376
ตารางเมตร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน นายนิยม ไฝงาม ปัจจุบันมีบ้านพักอาศัยชั้นเดียวจานวน 1 หลัง
7) หนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3 ก) เลขที่ 1854 เลขที่ดิน 213 เนื้อที่ 0-0-91 ไร่ หรือ 364
ตารางเมตร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน นางนิตยา ชื่นแสง ปัจจุบันมีบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 1 หลัง
8) หนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3 ก) เลขที่ 1855 เลขที่ดิน 241 เนื้อที่ 0-0-98 ไร่ หรือ 392
ตารางเมตร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน นางจันทร์ฉาย ทองบุตร ปัจจุบันมีบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 1 หลัง
สาหรับโฉนดที่ดิ น เลขที่ 111646 เลขที่ดิน 222 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด ปัจจุบันมีบ้านพักอาศัยชั้นเดียว จานวน 1 หลัง ซึ่งบ้านพักอาศัยทั้งหมดจะทาการรื้อถอนก่อนปรับ
พื้นที่ให้มีความเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการเข้า-ออกและสามารถจอดรถได้อย่างสะดวก
(ตาแหน่งพื้นที่เช่าสาหรับจอดรถของโครงการ ดังรูปที่ 2.10-1)
ทางเข้า – ออกพื้นที่โครงการมี 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณข้างอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก (ทางเข้าที่จอดรถ
ผู้พิการ) มีความกว้าง 13.20 เมตร และจุดที่ 2 ถนนสาธารณะด้านทิศใต้ของโครงการ (ทางเข้าพื้ นที่จอดรถ)
มีความกว้าง 4-6 เมตร โดยภายในพื้นที่ลานจอดรถมีระบบการเดินรถแบบทิศทางเดียว และมีพื้นที่กลับรถบริเวณ
ที่จอดรถคันที่ 12 และ 64 มีระยะห่าง 6 เมตร ซึ่งในทางปฏิบัติสามารถกลับรถได้จริง โดยทางเข้า-ออกดังกล่าว
เชื่อมต่อกับถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) มีความกว้างประมาณ 7 เมตร มีการเดินรถแบบ 2 ทิศทาง
ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณที่จอดรถของโครงการเพื่อดูแลความปลอดภัยและ
อานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (ผังระบบการจราจรและตาแหน่งที่จอดรถภายในโครงการ
ดังรูปที่ 2.10-2)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

สาหรับเส้นทางจากที่จอดรถไปยังส่วนต้อนรับและอาคารห้องพัก ผู้ใช้บริการสามารถเดินจากลานจอดรถ
ผ่านช่องทางเดิน (ระหว่างที่จอดรถคันที่ 10 และ คันที่ 5) มีความกว้าง 1.40 เมตร โดยเดินผ่านทางเซอร์วิส
จากนั้นเดินลงชั้นใต้ดินของอาคาร 1 และขึ้นลิฟต์หรือขึ้นบันได ไปยังส่วนต้อนรับและห้องพัก บริเวณชั้น 1
โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเดินผ่านถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) ซึ่งอาจทาให้เกิดอุบัติเหตุจากจราจรได้

น.ส.3 ก เลขที่ 1855
เลขที่ดิน 214
น.ส.3 ก เลขที่ 1854
เลขที่ดิน 213

พื้นที่โครงการ

น.ส.3 ก เลขที่ 1853
เลขที่ดิน 212
น.ส.3 ก เลขที่ 1852
เลขที่ดิน 211

ถนนสาธารณประโยชน์ ซอยปฏัก 24 กว้าง 7 เมตร
ที่มา : บริษัทชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด, ธันวาคม 2564

สัญลักษณ์

คาอธิบาย
พื้นที่เช่าสาหรับจอดรถของโครงการ
พื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินของบริษัทชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

รูปที่ 2.10-1 ตาแหน่งพื้นที่เช่าสาหรับจอดรถของโครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

จานวนที่จอดรถและการเปรียบเทียบจานวนที่จอดรถกับข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินโครงการเป็น โครงการประเภทโรงแรมจานวน 211 ห้องพัก ภายในโครงการ ประกอบด้วย
อาคารห้องพัก 8 ชัน้ มีความสูง 22.70 เมตร จานวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร 1 มีพื้นที่ใช้สอย 6,218.26 ตารางเมตร
อาคาร 2 พื้นที่ใช้สอย 8,335.98 ตารางเมตร และสระว่ายน้า จานวน 1 สระ พื้นที่ใช้สอย 445.75 ตารางเมตร
รวมพื้นที่ใช้สอย 15,000 ตารางเมตร โดยโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 64 คัน แบ่งเป็นที่จอดรถยนต์ทั่วไป
จานวน 61 คัน อยู่บริเวณพื้นที่ลานจอดรถของโครงการ และที่จอดรถผู้พิการ จานวน 3 คัน อยู่บริเวณข้างป้อมยาม
ใกล้บันไดทางเข้า – ออก โครงการ ซึ่งจานวนที่จอดรถยนต์ของโครงการจะพิจารณาตามข้อกาหนดกฎกระทรวง 2
ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ข้อ 3 (ซ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสราง
อาคาร พุทธศักราช 2479 และ กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ข้อ 6 (ข) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 รายละเอียดดังนี้ (ดังตารางที่ 2.10-1)
1) กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร
พ.ศ.2479
ข้อ 2 ให้กาหนดประเภทของอาคารซึ่งต้องมีที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้า -ออกรถยนต์ไว้
ดังต่อไปนี้
(3) อาคารชุดที่มีพื้นที่แต่ละครอบครัวตั้งแต่ 60 ตารางเมตรขึ้นไป
(7) อาคารขนาดใหญ่
ข้อ 3 จานวนที่จอดรถยนต์ ต้องจัดให้มีตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้
(2) ในเขตเทศบาลทุกแห่งหรือในเขตท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
ก่อสร้าง พุทธศักราช 2479
(ซ) อาคารขนาดใหญ่ ให้มีที่จอดรถยนต์ตามจานวนที่กาหนดของแต่ละประเภทของอาคารที่ให้เป็นที่
ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นั้นรวมกันหรือจัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่อาคารห้องพัก
240 ตารางเมตรเศษของ 240 ตารางเมตร ให้เป็น 240 ตารางเมตร ทั้งนี้ให้ถือที่จอดรถยนต์จานวนที่มากกว่าเป็น
เกณฑ์
สาหรับอาคารของโครงการ เข้าข่ายเป็นอาคารขนาดใหญ่ ประกอบด้วย อาคารห้องพัก 8 ชั้น มีความ
สูง 22.70 เมตร จานวน 2 อาคาร โดยอาคาร 1 มีพื้ นที่ ใช้ สอย 6,218.26 ตารางเมตร อาคาร 2 มีพื้ นที่ ใช้ สอย
8,335.98 ตารางเมตร และสระว่า ยน้า มีพื้นที่ใช้สอย 445.75 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 15,000
ตารางเมตร ต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่อาคารห้องพัก 240 ตารางเมตรเศษของ 240
ตารางเมตร ให้เป็น 240 ตารางเมตร
ดัง นั้น ต้ อ งจัดให้มีที่จอดรถยนต์ ไม่ น้อ ยกว่า 62.50 คัน หรื อ 63 คัน (15,000/240 = 62.50)
โดยโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ จานวน 64 คัน จึงเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2) กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(2) โรงแรมที่มีพื้นที่ห้องโถงหรือพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรมในหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป”
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน (ข) ของ (2) ของข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(ข) โรงแรม ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ห้องโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30
ตารางเมตร ให้คิดเป็น 30 ตารางเมตร และไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม 40
ตารางเมตร เศษของ 40 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 40 ตารางเมตร”
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีพื้นที่ห้องโถง และพื้นที่
ที่ใช้เพื่อกิจการพานิชยกรรม รายละเอียดดังนี้
- พื้ น ที่ ห้ อ งโถง ต้ อ งจั ด ให้ มี ที่ จ อดรถยนต์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 1 คั น ต่ อ พื้ น ที่ ห้ อ งโถง 30 ตารางเมตร
เศษของ 30 ตารางเมตร ให้ คิดเป็น 30 ตารางเมตร โดยภายในโครงการได้จัดให้มีโถงต้อนรับบริเวณชั้น 2
ของอาคาร 1 มีพื้ นที่ 165.67 ตารางเมตร ดัง นั้น ต้ องจัดให้มีที่จอดรถ ไม่น้อยกว่า 5.52 คั น หรือ 6 คั น
(165.67/30 = 5.52)
- พื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม ต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ที่ใช้เพื่อ
กิจการพาณิชยกรรม 40 ตารางเมตร เศษของ 40 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 40 ตารางเมตร โดยภายในโครงการมี
พื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม ได้แก่ ห้องอาหาร บริเวณชั้น 2 ของอาคาร 2 มีพื้นที่ 318.27 ตารางเมตร
ดังนั้น จึงต้องจัดให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 7.96 คัน หรือ 8 คัน (318.27/40 = 7.96)
ทั้ งนี้ เมื่ อน าผลจากการค านวณที่ จอดรถของพื้ นที่ ห้ องโถงและพื้ นที่ ที่ ใช้ เพื่ อกิ จการพาณิ ชยกรรม
มารวมกันโครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 14 คัน ซึ่งโครงการได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 64 คัน
จึงเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

2-179
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.10-1 การเปรียบเทียบที่จอดรถของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดโครงการ

1) กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479
ข้อ 2 ให้ก าหนดประเภทประเภทของอาคารซึ่งต้องมีที่จ อดรถยนต์ ที่
กลับรถยนต์ และทางเข้า-ออกรถยนต์ไว้ ดังต่อไปนี้
(3) อาคารชุดที่มีพื้นที่แต่ละครอบครัวตั้งแต่ 60 ตารางเมตรขึ้นไป
(7) อาคารขนาดใหญ่
ข้อ 3 จานวนที่จอดรถยนต์ ต้องจัดให้มีตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้
(2) ในเขตเทศบาลทุกแห่งหรือในเขตท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารก่อสร้าง พุทธศักราช 2479
(ซ) อาคารขนาดใหญ่ ให้มีที่จอดรถยนต์ตามจานวนที่กาหนดของแต่ละ
ประเภทของอาคารที่ ใ ห้ เ ป็ น ที่ ป ระกอบกิ จ การในอาคารขนาดใหญ่ นั้ น
รวมกันหรือจัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้ นที่อาคารห้องพัก
240 ตารางเมตรเศษของ 240 ตารางเมตร ให้เป็น 240 ตารางเมตร ทั้งนี้ให้
ถือที่จอดรถยนต์จานวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์
ข้อ 8 ทางเข้าออกของรถยนต์ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ในกรณีที่จัด
รถยนต์วิ่งได้ทางเดีย ว ทางเข้าและออกต้องกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร
โดยต้ อ งท าเครื่ อ งหมายแสดงทางเข้ า และทางออกไว้ ใ ห้ ป รากฏ
และปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องเป็นดังนี้
(1) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องไม่อยู่ในที่ที่เป็น
ทางร่วมหรือทางแยก และต้องห่างจากจุดเริ่มต้นโค้งหรือหักมุมของขอบ
ทางร่วมหรือขอบทางแยกสาธารณะมีระยะไม่น้อยกว่า 20 เมตร สาหรับโรง
มหรสพระยะดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 50 เมตร
2) กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 7
(พ.ศ.2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร
พุทธศักราช 2479 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(2) โรงแรมที่มีพื้นที่ห้องโถงหรือพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรมใน
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป”
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน (ข) ของ (2) ของข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่
7 (พ.ศ.2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร
พุทธศักราช 2479 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(ข) โรงแรม ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ห้องโถง
30 ตารางเมตร เศษของ 30 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 30 ตารางเมตร และไม่
น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม 40 ตารางเมตร
เศษของ 40 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 40 ตารางเมตร”

สาหรับอาคารโครงการเข้าข่ายขนาดใหญ่ ประกอบด้วย
อาคารห้ อ งพั ก 8 ชั้ น จ านวน 2 อาคาร โดยอาคาร 1
มีพื้นที่ใช้สอย 6,218.26 ตารางเมตร อาคาร 2 มีพื้นที่ใช้
สอย 8,335.98 ตารางเมตร และสระว่ายน้า มีพื้นที่ใช้สอย
445.75 ตารางเมตร รวมพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยทั้ ง หมด 15,000
ตารางเมตร
ดังนั้น ต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 62.50 คัน หรือ
63 คัน (15,000/240 = 62.50) โดยโครงการจัดให้มีที่จอด
รถยนต์ จ านวน 64 คั น จึ ง เป็ น ไปตามกฎกระทรวงฯ
ดังกล่าว
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AEI. Co.,Ltd.

ทางเข้าออกของรถยนต์ภายในโครงการการมีความกว้าง
4-6 เมตร ซึ่ง ภายในโครงการได้ จั ด ระบบจราจรเดิน รถ
แบบสองทิศทาง โดยถนนภายในโครงการกว้าง 6 – 15.40
เมตร สาหรับแนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์มี
ระยะห่างจากจุดเริ่มต้นโค้งหรือหัก มุมของขอบทางร่วม
หรื อ ขอบทางแยกสาธารณะประมาณ 20.25 เมตร
จึงเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว

- พื้ น ที่ ห้ อ งโถง ภายในโครงการได้ จั ด ให้ มี โ ถงต้ อ นรั บ
บริเวณชั้น 2 ของอาคาร 1 มีพื้นที่ 165.67 ตารางเมตร
ดังนั้น ต้องจัดให้มีที่จอดรถ ไม่น้อยกว่า 5.52 คัน หรือ
6 คัน (165.67/30 = 5.52)
- พื้ น ที่ ที่ ใ ช้ เ พื่ อ กิ จ การพาณิ ช ยกรรม ภายในโครงการ
มีพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม ได้แก่ ห้องอาหาร
บริเวณชั้น 2 ของอาคาร 2 มีพื้นที่ 318.27 ตารางเมตร
ดังนั้น จึงต้องจัดให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 7.96 คัน หรือ
8 คัน (318.27/40=7.96)
ทั้งนี้ เมื่อนาผลจากการคานวณที่จอดรถของพื้นที่ห้อง
โถงและพื้ นที่ที่ใช้เพื่อกิจ การพาณิชยกรรม มารวมกัน
โครงการต้องจัดให้มีที่จ อดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 14 คัน
ซึ่ ง โครงการได้ จั ด ให้ มี ที่ จ อดรถยนต์ ทั้ ง หมด 64 คั น
จึงเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.10-1 การเปรียบเทียบที่จอดรถของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดโครงการ

3) กฎหมาย ฉบับที่ 41 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุม - โครงการได้จัดที่จอดรถยนต์ไว้ทั้งหมด 64 คัน ลักษณะ
อาคาร พ.ศ.2522
ที่จอดรถเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีลักษณะตั้งฉากกับ
ข้อ 2 ที่จอดรถ 1 คัน ต้องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า และต้องมีลักษณะ
แนวทางเดิ น รถ มี ค วามกว้ า ง 2.40 เมตร ความยาว
และขนาดดังนี้
5 เมตร (ความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความ
(1) ในกรณี ที่ จ อดรถขนานกั บ แนวทางเดิ น รถหรื อ ท ามุ ม กั บ
ยาวไม่นอ้ ยกว่า 5 เมตร
แนวทางเดินรถน้อยกว่าสามสิบองศาให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร - โครงการจัดทาเครื่องหมายลักษณะและขอบเขตที่จอด
และความยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร
รถแต่ละคันให้ปรากฏบนพื้นอย่างชัดเจน โดยที่จอดรถ
(2) ในกรณี ที่จ อดรถตั้ งฉากกั บ แนวทางเดิน รถ ให้ มีค วามกว้า ง
ดังกล่าวจะเชื่อมต่อโดยตรงกับถนนภายในโครงการ
ไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร แต่ทั้งนี้จะต้องไม่
จัดให้มีทางเข้าออกของรถเป็นทางเดินรถทางเดียว
(3) ในกรณีที่จอดรถทามุมกับแนวทางเดินรถมากกว่าสามสิบองศา
ให้มีความกว้างไม่ น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.50
เมตร
ข้อ 3 ทีจ่ อดรถแต่ละคันต้องมีเครื่องหมายลักษณะและขอบเขตที่จอดรถ
ไว้ให้ปรากฏบนพื้นและต้องมีทางเดินรถเชื่อมต่อโดยตรงกับทางเข้าออกของ
รถและที่กลับรถ
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รายละเอียด

สัญลักษณ์

คันชะลอความเร็ว
ป้ายจุดรวมพล

+1.00

+3.40

+4.90

+5.00

+3.00

Up.

จุดจอดรถยนต์

+4.00

DN.

ST-3

ทางเดิน
+3.50

UP.

+3.50

ห้องเก็บของ
+3.50

+3.40

ST-5Dn.
Up.

ห้องพัก
+3.50

ทางเดิน
+3.50

ระเบียง

+3.40

ห้องพัก
+3.50

ระเบียง

+3.40

ระเบียง

+3.40

+3.40

สระว่ายน้ำ
+2.45

+3.40

+3.40

+3.40

ห้องพัก
+3.50

ระเบียง

+3.40

ห้องพัก
+3.50

ห้องพัก
ผู้พิการ
+3.50

ทางเดิน
+3.50

+3.50

ห้องพัก
+3.50

ห้องระบบ [EE]
+3.50
+3.50

4.00

+3.40
ห้องพัก
+3.50

ระเบียง
+3.40

+1.45

+3.40

1.50

ระเบียง
+3.40

+3.50
ห้องน้ำชาย +3.40

+2.80

+3.50

1.50

POOL BAR

ห้องพัก
+3.50

+3.40

UP.

+3.40

4.00

+3.40

ระเบียง
+3.40

ร้านอาหาร
+3.50

ร้านอาหาร
+3.50

ระเบียง
+3.40

สระว่ายน้ำ
+3.15

ระเบียงสระว่ายน้ำ
+3.50

พักคอย
+3.50

1.50

+3.50

+3.40 +3.40

ห้องปฐมพยาบาล
+3.50

+3.50

+0.80

+0.60

LIFT
1.50

6.00

ส่วนต้อนรับ

6.00

+0.00
1.80

+0.65

ป้ายทางเข้า

+3.50

ห้องพัก
ผู้พิการ
+3.50

+3.40
1.50

ป้ายจุดกลับรถ
ป้ายทางออก

+3.40

ห้องพัก
+3.50

+1.05

+3.50

ป้ายที่จอดรถสำหรับผู้พิการ

ป้ายกระจกนูน

+3.50

+3.50

+3.50

UP.

ยช
ทางสาธารณประโ

น์ กว้าง 4 เมตร

DN.

ทางเดิน
+3.50

+3.40

ระเบียงสระว่ายน้ำ
+3.50

ห้องน้ำหญิง

+0.90

+3.40

ห้องพัก
+3.50

ระเบียง
+3.40

ระเบียง

+3.40

1.50

ห้องพัก
+3.50

ระเบียง
+3.40

+3.40

+3.40
+2.90

ป้ายให้เลี้ยวขวาหรือตรงไป

ระเบียง

ห้องพัก
+3.50

ป้ายให้เลี้ยวซ้ายหรือตรงไป
+2.25

6.00

+3.40

+3.40

ว้าง 4 เมตร

ห้องพัก
+3.50

ระเบียง

+3.40

+3.40

+3.40

ระเบียง

ระเบียง

+3.40

20.26

+3.00

ระเบียง

ระเบียง

ห้องพัก
+3.50

+3.40

ประโยชน์ ก

+3.40

ระเบียง

ทางสาธารณ

+3.40

ป้ายจำกัดความเร็ว

ระเบียง

+0.80
+0.25

+0.80

+0.00

0.80

+0.00
ป้อมยาม

+0.00
+0.15

+0.15

-0.35

-0.35

7.00

+5.00

ห้องพัก
+3.50

ห้องพัก
+3.50

ห้องพัก
+3.50

ห้องพัก
+3.50

ป้ายให้เลี้ยวซ้าย, เลี้ยวขวา

+3.40

+3.40

+3.40

+3.40

N
Parking 64 cars.
SCALE

1:400

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.11 พื้นที่สีเขียว
สาหรับพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นที่ราบ ปัจจุบันดาเนินการก่อสร้างอาคารห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว
โดยโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 781.35 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ 718.55 ตารางเมตร
(ไม่คิดพื้นที่สีเขียวที่มีพื้นที่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร และพื้นที่สีเขียวใต้อาคารปกคลุม มีพื้นที่ 62.80 ตารางเมตร)
โดยจัดไว้บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 667.01 ตารางเมตร และบริเวณพื้นที่ลาดจอดรถ 51.54 ตารางเมตร
ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการได้จัดพื้นที่สีเขียวไว้แล้วบางส่วนโดยเป็นไม้ยืนต้น ได้แก่ กล้วย หมากเขียว จันผา
ลีลาวดี และเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ได้แก่ โมก แก้ว เข็ม ชาฮกเกี้ยน ชวนชม เฟื่องฟ้า มะลิ สาว
น้อยประแป้ง เอื้องหมายนา เตยหอม แก้วสารพัดนึก เดหลี เศรษฐีเรือนใน สับปะรดสี ลิ้นมังกร ฟิโลซานาดู
แสยก ว่านตะขาบ กระดุมทองเลื้อย และหญ้ามาเลเซีย
นอกจากนี้โครงการจะมีการปลูกไม้ยืนต้นเพิ่ม ภายในพื้นที่โครงการและบริเวณพื้นที่ลานจอดรถ ได้แก่
ต้นจันผา มะม่วง หมากเขียว ลีลาวดี อโศกอินเดีย ดังตารางที่ 2.11-2 คิดเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นทั้งหมดประมาณ
271.25 ตารางเมตร เป็นพื้นที่สีเขียวบนดินประมาณ 718.55 ตารางเมตร (ผังตาแหน่งพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
ดังรูปที่ 2.11-1 ผังตาแหน่งไม้ยืนต้น ของโครงการ ดังรูปที่ 2.11-2 ผังตาแหน่งไม้พุ่ม และไม้คลุมดินของโครงการ
ดังรูปที่ 2.11-3)
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ตารางแสดงพื้นที่สีเขียว
ประเภทพื้นที่สีเขียว

สัญลักษณ์แสดงพื้นที่วางระบบสาธารณูปโภค

โซน

ขนาดพื้นที่สีเขียว
(ตร.ม.)

A

539.25

สัญลักษณ์แสดงพื้นที่สีเขียวใต้อาคารและ
พื้นที่สีเขียวที่มีความกว้างไม่ถึง 1 เมตร ตามเกณฑ์ ขนาด 62.80 ตร.ม.

B

23.76

เส้นแสดงแนวอาคารชั้นใต้ดิน

C

88

D

16

E

51.54

พื้นที่สีเขียวชั้นล่างที่ไม่อยู่
บนโครงสร้างชั้นใต้ดิน
และไม่อยู่ใต้อาคาร

718.55

บ้าน 2 ชั้น

พื้นที่สีเขียว
Zone E
51.54 ตร.ม.

เส้นแสดงแนวอาคารชั้นที่ 2
เส้นแสดงแนวอาคารชั้นที่ 3-7
เส้นแสดงแนวหลังคา
MH.

พื้นที่สีเขียว
Zone A
539.25 ตร.ม.

MH.

MH.

รวมพื้นที่สีเขียว
(ตร.ม.)

MH.

พื้นที่ว่าง

MH.

+3.40

+4.90

+5.00

+1.00

MH.
+3.00

Up.

+4.00

ทางเดิน
+3.50

UP.

+3.50
ห้องเก็บของ
+3.50

MH.

+5.00

บ้านพักพนักงาน

+3.40

ST-5 Dn.
Up.

ห้องพัก
+3.50

ทางเดิน
+3.50
+3.40

+3.40
+3.00

ห้องพัก
+3.50

ระเบียง

+3.40

ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระเบียง

+3.40

ตะแกรงดักมูลฝอย

ตะแกรงดักมูลฝอย

+3.40

ระเบียง

+3.40

น์ กว้าง 4 เมตร

ยช
ทางสาธารณประโ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระเบียง

ระเบียง

+3.40

+3.40

ระเบียง

+3.40

MH.

+3.40

+3.40
ห้องพัก
+3.50

ทางเดิน
+3.50

+3.50

ระเบียง

ห้องพัก
+3.50

+3.40

ระเบียง

ห้องระบบ [EE]
+3.50
+3.50

ห้องพัก
+3.50

ระเบียง
+3.40

พื้นที่สีเขียว
Zone D
16 ตร.ม.

+1.45

ห้องพัก
+3.50

ระเบียง
+3.40

+3.50

ห้องน้ำชาย +3.40

+3.50

1.50

ระบบบำบัดน้ำเสีย

+3.40

ระเบียงสระว่ายน้ำ
+3.50

1.50

POOL BAR

+3.40

UP.

DN.

ทางเดิน
+3.50

+3.40

+3.40
ห้องน้ำหญิง

+2.80

+0.90

MH.

+3.40

ห้องพัก
+3.50

ระเบียง
+3.40

+3.40

1.50

+2.25

ห้องพัก
+3.50

ระเบียง
+3.40

ห้องพกั
+3.50

ห้องพัก
ผู้พิการ
+3.50

บ่อบาดาล
+3.40

+3.40

+3.40

ตะแกรงดักมูลฝอย

ระเบียง

ระเบียง

ระเบียง

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ห้องพัก
+3.50

ห้องพัก
+3.50

ห้องพัก
+3.50

ห้องพัก
+3.50

สระว่ายน้ำ
+2.45

+3.40

+3.40
+2.90

+3.40

+3.40

ห้องพัก
+3.50

ห้องพัก
+3.50

ระเบียง

ระเบียง

ห้องพัก
+3.50

+3.40

+3.40

MH.

+3.40

+3.40

ระโยชน์ กว้า
ง 4 เมตร

ST-3

ทางสาธารณป

DN.

ตะแกรงดักมูลฝอย

+3.40

MH.

+3.40

+3.50

+3.50

+3.50

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระเบียง
+3.40

ถังดักไขมัน

บ่อบาดาล

+3.40

ห้องพัก
+3.50

ตะแกรงดักมูลฝอย
บ่อเก็บน้ำดิบและบ่อเก็บน้ำดี

ร้านอาหาร
+3.50

ร้านอาหาร
+3.50
+1.05

ระเบียง
+3.40

สระว่ายน้ำ
+3.15

ระเบียงสระว่ายน้ำ
+3.50

+3.40
+3.50
1.50

พักคอย
+3.50

ห้องปฐมพยาบาล
+3.50

+3.50

+0.80

+3.50

+3.40 +3.40

+0.60

LIFT
1.50

MH.

ส่วนต้อนรับ

พื้นที่ว่าง

1.50

UP.

ระบบบำบัดน้ำเสีย

MH.

+3.50

ห้องพัก
ผู้พิการ
+3.50

+0.00

MH.+0.65

1.80

บ่อเก็บน้ำทิ้ง
+0.25

บ่อเก็บน้ำทิ้ง

+0.80
+0.80

+0.00

MH.

บ่อหน่วงน้ำ

MH.

0.80

MH.

MH.

MH.

+0.00

MH.
พื้นที่สีเขียว
Zone B
23.76 ตร.ม.

ป้อมยาม

บ่อบาดาล

+0.15

-0.35

MH.

N

+0.00

+0.15

พื้นที่สีเขียว
Zone C
88 ตร.ม.

-0.35

SCALE
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ตารางแสดง สัญลักษณ์, รายการ และจำนวนไม้ยืนต้น
สัญลักษณ์ ชนิดต้นไม้

ชื่อวิทยาศาสตร์

ขนาดทรงพุ่ม พื้นที่ทรงพุ่ม จำนวน(ต้น) พื้นที่ทรงพุ่ม
(เมตร)
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
บ้าน 2 ชั้น

จันผา

1

0.79

15

11.85

สัญลักษณ์แสดงพื้นที่วางระบบสาธารณูปโภค

อโศกอินเดีย

1

0.79

66

52.14

หมากเขียว

2

3.14

13

40.82

สัญลักษณ์แสดงพื้นที่สีเขียวใต้อาคารและ
พื้นที่สีเขียวที่มีความกว้างไม่ถึง 1 เมตร ตามเกณฑ์

ลีลาวดี

4

12.56

7

87.92

มะม่วง

5

19.63

4

78.52

105

271.25

รวม

พื้นที่ว่าง

+1.00

+3.40

+4.90

+5.00

+3.00

Up.

+4.00

DN.

ST-3

ทางเดิน
+3.50

UP.

+3.50
ห้องเก็บของ
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บ้านพักพนักงาน

+3.40

ST-5 Dn.
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ห้องพัก
+3.50

ทางเดิน
+3.50
+3.40

+3.40
+3.00

ห้องพัก
+3.50

ห้องพัก
+3.50

ระเบียง

+3.40

ระเบียง

+3.40

ระเบียง

+3.40

ระเบียง

+3.40

ระเบียง

+3.40

+3.40

+3.40

+2.25

+3.40

ห้องพัก
+3.50

ทางเดิน
+3.50

ระเบียง
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+3.40

ระเบียง
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+3.40

+1.45

+3.40
ห้องน้ำหญิง

1.50

ระเบียง
+3.40

+3.50

ห้องน้ำชาย +3.40

+2.80

+3.50

1.50

DN.

+0.90

+3.40

ห้องพัก
+3.50

ระเบียง
+3.40

+3.40

1.50

ห้องพัก
+3.50

ระเบียง
+3.40

+3.40

+3.50

+3.40

+3.40

+3.40

ห้องพกั
+3.50

ห้องพัก
ผู้พิการ
+3.50

ระเบียง

ระเบียง

ระเบียง

สระว่ายน้ำ
+2.45

+3.40

+3.40
+2.90

+3.40

+3.40

ห้องพัก
+3.50

ห้องพัก
+3.50

ระเบยี ง

ระเบียง

ระเบียง

ห้องพัก
+3.50

ห้องพัก
+3.50

ห้องพัก
+3.50

ห้องพัก
+3.50

+3.40

+3.40

+3.40

+3.40

POOL BAR

ห้องพัก
+3.50

+3.40

UP.

+3.40

+3.40

+3.50

+3.50

+3.50
ระเบียง
+3.40

ร้านอาหาร
+3.50

ร้านอาหาร
+3.50

ระเบียง
+3.40

สระว่ายน้ำ
+3.15

ระเบียงสระว่ายน้ำ
+3.50

+3.40

ห้องพัก
+3.50

+3.50

ห้องพัก
ผู้พิการ
+3.50

1.50

+1.05

+3.50
1.50

พักคอย
+3.50

+3.50

+3.40 +3.40

ห้องปฐมพยาบาล
+3.50

+3.50

+0.80

UP.

+3.40

+0.60

LIFT
1.50

ส่วนต้อนรับ

พื้นที่ว่าง

+0.00
1.80
+0.65

+0.80
+0.25

+0.80

+0.00

0.80

+0.00
ป้อมยาม

-0.35

N

+0.00
+0.15

+0.15

-0.35
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ตารางแสดงไม้พุ่มและไม้คลุมดิน
สัญลักษณ์

ชนิดต้นไม้

สัญลักษณ์

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชนิดต้นไม้

แก้ว

สาวน้อยประแป้ง

เข็ม

เศรษฐีเรือนนอก

ชาฮกเกี้ยน

กระดุมทองเลื้อย

เฟื่องฟ้า

หญ้ามาเลเซีย

ชื่อวิทยาศาสตร์
บ้าน 2 ชั้น

สัญลักษณ์แสดงพื้นที่วางระบบสาธารณูปโภค
สัญลักษณ์แสดงพื้นที่สีเขียวใต้อาคารและ
พื้นที่สีเขียวที่มีความกว้างไม่ถึง 1 เมตร ตามเกณฑ์

หมายเหตุ : ** พื้นที่สีเขียวที่มีความกว้างไม่ถึง 1 เมตร ไม่นับรวมเป็นพื้นที่สีเขียว
ที่คิดอัตราส่วนของพื้นที่สีเขียว โดยเทียบกับพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ที่กำหนดของพื้นที่โครงการ

พื้นที่ไม้พุ่มและไม้คลุมดินทั้งหมด 447.05 ตารางเมตร

พื้นที่ว่าง

+1.00
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ระเบียง
+3.40

ร้านอาหาร
+3.50

ร้านอาหาร
+3.50

ระเบียง
+3.40

สระว่ายน้ำ
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ผู้พิการ
+3.50

1.50

+1.05

+3.50
1.50

พักคอย
+3.50

+3.50

+3.40 +3.40
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.11-1 ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกภายในพื้นที่โครงการ
ชื่อทั่วไป
ไม้ยืนต้น
จันผา
มะม่วง
หมากเขียว
ลีลาวดี
อโศกอินเดีย
ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน
โมก
แก้ว
เข็ม
ชาฮกเกี้ยน
เฟื่องฟ้า
มะลิ
สาวน้อยประแป้ง
เศรษฐีเรือนใน
ลิ้นมังกร
กระดุมทองเลื้อย
หญ้ามาเลเซีย

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

Dracaena loureiri Gagnep
Mango
MacArthur Palm
Frangipani , Pagoda tree
Asoke tree

Dracaena cochinchinensis
Mangifera indica
Ptychosperma macarthurii
Plumeria spp.
Polyalthia longifolia(Benth.)

ASPARAGACEAE
ANACARDIACEAE
ARECACEAE
APOCYNACEAE
ANNONACEAE

Andaman satinwood,
Chanese box tree
West indian jasmine
Fukien tea
Paper flower,
Bougainvillea
Arabian jasmine
Dumb cane
Spider Ivy, Spider Plant
Snake plant, Mother-inlow’s tongue
Creeping dairy
Tropical Carpet

Wrightia religiosa

APOCYNACEAE

Murraya paniculata

RUTACEAE

Ixora stricta
Carmona retusa

RUBIACEAE
BORAGINACEAE

Bougainvillea glabra

NYCTAGINACEAE

Jasminum sambac
Dieffenbachia seguine
Chlorophytum comosum

OLEACEAE
ARACEAE
ASPARAGACEAE

Sansevieria trifasciata

ASPARAGACEAE

Wedelia trilobata
Axonopus compressus

ASTERACEAE
POACEAE

ที่มา : บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด, กันยายน 2564

ความสอดคล้องของพื้นที่สีเขียวตามที่กฎหมายกาหนด
 พื้ น ที่ สี เ ขี ย วตามเกณฑ์ ข องส านัก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ได้กาหนดให้อาคารอยู่อาศัยรวม โรงแรม โรงพยาบาล อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มี พื้นที่
สีเขียวเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม โดยมีสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ
ไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร ต่อ 1 คน และต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สี
เขียวที่ต้องจัดให้มีตามเกณฑ์ ทั้งนี้ ต้องเป็นไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวชั้นล่างที่ต้องจัดให้มี
ตามเกณฑ์ ซึ่งสามารถคานวณได้ ดังนี้

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

จานวนผู้ใช้บริการ และพนักงานในโครงการ
ต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ สผ.
โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว
ต้องจัดพื้นที่สีเขียวชั้นล่างไม่น้อยกว่า (ตามเกณฑ์ สผ.)
โครงการจัดพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง
ต้องจัดไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า (ตามเกณฑ์ สผ.)
โครงการจัดให้มีไม้ยืนต้น

=
=
=
=
=
=
=

502
คน
502
ตารางเมตร
718.55 ตารางเมตร > 502
251
ตารางเมตร
718.55 ตารางเมตร > 251
125.50 ตารางเมตร
271.25 ตารางเมตร > 125.5

จากการค านวณพื้ นที่ สี เขี ยวตามเกณฑ์ สผ. จะเห็นว่ า โครงการต้ อ งจั ดให้มี พื้ นที่ สี เขี ย วไม่ น้อ ยกว่ า
502 ตารางเมตร และต้องอยู่บริเวณชั้นล่างไม่น้อยกว่า 251 ตารางเมตร โดยต้องเป็นไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า 125.5
ตารางเมตร ซึ่งโครงการจัดมี พื้นที่สีเขียว 718.55 ตารางเมตร อยู่บริเวณชั้นล่าง 718.55 ตารางเมตร และเป็น
พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 271.25 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้ใช้บริการ และพนักงานภายในโครงการ
ประมาณ 1.43 ตารางเมตร/คน (ผู้ใช้บริการทั้งหมด 502 คน) ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อกาหนดดังกล่าว
 พื้นที่สีเขียวยั่งยืน โครงการต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการ
จัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน มีผลตามมติคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 และ
เริ่มประกาศบังคับใช้ปลายปี พ.ศ.2550 โดยกาหนดให้มีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างที่ต้อง
จัดให้มีตามกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
หมวด 1 ข้อ 33 (1) อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของ
พื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร (2) ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ และ
อาคารอื่นที่ไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยต้องมีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วน ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุด
ของอาคาร แต่ถ้าอาคารนั้นใช้เป็น ที่อยู่อาศัยรวมอยู่ด้วยต้องมีที่ว่างตาม (1) นั่นคือ โครงการต้องมีที่ว่างไม่น้อย
กว่า 10 ใน 100 ส่วน ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร ซึ่งสามารถคานวณได้ดังนี้
ที่ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร
พื้นที่ชั้นที่มากที่สุดของอาคาร

ดังนั้น ต้องจัดให้มีไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า
โครงการจัดให้มีไม้ยืนต้นครอบคลุมพื้นที่
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= ร้อยละ 10 ของพื้ นที่ ชั้นใดชั้ นหนึ่งที่ มากที่สุด
ของอาคาร
= 2,108.79
ตารางเมตร
= (0.10×2,108.79) ตารางเมตร
= 210.88
ตารางเมตร
= 0.50 × 210.88 ตารางเมตร
= 105.44
ตารางเมตร
= 271.25
ตารางเมตร > 105.44
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

จากการคานวณข้างต้น จะเห็นว่าโครงการต้องจัดให้มี พื้นที่สีเขียวยั่งยืนไม่น้อยกว่า 125.50 ตาราง
เมตร ทั้งนี้ ภายในโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนทั้งหมด 271.25 ตารางเมตร ซึ่งมีความสอดคล้องกั บ
ข้อกาหนดดังกล่าว (ตารางสรุปพื้นที่สีเขียวภายในโครงการตามเกณฑ์กาหนดตารางที่ 2.11-2)
ตารางที่ 2.11-2 สรุปพื้นที่สีเขียวภายในโครงการตามเกณฑ์กาหนด
รายละเอียด

เกณฑ์กาหนด

พื้นที่สีเขียวต่อผู้ใช้บริการ

≥ 1 ตารางเมตร/คน

พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่าง

≥ ร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขีย วทั้งหมดที่
ต้องจัดให้มีตามเกณฑ์
≥ ร้อยละ 50 ของพื้นที่สี เขีย วชั้ นล่างที่
ต้องจัดให้มีตามเกณฑ์
≥ ร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างที่ต้องจัดให้มี
ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร

ไม้ยืนต้นชั้นล่าง
พื้นที่สีเขียวยั่งยืน

พื้นที่สีเขียวขั้นต่า
(ตารางเมตร)
502

พื้นที่สีเขียวของโครงการ
(ตารางเมตร)
718.55
(1.43 ตารางเมตร/คน)

251

718.55

125.50

271.25

105.44

271.25

ทั้งนี้ โครงการได้คานึงถึงความเหมาะสมในการปลูกไม้ยืนต้น บริเวณชั้นล่างโดยจะมีการเว้นระยะห่าง
จากระบบสาธารณู ป โภคใต้ ดิ น เช่ น ท่ อ ระบายน้ า และฐานรากอาคาร เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ระบบ
สาธารณูปโภคดังกล่าว (ภาพตัดการปลูกต้นไม้กับระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการ ดังรูปที่ 2.11-4 อีกทั้งได้
จัดให้มี เจ้าหน้าที่ ค อยดู แ ลรัก ษาต้ นไม้แ ละพื้นที่ สีเขี ยวให้มี สภาพสวยงาม นอกจากนี้หากมี ต้นไม้ได้ รั บความ
เสียหาย หรือตายจะจัดให้มีการปลูกต้นใหม่ทดแทน
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หมากเขียว

หญ้ามาเลเซีย

หญ้ามาเลเซีย

1.00

1.60

MANHOLE

1.00

ลีลาวดี

รูปตัด ที่ 1
ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 25 ลบ.ม ต่อวัน
รูปแบบดูงานระบบ

หญ้ามาเลเซีย

7.50

2.90

1.80

หญ้ามาเลเซีย

รูปตัด ที่ 2

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

2.12

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

การออกแบบอาคารเพื่อรองรับแผ่นดินไหว

สาหรับการก่อสร้างอาคารของโครงการเป็นอาคาร 8 ชั้น มีความสูง 22.70 จานวน 2 อาคาร ก่อสร้าง
เมื่อ ปีพ.ศ.2555 (รายการคานวณโครงสร้างอาคารของโครงการ ดังภาคผนวก 8) โดยวิศวกรได้ตรวจสอบรายการ
คานวณและแบบโครงสร้างอาคาร ซึ่งมีความสามารถรองรับแผ่นดินไหวได้ตามกฎกระทรวงกาหนดการรับน้าหนัก
ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
พ.ศ.2550 ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้ “บริเวณเฝ้าระวัง” หมายความว่า พื้นที่หรือบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบ
จากแผ่นดินไหว ได้ แ ก่ จัง หวัดชุ ม พร จัง หวัดพั ง งา จัง หวัดภู เ ก็ ต จัง หวัดระนอง จัง หวัดสงขลา และจัง หวัด
สุ ร าษฏร์ ธ านี ซึ่ ง ปั จ จุ บั น กฎกระทรวงดั ง กล่ า วถู ก ยกเลิ ก โดยกฎกระทรวง เรื่ อ ง ก าหนดการรั บ น้ าหนั ก
ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
พ.ศ.2564 ดังนั้น โครงการได้ประเมินความสอดคล้องการดาเนินโครงการตามกฎกระทรวงดังกล่าว รายละเอียด
ดังนี้
“การก่อสร้างอาคารโครงการมีการตรวจสอบและปฏิบัติ ตามกฎกระทรวง เรื่อง กาหนดการรับน้าหนัก
ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
พ.ศ.2564 ข้อ 3 ในกฎกระทรวงนี้ “บริเวณที่ 2” หมายความว่า บริเวณพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ว่าอาคารอาจ
ได้รับผลกระทบทางความมั่นคงแข็งแรง และเสถี ยรภาพในระดับปานกลางเมื่อมีแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครสรรค์ จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดราชบุรี จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี”
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.13 การปฏิบัติตามข้อกาหนดกระทรวงสาธารณสุข
2.13.1 การจัดการและการดูแลสระว่ายน้าของโครงการ
ภายในโครงการได้จัดให้มีสระว่ายน้าจานวน 1 สระ อยุ่บริเวณชั้น 2 ระหว่างอาคาร 1 กั บอาคาร 2
มีพื้นที่ 445.75 ตารางเมตร ลึก 1.10 เมตร 490 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดดังนี้ (ดังรูปที่ 2.13.1-1 และแบบ
ขยายสระว่ายน้า ดังภาคผนวก 3)

รูปที่ 2.13.1-1 สระว่ายน้าภายในโครงการ ลึก 1.10 มตร
ทั้ง นี้ ตามมาตรา 31 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุข พ.ศ.2535 สระว่ า ยเป็ นลัก ษณะกิ จการ
ที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ เป็ น แหล่ ง ที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเข้ า มาชุ ม นุ ม อยู่ ร วมกั น ในสระว่ า ยน้ า หากขาดการดู แ ล
และบ ารุ ง รั ก ษาตามหลั ก สุ ข าภิ บ าลอาจจะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของประชาชน และสระว่ า ยน้ า
อาจกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆได้ เช่ น โรคเยื่อตาอักเสบ หูอักเสบ โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งโรคไม่ติดเชื้อต่างๆ อันมีผลมาจากการใช้สารเคมี เช่น อาการผิวหนังเนื่องจากแพ้
สารเคมี เจ็บคอ ไอ แน่นหน้าอก อาการคลื่นไส้อาเจียน เนื่องจากแพ้สารเคมี และยังรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ด้วย
โครงการได้จัดให้มีระบบจัดการและดูแลสระว่ายน้า เพื่อควบคุมคุณภาพน้าในสระให้ถูกสุขลักษณะ
และได้มาตรฐานทางด้านสุขาภิบาล โดยจะต้องดูแลและจัดการสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะอย่างสม่าเสมอ
หมั่นตรวจสอบดูแลระบบบาบัดน้าเสียให้มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบมิให้มี มูลฝอยตกค้างอันจะก่อให้เกิดการแพร่
ของเชื้อโรค จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้มีความสะดวกปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุโดยมาตรการในการ
ป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในบทที่ 4 และ
รวมถึงโครงการได้ปฏิบัติตามคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมกิจการ
สระว่ายน้าหรือกิจการอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
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รายละเอียดโครงการ

มาตรการการจัดการสระว่ายน้าตามคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง
การควบคุมกิจการสระว่ายน้าหรือกิจการอื่นๆ ทานองเดียวกัน
1. สถานที่ตั้ง
1.1 สถานที่ตั้ง ควรห่างจากแหล่งซึ่งอาจทาให้เกิดการปนเปื้อนในสระว่ายน้า เช่น สถานเลี้ยงสัตว์
หรือสถานที่ตั้งหรือรวบรวมมูลฝอย เป็นต้น
1.2 ควรมี รั้วหรือก าแพงเพื่ อสุข อนามัย และความปลอดภั ยของผู้ใช้บริ การ และเพื่ อป้อ งกันไม่ให้
บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตไปใช้สระว่ายน้า ในช่วงที่ไม่เปิดให้บริการ รวมทั้งป้องกันสัตว์เข้า
มาในบริเวณสระว่ายน้า
1.3 สถานที่ตั้งและบริเวณของสระว่ายน้า รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต้องอยู่ในที่น้าท่วมไม่ถึง พื้นดิน
แข็งแรงไม่ทรุดง่าย อยู่ในบริเวณที่มีไฟฟ้า และน้าประปาอย่างเพียงพอ มีทางเข้าออกสะดวก
2. สระว่ายน้าและอาคารประกอบ
2.1 โครงสร้างสระว่ายน้า ควรสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้าซึม
ไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี และทาความสะอาดง่าย
2.2 ต้อ งมีร างระบายน้าล้น มีฝาปิดรอบสระว่า ยน้า มีค วามกว้าง 30-40 เซนติ เมตร ไม่ เป็นสนิม
แข็งแรง ทาความสะอาดง่ายอยู่ในสภาพดี และไม่มีน้าล้นออกจากราง
2.3 ต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือสาหรับใช้ทาความสะอาดสระว่ายน้า ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระ
ชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งตะแกรงช้อนวัสดุแขวนลอย
2.4 ต้องมีที่ว่างสาหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้า มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ ลื่น ไม่มี
น้าขัง ทาความสะอาดง่าย
2.5 กรณี ที่สระว่ายน้าใดมีการใช้ร ะบบไหลเวียนน้าเป็นแบบระบบสกิ มเมอร์ควรต้ องมีข้อ กาหนด
เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากระบบนี้ด้วย
2.6 ความลึก ของน้า มีป้า ยบอกความลึกหรื อเลขบอกระดับความลึก ที่ สามารถมองเห็นได้ ชั ดเจน
ในกรณีที่สระว่ายน้านั้นมีความลึกตั้งแต่ 1.50 เมตร ขึ้นไป โดยมีตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะๆ
อย่างน้อย 3 ระยะ
2.7 ต้ อ งจั ด ให้ มี แ สงสว่ า งเพี ย งพอทั่ ว บริ เ วณสระว่ า ยน้ า เพื่ อ ให้ ม องเห็ น ได้ ชั ด เจน ในกรณี ที่ มี
การเปิดใช้สระในเวลากลางคืน
2.8 อาคารประกอบทาด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบ ไม่ลื่นไม่ดูดซับน้า ทาความสะอาดง่าย พื้นลาด
เอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้าที่ดี
2.9 พื้น ควรทาด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้า ทาความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี
2.10 จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สาหรับผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้า
สระว่ายน้าและมีจานวนเพียงพอ
2.11 จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้า ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้า และเติม
คลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
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2.12 มีการรักษาความสะอาดรอบอาคารประกอบและพื้นที่โดยรอบอย่างสม่าเสมอ
2.13 ดูแลมิให้มีการนาสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้า หรืออาคารประกอบ
3. ข้อปฏิบัติสาหรับผู้ประกอบกิจการ
3.1 จัดให้มีผู้ควบคุ มดู แล ซึ่ งผ่านการอบรมการดู แลคุณ ภาพน้าในสระว่า ยน้าตามหลักสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้า และการดูแลรักษาสระว่ายน้า
3.2 ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจาสระ (Life Guard) อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการ
ไม่เกิน 100 คน กรณีที่เกิน 100 คน เศษของ 100 คน ให้คิดเป็น 100 คน และต้องเป็นผู้ที่มี
ความชานาญในการว่ายน้า และผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้า สามารถให้การปฐมพยาบาล
ได้ โดยต้องอยู่ประจาสระว่ายน้าตลอดเวลาที่เปิดบริการ
3.3 ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
3.3.1 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.20-8.40
3.3.2 คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 0.60-1 ส่วนในล้านส่วน
3.3.3 คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) 0.50-1 ส่วนในล้านส่วน
3.3.4 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 80-100 ส่วนในล้านส่วน
3.3.5 ความกระด้าง (Calcium Hardness) 250-600 ส่วนในล้านส่วน
3.3.6 กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) 30-60 ส่วนในล้านส่วน 250-600 ส่วนในล้านส่วน
3.3.7 คลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 ส่วนในล้านส่วน
3.3.8 แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน
3.3.9 ไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน
3.3.10 โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อน้า 100 มิลลิลิตร โดย
วิธี MPN (Most Probable Numbers) ในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร
3.3.11 ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)
3.3.12 ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa)
3.4 จัดให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า ตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้
3.4.1 การเก็บตัวอย่างน้า ทาอย่างน้อย 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึก และส่วนตื้น ขณะมีผู้ใช้สระ
ว่ายน้ามากที่สุด
3.4.2 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความเป็นกรดด่างอย่างน้อยสัปดาห์ละ
1 ครั้ง หากมีผู้ใช้บริการเป็นจานวนมาก หรือเป็นวันที่มีแสงแดดจัดควรตรวจสอบปริมาณ
คลอรีน และค่าความเป็นกรดด่างในระหว่างวันด้วย กรณีใช้คลอรีนชนิดกรดไตรคลอโรโอ
โซไซยานูริค ต้องตรวจหาค่ากรดไซยานูริคด้วย
3.4.3 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคอลโคลิ
ฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
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3.4.4 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทางเคมี และชีวภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กาหนดในข้อ
3.3) ครบทุกข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาขอหรือต่อใบอนุญาต
3.5 จัดหาเครื่องมือสาหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าไว้ประจา รวมทั้งบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์
และข้อมูลอื่นที่จาเป็น ดังนี้
3.5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน ต้องสามารถวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.20-2
ppm
3.5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้องสามารถตรวจวัดได้อย่างน้อย
ช่วง 3-9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1
3.5.3 มี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล จ านวนผู้ ใ ช้ ส ระว่ า ยน้ าในแต่ ล ะวั น แยกเพศ และอายุ ระยะเวลา
ที่ใช้สระว่ายน้า
3.6 ต้องจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสาหรับผู้ใช้บริการ ติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้าให้มองเห็นได้ชัด และ
ควรมีข้อความอย่างน้อยดังนี้
3.6.1 ต้องสวมชุดว่ายน้าที่สะอาด
3.6.2 ต้องชาระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง
3.6.3 ผู้ที่ เป็ น โรคตาแดง โรคผิว หนัง เป็ น หวั ด หู น้ าหนวก หรื อ โรคติ ด ต่ อ อื่ น ๆ ห้ า มลงเล่ น
ในสระว่ายน้า
3.6.4 ห้ามนาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้า
3.6.5 ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้าลาย หรือสั่งน้ามูกลงในน้า
3.6.6 ห้ามทาสระว่ายน้าสกปรก
3.6.7 จานวนผู้ใช้บริการมากที่สุด ที่สระว่ายน้าสามารถรองรับได้
3.6.8 วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้า
3.7 ต้องดูแลบารุงรักษาเครื่องกรองน้าตามระยะเวลาที่สมควรเพื่อให้ทางานได้เต็มประสิทธิภาพ
4. การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี
4.1 สถานที่ เ ก็ บ สารเคมี ต้ อ งมี ป้ า ยระบุ ว่ า “สถานที่ เ ก็ บ สารเคมี อั น ตราย” และ “ห้ า มเข้ า ”
มีการระบายอากาศดี และมีการป้องกันน้าซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี และมีการจัดเก็บสารเคมี
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.2 สารเคมีที่ใช้ต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เ ป็นอันตราย วิธีการใช้ และ
วิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามที่กฎหมายอื่นกาหนด
4.3 ในการใช้สารเคมีต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลาก และไม่นาสารเคมีหมดอายุมาใช้ในกรณีที่ไม่มี
ระบบการเติมสารเคมีแบบอัตโนมัติ ให้เติมสารเคมีลงในสระว่ายน้าในขณะที่ปิดบริการแล้ว
4.4 สถานที่ทางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
อันเนื่องจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ค่ามาตรฐานแสงสว่างในบริเวณ
ต่างๆ ควรเป็นดังนี้
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- ห้องสูบจ่ายสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์
- ห้องเครื่องกรองน้า ไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
- ห้องหรือสถานที่เก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
ต้องมีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของคนงาน เช่น กาหนดขั้นตอนการทางานที่
ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้คนงาน รวมทั้งประเมินการ
สัมผัสสารเคมีอันตรายของคนงานที่ทาหน้าที่เติมสารเคมี และมีผลไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
ในขณะทางานกับสารเคมี ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น
สวมหน้ากาก และสวมถุงมือในขณะปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมี เป็นต้น
ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้า หรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารเคมี
ดูแลความสะอาดอย่างสม่าเสมอ หากสารเคมีหกรั่วไหล ต้องทาความสะอาดทันที

5. การจัดการสิ่งปฏิกูล น้าเสีย และขยะ
5.1 จัดให้มีห้องน้า ห้องส้วม และการบาบัดสิ่งปฏิกูลดังนี้
5.1.1 มีห้องน้า ส้วมแยกออกจากกัน โดยมีแบบและจานวนตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.1.2 ลักษณะของห้องส้วม การบาบัด และการกาจัดสิ่งปฏิกูลต้องถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
5.1.3 ต้องดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้าและห้องส้วมเป็นประจาทุกวันที่เปิดให้บริการ
5.1.4 ภายในห้องน้าควรมีวัสดุอุปกรณ์ตามความจาเป็นและเหมาะสม
5.2 มีการบาบัดน้าเสียให้ มีคุณภาพได้มาตรฐานก่อนระบายก่อนระบายออก ซึ่งส่วนประกอบของ
ระบบการจัดการ น้าเสีย ประกอบด้วย
5.2.1 ตะแกรงดักขยะ สาหรับดักเศษขยะออกจากน้าเสีย
5.2.2 ระบบรวบรวมน้ าเสี ย น้ าจากส่ ว นต่ า งๆของอาคารไหลมารวมกั น ที่ ถั ง รวบรวมน้ า
เพื่อรอการบาบัด น้าที่ล้นออกจากบ่อรวบรวมนี้จะไหลเข้าสู่บ่อบาบัด
5.2.3 ระบบบาบัดน้าเสียต้องมีวิธีการบาบัดน้าเสียที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญ
และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน
5.2.4 รางระบายน้าทิ้ง รางหรือท่อสาหรับระบายน้าทิ้ง ควรมีตะแกรงวางปิดรางเพื่อกรองเศษผง
ต่ างๆ และป้ องกั นหนู นอกจากนี้ ทางเปิ ดของท่ อระบายน้ าออกสู่ ถั งเก็ บน้ ารดน้ าต้ นไม้
ควรมีตะแกรงปิดเพื่อป้องกันหนูด้วย
5.3 จัดให้มีการจัดการขยะดังนี้
5.3.1 มีการคัดแยกขยะและมีถังรองรับขยะแยกตามประเภท
5.3.2 มีถังรองรับขยะที่เพียงพอตามหลักสุขาภิบาล
5.3.3 ล้างทาความสะอาดถังรองรับขยะและบริเวณที่วางถังอยู่เสมอ
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5.3.4 รวบรวมขยะจากถังรองรับขยะไปยังที่พักขยะรวม หรือนาไปกาจัดทุกวัน โดยเฉพาะขยะที่
เน่าเสียได้ง่าย
5.3.5 กาจัดขยะด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามข้อกาหนดท้องถิ่น
5.3.6 ดูแลมิให้เกิดการทิ้งขยะเกลื่อนกลาดภายในสถานประกอบกิจการและบริเวณโดยรอบ
6. การสุขาภิบาลอาหารและน้าดื่ม
6.1 ในกรณี มีก ารจาหน่า ยอาหาร ต้ อ งปฏิบัติตามหลัก สุข าภิ บาลอาหาร และตามข้ อ ก าหนดของ
ท้องถิ่น
6.2 ต้องมีน้าดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้าดื่มไว้บริการอย่างเพียงพอ
6.3 ลักษณะการนาน้ามาดื่ ม ต้ องไม่ก่อ ให้เกิดความสกปรกหรือ การปนเปื้อน เช่ น ใช้ระบบน้ากด
ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียวแล้ว
นาไปล้างทาความสะอาดก่อนนามาใช้ดื่มใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ให้จัดทาป้ายหรือข้อความการปฏิบัติไว้
ด้วย
7. การป้องกันควบคุมสัตว์ และแมลงนาโรค
7.1 ภายในสถานประกอบกิจการไม่ควรมีหนู แมลงวัน และแมลงสาบ
7.2 ต้องมีการป้องกัน ควบคุม กาจัดสั ตว์ และแมลงนาโรค โดยเฉพาะหนู แมลงวัน และแมลงสาบ
อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
8. การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
8.1 ต้องกาหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่นาเด็กอายุต่ากว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้าไม่เป็น และผู้สูงอายุที่ไม่
สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้า
8.2 จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตดังนี้
8.2.1 โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน
8.2.2 ห่ ว งชู ชี พ ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางภายใน 15 นิ้ ว หรื อ ทุ่ น ลอย ผู ก เอาไว้ กั บ เชื อ ก
ยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้า อย่างน้อย 2 อัน
8.2.3 ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร น้าหนักเบา อย่างน้ อย 1
อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้า
8.2.4 เครื่องช่วยหายใจ สาหรับผู้ใหญ่ และสาหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด
8.2.5 ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจาสระว่ายน้า
และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด
8.3 มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สาคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตารวจ
เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้า และต้องปิดประกาศหมายเลข
โทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ
9. เหตุราคาญ
ต้องควบคุมมิให้เกิดเหตุราคาญ ซึ่งมาจากกิจกรรมการดาเนินการต่างๆ
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2.13.2 การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
ภายในโครงการได้จัดให้มี ห้องอาหาร บริเวณชั้น 2 ของอาคาร 2 มี พื้นที่ประมาณ 318.27 ตารางเมตร
โครงการต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จาหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ดังนี้
หมวด 1 สุขลักษณะของสถานที่จาหน่ายอาหาร
ข้อ 3 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับสถานที่และบริเวณที่ใช้ทา ประกอบหรือปรุง
อาหาร จาหน่ายอาหาร และบริโภคอาหาร ดังต่อไปนี้
(1) พื้ น บริ เ วณที่ ใ ช้ ท า ประกอบ หรื อ ปรุ ง อาหารต้ อ งสะอาด ท าด้ ว ยวัส ดุ ที่ แ ข็ ง แรง ไม่ ช ารุ ด และ
ทาความสะอาดง่าย
(2) ในกรณีที่มีผนังหรือเพดาน ผนังหรือเพดานต้องสะอาด ทาด้วยวัสดุที่แข็งแรง และไม่ชารุด
(3) มี ก ารระบายอากาศเพี ย งพอ และในกรณี ที่ ส ถานที่ จ าหน่ า ยอาหารเป็ น สถานที่ ส าธารณะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(4) มีแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ ละบริเวณ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรี โดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(5) มี ที่ ล้ า งมื อ และอุ ป กรณ์ ส าหรั บ ล้ า งมื อ ที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะส าหรั บ สถานที่ แ ละบริ เ วณส าหรั บ ใช้
ทาประกอบหรือปรุงอาหาร และบริโภคอาหาร เว้นแต่สถานที่หรือบริเวณบริโภคอาหารไม่มีพื้นที่เพียงพอ สาหรับ
จัดให้มีที่ล้างมือ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์สาหรับทาความสะอาดมือที่เหมาะสม
(6) โต๊ะที่ใช้เตรียม ประกอบหรือปรุ งอาหาร หรื อจาหน่ายอาหาร ต้องสูง จากพื้นไม่น้อ ยกว่า หกสิบ
เซนติเมตร ทาด้วยวัสดุที่ทาความสะอาดง่าย และมีสภาพดี
(7) โต๊ะหรือเก้าอี้ที่จัดไว้สาหรับบริโภคอาหารต้องสะอาด ทาด้วยวัสดุที่แข็งแรง และไม่ชารุด
ข้อ 4 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับส้วม ดังต่อไปนี้
(1) ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี พร้อมใช้ และมีจานวนเพียงพอ
(2) ห้องส้วมต้องสะอาด พื้นระบายน้าได้ดี ไม่มีน้าขัง มีการระบายอากาศที่ดี และมีแสงสว่าง เพียงพอ
(3) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์สาหรับล้างมือจานวนเพียงพอ
(4) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน โดยประตูไม่เปิดโดยตรงสู่บริเวณที่เตรียม ทา ประกอบ หรือปรุงอาหาร
ที่เก็บ ที่จาหน่าย ที่บริโภคอาหาร ที่ล้างและที่เก็บภาชนะอุปกรณ์ เว้นแต่จะมี การจัดการห้องส้วมให้สะอาดอยู่
เสมอ และมีฉากปิดกั้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา
ข้อ 5 สถานที่ จาหน่า ยอาหารต้อ งมี การจัดการเกี่ย วกั บมู ลฝอย โดยมี ถั ง รองรั บมู ลฝอย ที่ มีสภาพดี
ไม่รั่วซึม ไม่ดูดซับน้า มีฝาปิดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น และต้องดูแล รักษาความสะอาดถัง
รองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถัง
รองรับมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย ในสถานที่จาหน่ายอาหาร
ข้อ 6 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้าเสีย ดังต่อไปนี้
(1) ต้องมีการระบายน้าได้ดี ไม่มีน้าขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้างในบริเวณสถานที่จาหน่ายอาหาร
(2) ต้องมีการแยกเศษอาหารออกจากภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ก่อนการทาความสะอาด
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(3) ต้ อ งมี ก ารแยกไขมั นไปก าจั ด ก่ อ นระบายน้ าทิ้ ง ออกสู่ ร ะบบระบายน้ า โดยใช้ ถั ง ดั ก ไขมั น หรื อ
บ่อดักไขมัน หรือการบาบัดด้วยวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ากว่าการบาบัดด้วยถังดักไขมันหรือ บ่อดักไขมัน
และน้าทิ้งต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ข้อ 7 สถานที่ จาหน่ายอาหารต้ องมีมาตรการในการป้องกั นสัตว์ แมลงนาโรค และสัตว์เลี้ยง ตามหลัก
วิชาการ
ข้อ 8 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีมาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือสาหรับป้องกัน อัคคีภัยจากการใช้
เชื้อเพลิงในการทา ประกอบ หรือปรุงอาหาร
หมวด 2 สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการทา ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา และการจาหน่าย
อาหาร
ข้อ 9 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสด ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) อาหารสดที่นามาประกอบและปรุงอาหาร ต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด และปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริโภค
(2) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วางบนพื้นหรือ
บริเวณที่อ าจทาให้อ าหารปนเปื้ อ น ทั้ ง นี้ให้ เป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก าร ที่ รั ฐมนตรี โ ดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้ อ 10 สถานที่ จ าหน่ า ยอาหารต้ อ งมี ก ารจั ด การเกี่ ย วกั บ อาหารแห้ ง อาหารในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อน และมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(2) อาหารในภาชนะบรรจุ ที่ ปิ ด สนิ ท เครื่ อ งปรุ ง รส วั ต ถุ เ จื อ ปนอ าหาร และสิ่ ง อื่ น ที่ น ามาใช้
ในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย และได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
ข้อ 11 สถานที่จาหน่ายอาหารต้อ งมีก ารจัดการเกี่ ยวกั บอาหารประเภทปรุ งสาเร็ จ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) อาหารประเภทปรุงสาเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภั ย และมีการป้องกัน การปนเปื้อน
รวมทั้งวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร
(2) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสาเร็จให้สะอาด ปลอดภัยสาหรับการบริโภค ตามชนิดของ
อาหาร ตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(3) มีการจัดการสุขลักษณะของการจาหน่ายอาหารตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 12 น้าดื่มหรือเครื่องดื่มที่เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ใช้ในสถานที่จาหน่ายอาหาร ต้องมี
คุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าสิบห้ าเซนติเมตร และต้องทา
ความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนามาให้บริการ
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ในกรณี ที่ เ ป็ น น้ าดื่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น อาหารในภาชนะบรรจุ ที่ ปิ ด สนิ ท หรื อ เครื่ อ งดื่ ม ที่ ป รุ ง จ าหน่ า ย
ต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน โดยต้องวางสูงจากพื้นไม่น้ อยกว่า หกสิบ
เซนติ เ มตร ทั้ ง นี้ น้ าดื่ ม และน้ าที่ ใ ช้ ส าหรั บ ปรุ ง เครื่ อ งดื่ ม ต้ อ งมี คุ ณ ภาพไม่ ต่ ากว่ า เกณฑ์ คุ ณ ภาพน้ าบริ โ ภค
ที่กรมอนามัยกาหนด
ข้อ 13 การทา ประกอบ หรื อ ปรุ ง อาหารต้ อ งใช้ น้ าที่ มี คุ ณ ภาพไม่ ต่ากว่ า เกณฑ์ คุ ณ ภาพน้าบริ โ ภค
ที่กรมอนามัยกาหนด
ข้อ 14 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้าแข็ง ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ใช้น้าแข็งที่สะอาดและมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(2) เก็ บ ในภาชนะที่ ส ะอาด สภาพดี มี ฝ าปิ ด และวางสู ง จากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บ ห้ า เซนติ เ มตร
ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร ไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน และต้อง
ไม่ระบายน้าจากถังน้าแข็งลงสู่พื้นบริเวณที่วางภาชนะ
(3) ใช้อุปกรณ์สาหรับคืบหรือตักน้าแข็งโดยเฉพาะ โดยอุปกรณ์ต้องสะอาดและมีด้ามจับ
(4) ห้ามนาอาหารหรือสิ่งของอื่นไปแช่รวมกับน้าแข็งสาหรับบริโภค
ข้อ 15 สถานทีจ่ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้าใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) น้าใช้ต้องเป็นน้าประปา ยกเว้นในท้องถิ่นที่ไม่มีน้าประปาให้ใช้น้าที่มีคุณภาพเทียบเท่า น้าประปา
หรือเป็นไปตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(2) ภาชนะบรรจุน้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี
ข้อ 16 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการสารเคมี สารทาความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจ
เป็นอันตรายต่ออาหาร โดยติดฉลากและป้ายให้เห็นชัดเจน พร้อมทั้งมีคาเตือน และคาแนะนาเมื่อเกิดอุบัติภัยจาก
สารดังกล่าว และการจัดเก็บต้องแยกบริเวณเป็นสัดส่วนต่างหากจาก บริเวณที่ใช้ทา ประกอบ ปรุง จาหน่าย และ
บริโภคอาหาร
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนถ่ายสารเคมี สารทาความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็น อันตรายต่ออาหาร
จากภาชนะบรรจุเดิม ห้ามนาภาชนะบรรจุนั้นมาใช้บรรจุอาหาร และห้ามนาภาชนะ บรรจุอาหารมาใช้บรรจุ
สารเคมี สารทาความสะอาดวัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร
ข้อ 17 ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการทา ประกอบ หรือปรุงอาหารบนโต๊ะหรือ ที่รับประทาน
อาหารในสถานที่จาหน่ายอาหาร
ข้อ 18 ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในการทา ประกอบ ปรุง หรือ อุ่นอาหารใน
สถานที่จาหน่ายอาหาร เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แข็งสาหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องมี
มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หมวด 3 สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่นๆ
ข้อ 19 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะ อุป กรณ์ และเครื่องใช้ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
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(1) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่างๆ ต้องสะอาดและทาจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับ อาหารแต่
ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชารุด และมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(2) มีก ารจัดเก็บภาชนะ อุ ป กรณ์ และเครื่ อ งใช้ไว้ในที่ สะอาด โดยวางสูง จากพื้นไม่ น้อ ยกว่า หกสิ บ
เซนติเมตร และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(3) จัดให้มีช้อนกลาง สาหรับอาหารที่รับประทานร่วมกัน
(4) ตู้ เ ย็ น ตู้ แ ช่ หรื อ อุ ป กรณ์ เ ก็ บ รั ก ษาคุ ณ ภาพอาหารด้ ว ยความเย็ น อื่ น ๆ ต้ อ งสะอาด มี ส ภาพดี
ไม่ชารุด และมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร
(5) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอื่น ๆ หรืออุปกรณ์เตรียม
อาหาร ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี และไม่ชารุด
ข้อ 20 สถานที่ จาหน่ายอาหารต้ อ งมี ก ารจัดการเกี่ ยวกั บการทาความสะอาดภาชนะ อุ ปกรณ์ และ
เครื่องใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่รอการทาความสะอาด ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์ และแมลง
นาโรคได้
(2) มีการทาความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่ถูกสุขลักษณะ และใช้สาร ทาความสะอาด
ที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามคาแนะนาการใช้สารทาความสะอาดนั้นๆ จากผู้ผลิต
(3) จั ด ให้ มี ก ารฆ่ า เชื้ อ ภาชนะ อุ ป กรณ์ และเครื่ อ งใช้ ภ ายหลั ง การท าความสะอาด ให้ รั ฐ มนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดสารที่ห้ามใช้ ในการทาความสะอาดภาชนะ
อุปกรณ์ และเครื่องใช้
หมวด 4 สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
ข้อ 21 ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือพาหะนา
โรคติดต่อ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หรือโรคอื่ นๆ ตามที่กาหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น ในกรณีที่เจ็บป่วยต้องหยุด
ปฏิบัติงานและรักษาให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานได้
(2) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่รัฐมนตรีโดย
คาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(3) ผู้สัมผัสอาหารต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกัน ที่สะอาดและ
สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้
(4) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ประกอบ ปรุง จาหน่ายและ เสิร์ฟอาหาร ให้ถูก
สุขลักษณะ และไม่กระทาการใดๆ ที่จะทาให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรค
(5) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามที่กาหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
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การดาเนินการก่อสร้าง

สภาพพื้นที่โครงการเป็นที่ ราบ ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารห้องพัก 8 ชั้น มีความสูง 22.70
เมตร จานวน 2 อาคาร และสระว่ายน้า จานวน 1 สระ มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,000 ตารางเมตร ปัจจุบัน
ดาเนินการก่ อสร้ างอาคารห้องพั กเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว แต่ จะมี การปรั บพื้ นที่ บริ เวณลานจอดรถเพื่ อให้มี ความ
เหมาะสมและมี ความปลอดภัยในการเข้า -ออกและจอดรถยนต์ จานวน 64 คั น ซึ่งปัจจุบันบริ เวณพื้นที่จอดรถ
บางส่วนมี บ้านพักอาศัยชั้นเดียว จานวน 3 หลัง และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 2 หลัง ซึ่ง จะทาการรื้อถอน
ทั้งหมดก่อนดาเนินการปรับพื้นที่
ดังนั้น กิจกรรมการก่อสร้างจึงมีเพียงการรื้อถอนบ้านพักอาศัยชั้นเดียว จานวน 3 อาคาร และบ้านพัก
อาศัย 2 ชั้น จานวน 2 อาคาร และปรั บพื้ นที่ลานจอดรถ โดยจะเทพื้นคอนกรี ตผสมเสร็จ ซึ่ งลานจอดรถของ
โครงการจะเป็นพื้นที่โล่ง เทพื้นคอนกรีต และไม่มีหลังคาคลุม ในการดาเนินการก่อสร้างใช้คนงานก่อสร้างประมาณ
10 คน ทางานในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่ 08.00 น. - 17.00 น. และใช้เวลาในการดาเนินการเพียงระยะเวลา
สั้นๆ ประมาณ 1 เดือน ดังตารางที่ 2.14-1 สาหรับแผนการรื้อถอนอาคาร มีรายละเอียดดังนี้
1. วางแผนและเตรียมการรื้อถอน คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 วัน
2. รื้อถอนอาคารบ้านพักอาศัยชั้นเดียว และบ้านพักอาศัยสองชั้น คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 17 วัน
3. ปรับพื้นที่และเทพื้นคอนกรีตเพื่อเป็นลานจอดรถ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 10 วัน
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ลาดับ

รายละเอียด

1

วางแผนและเตรียมการรื้อถอน

2

รื้อถอนอาคาร (บ้านพักอาศัย)
- บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

3

- บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
ปรับพื้นที่และเทคอนกรีตลาน
จอดรถ

จานวนวัน
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

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 2.14-1 แผนการรื้อถอนอาคารเดิม

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ
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2.14.1 ขั้นตอนการก่อสร้าง
 งานรื้ อ ถอนอาคาร (บ้ า นพั ก อาศั ย ) โครงการจะรื้ อ ถอนบ้ า นพั ก อาศั ย จ านวน 5 หลั ง
เพื่อปรับพื้นที่เป็นลานจอดรถ ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยชั้นเดียว จานวน 3 หลัง และเป็นบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน
2 หลังรายละเอียดดังนี้ (ดูรูปที่ 2.14.1-1 ประกอบ)
- หลังที่ 1 บ้านพักอาศัยชั้นเดียว มีขนาด (20.23x11x2.60)+(4.7x7x2.60) เมตร พื้นที่
ประมาณ 255.43 ตารางเมตร
- หลังที่ 2 บ้านพักอาศัยชั้นเดียว มีขนาด 5x13.20x2.60 เมตร พื้นที่ประมาณ 66 ตารางเมตร
- หลังที่ 3 บ้านพักอาศัยชั้นเดียว มีขนาด 14.70x18.40x2.60 เมตร พื้นที่ประมาณ 270.48
ตารางเมตร
- หลังที่ 4 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น มีขนาด 9.80x10.50x5.20เมตร พื้นที่ประมาณ 102.90
ตารางเมตร
- หลังที่ 5 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น มีขนาด 8.20x8.90x5.20 เมตร พื้นที่ประมาณ 72.98
ตารางเมตร
ทั้งนี้ บ้านพั กอาศัยทั้งหมดมี ลักษณะเป็นอาคารคอนกรี ต คิดเป็นพื้ นที่ รวมประมาณ 767.79
ตารางเมตร โดยใช้ระยะเวลาในการรื้อถอน ประมาณ 17 วัน ซึ่งในการรื้อถอนอาคารดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติ
ตามขั้นตอนในการรื้อถอนอาคารอย่างปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้
1. ขั้นตอนการเตรียมการ
1.1 ยกเลิกระบบน้าประปา ไฟฟ้า และระบบการสื่อสารทั้งหมด
1.2 เตรียมระบบน้าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารภายในอาคารที่จะรื้อถอน
อุปกรณ์ดับเพลิง ผ้าใบกันฝุ่น ตลอดจนอุปกรณ์รื้อถอนต่างๆ หากจาเป็นต้องมีนั่งร้านหรือบริเวณที่ต้องมีแผงกัน
วัสดุตกหล่นเพื่อป้องกันความปลอดภัย ให้ดาเนินการได้ก่อน
1.3 ถอด แกะ อุ ปกรณ์ ในส่ว นที่ เป็ นกระจก หรื อ ส่วนที่ แ ตกหัก ง่ า ย และรื้ อ ถอนผนั ง
และส่วนต่างๆ บริเวณรอบข้างอาคารทั้งหมด ที่ล่อแหลมต่ออันตราย เช่น ผนังก่ออิฐ ริมอาคารที่แตกร้าวมาก
หรือเศษวัสดุที่อาจร่วงหล่นได้ เมื่อถูกพายุพัด
1.4 รื้อถอนหรือถอดส่วนที่สามารถให้แสงสว่างเพื่อสะดวกต่อการทางานมากขึ้น
1.5 รื้อถอนส่วนงานฝ้าเพดาน เช่น หลอดไฟ โคมไฟ วัสดุตกแต่งฝ้าเพดาน พร้อมขนย้าย
1.6 รื้อถอนส่วนผนังกั้นห้องต่างๆ
1.7 หลังจากรื้อถอนส่วนตกแต่งออกจนหมดเหลือแต่ผนังกั้นห้องแล้ว ให้เตรียมเส้นทาง
ขนย้ายออกจากอาคารที่จะรื้อถอน
1.8 ขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ระบบปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออื่นๆ ออกจากอาคาร
ที่จะรื้อถอน
1.9 ทุบ ตัดคาน เสา พื้นอาคารทั้งหมด ย่อย และขนออกจากอาคารที่จะรื้อถอน
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1.10 ขนย้ายเศษซากออกจากอาคารที่ จะรื้อถอนตลอดเวลาการรื้อถอน โดยต้องจัดเวลา
การขนย้ายออกให้เหมาะเพื่อไม่ให้มีเศษซากกองสะสมอยู่บนพื้นอาคาร
2. ข้อควรปฏิบัติและเทคนิคบางประการในการรื้อถอนอาคาร
2.1 การรื้อถอนอาคารต้องขออนุญาตรื้อถอนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
2.2 ก่ อ นรื้ อ ถอนอาคาร ควรพิ จ ารณาพื้ นที่ โ ดยรอบอาคาร ลั ก ษณะโครงสร้ า งอาคาร
ตลอดจนทาความเข้าใจในขั้นตอนการก่อสร้างของอาคารที่จะรื้อถอน เพื่อที่จะได้วางแผนเตรียมการและกาหนด
ขั้นตอนวิธีการรื้อถอนได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
2.3 ขณะรื้ อ ถอน ควรขนย้า ยเศษซากจากการรื้ อ ถอนออกจากตั วอาคารให้ หมดทั น ที
ไม่ควรให้มีเศษซากกองสะสมอยู่บนตัวอาคาร เพราะอาจทาให้เกิดการพังทลายลงมาได้
2.4 ตัวอย่างเทคนิคในการรื้อถอนอาคาร
 จากรู ป A เป็นตั วอย่างอาคารที่ เกิ ดการทรุดตัวซึ่งอาจล้มทั บอาคารข้ างเคี ยงได้
จึงต้องรื้อถอนออก โดยมีเทคนิคในการรื้อถอนที่ควรปฏิบัติ คือ ควรทุบ รื้อถอนอาคารส่วนที่แรเงาก่อน เพื่อเปลี่ยน
ตาแหน่งของจุด CG. ให้ย้ายไปอยู่ที่จุด CG.1 เพื่อป้องกันไม่ให้ล้มไปทับอาคารข้างเคียงขณะรื้อถอนได้
 รูป B เป็นกรณีตัวอย่างโครงหลังคา โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งคานมีขนาดใหญ่
มากหากรื้อถอนคานลงมากระแทกพื้นจะทาให้พื้นทะลุพังทลายลงได้ ซึ่งมีเทคนิคในการรื้อถอนดังนี้
- ตัดคานตัวเล็กออกก่อน ซึ่งจะทาให้เหลือคานตัวใหญ่วางอยู่บนเสา
- ตัดเสาต้นข้างเคียง ให้มีความสูงที่พอเหมาะ
- ตัดคานตัวใหญ่ แล้วใช้ลวดสลิงดึงลงมาวางที่เสาข้างเคียง เพื่อให้น้าหนักถ่ายลง
เสา สู่ฐานรากและไม่ทาให้พื้นทะลุพังทลายลงมา

รูป A

รูป B

ในกรณีโครงสร้างอื่นๆ ที่มีน้าหนักมากๆ ก็สามารถทาได้เช่นเดียวกัน โดยการถ่ายน้าหนักลงคาน หรือ
เสาเพื่อหลีกเลี่ยงการถ่ายน้าหนักลงพื้นโดยตรง
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สาหรับการจัดการวัสดุก่อสร้างจากการรื้อถอนอาคาร ซึ่งบางส่วนสามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ เช่น
สุขภัณฑ์ในห้องน้า ห้องส้วม บานประตู หน้าต่าง วงกบ บานกระจก แผ่นไม้ กระเบื้องหลังคา สวนของระบบไฟฟ้า
ท่อทองแดง สายไฟ และประปา สามารถแยกเป็นประเภทและการจัดการได้ดังนี้
(1) วั ส ดุ ที่ ส ามารถน ามาใช้ ซ้ าได้ เช่ น เหล็ ก บานประตู หน้ า ต่ า ง วงกบ แผ่ น ไม้ กระจก
และกระเบื้องหลังคา เป็นต้ น ผู้รั บเหมาจะรวบรวมเพื่อ นาไปใช้ ประโยชน์ต่อไป ส่วนสุขภั ณฑ์ ภายในห้องน้า
ห้องส้วม จะเก็บรวบรวมและขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า
(2) วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ส ามารถน ามาใช้ ซ้ าได้ แ ต่ ส ามารถน าไปรี ไ ซเคิ ล เช่ น ท่ อ ทองแดง สายไฟ
เศษเหล็ก และเศษตะปู เป็นต้น จะเก็บรวมรวมและขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า
(3) วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ส ามารถน ามาใช้ ซ้ าและไม่ ส ามารถน าไปรี ไ ซเคิ ล ได้ เช่ น เศษอิ ฐ เศษปู น
เสาคอนกรีต และวัสดุอื่นๆ จากการประมาณการของวิศวกรผู้ออกแบบคาดว่าจะมีปริมาตรเศษวัสดุก่อสร้าง
ประมาณ 87.12 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะทาการทุบบดย่อย แล้วนามาถมเพื่อปรับพื้นที่เป็นลานจอดรถทั้งหมด โดยไม่
มีการขนย้ายออกนอกพื้นที่โครงการแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการรื้อ
ถอนอาคารอย่างเคร่งครัด
 ปรับพื้นที่และเทคอนกรีตเพื่อเป็นลานจอดรถ หลังจากมีการรื้อถอนบ้านพักอาศัย จานวน 5 หลัง
แล้ว โครงการจะทาการปรับพื้นที่และเทพื้นคอนกรีตเพื่อเป็นลานจอดรถ ให้มีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย
ในการเข้า-ออกและจอดรถยนต์ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 10 วัน
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หลังที่ 1 บ้านพักอาศัยชั้นเดียว
พื้นที่ประมาณ 255.43 ตารางเมตร

พื้นที่โครงการ

 







ที่มา : ปรับปรุงจาก แผนที่ Google earth : https://www.google.co.th/intl
/th/earth/ เข้าถึงข้อมูลเมื่อเดือนตุลาคม 2564





หลังที่ 2 บ้านพักอาศัยชั้นเดียว
พื้นที่ประมาณ 66 ตารางเมตร



หลังที่ 3 บ้านพักอาศัยชั้นเดียว
พื้นที่ประมาณ 270.48 ตารางเมตร

หลังที่ 4 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
พื้นที่ประมาณ 102.90 ตารางเมตร



หลังที่ 5 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
พื้นที่ประมาณ 72.98 ตารางเมตร

รูปที่ 2.14.1-1 บ้านพักอาศัยที่จะทาการรื้อถอนจานวน 5 หลัง
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2.14.2 จานวนคนงานก่อสร้าง และสาธารณูปโภคในระยะก่อสร้าง
1) จานวนคนงานก่อสร้าง
โครงการโรงแรมชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รี สอร์ท มี การก่ อสร้างอาคารห้องพั กเสร็ จเรียบร้ อยแล้ว
แต่มีการรื้อถอนอาคาร (บ้านพักอาศัย) บริเวณที่ดินที่โครงการเช่าเป็นที่จอดรถ และปรับพื้นที่ดังกล่าวให้มีความ
เหมาะสมและมีความปลอดภัยในการเข้า -ออกและสามารถจอดรถได้อย่างสะดวก คาดว่ามีพนักงานและคนงาน
ก่อสร้างประมาณ 10 คน/วัน โดยคนงานจะพักอาศัยอยู่นอกพื้นที่โครงการทั้งหมด ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้ว่าจ้าง
ผู้รับเหมาก่อสร้าง จึงไม่สามารถระบุตาแหน่งที่ตั้งบ้านพักคนงานก่อสร้างที่แน่นอนได้ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการจะ
กาหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมีการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้การพักอาศัยของ
คนงานส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ต่อชุมชนข้างเคียง โครงการจะกาหนดให้ผู้รับเหมางานของโครงการ
เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านพักคนงานในสังกัดต่อโครงการ ซึ่งบ้านพักคนงานชั่วคราวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
และแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสาหรับคนงานก่อสร้าง และสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน. วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2537 (มาตรฐาน ว.ส.ท.)
2) การน้าใช้
 บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง
ปริ มาณน้าใช้ จะคิ ดอั ตราการใช้ น้าเท่ ากับ 98 ลิตร/คน/วัน (น้าอาบ 30 ลิตร/คน/วัน
น้าส้วม 30 ลิตร/คน/วัน น้าสาหรับชาระล้าง 15 ลิตร/คน/วัน น้าซักผ้า 15 ลิตร/คน/วัน น้าปรุงอาหาร 5 ลิตร/คน/
วัน และน้าดื่ม 3 ลิตร/คน/วัน (เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม, 2539 หน้า 30) ดังนี้
ปริมาณการใช้น้า
=
10x 98 / 1,000
=
0.98
ลูกบาศก์เมตร/วัน
ดั ง นั้ น ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งจะต้ อ งจั ด ให้ มี ถั ง เก็ บ น้ าใช้ ส าหรั บ คนงานก่ อ สร้ า งอย่ า งน้ อ ย
2 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถสารองน้าใช้ได้นาน 2 วัน โดยจัดให้มีถังเก็บน้าสาเร็ จรูปขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร
จานวน 2 ถัง
 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
ปริมาณน้าใช้จะประเมินโดยคิดอัตราการใช้น้าเท่ากับ 48 ลิตร/คน/วัน (น้าส้วม 30 ลิตร/
คน/วัน น้าล้างสิ่งของ 15 ลิตร/คน/วัน และน้าดื่ม 3 ลิตร/คน/วัน : เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ . วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม, 2539 หน้า 30) ดังนี้
ปริมาณการใช้น้า
=
10 x 48 / 1,000
=
0.48
ลูกบาศก์เมตร/วัน
คนงานก่อสร้างจะใช้น้าบาดาลของโครงการ โดยจัดให้มีถังเก็บน้าสาเร็จรูป ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร
จานวน 1 ถัง ซึ่งวางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สาหรับปริมาณน้าใช้ในการก่อสร้างเฉลี่ยวันละ 0.48 ลูกบาศก์เมตร
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ดั ง นั้ น ในระหว่ า งการก่ อ สร้ า งจะมี น้ าใช้ บ ริ เ วณบ้ า นพั ก คนงานก่ อ สร้ า งประมาณ 0.98
ลู ก บาศก์ เ มตร/วั น และบริ เ วณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งประมาณ 0.48 ลู ก บาศก์ เ มตร/วั น โดยแหล่ ง น้ าใช้ ห ลั ก เป็ น
น้าบาดาลของโครงการเอง ซึ่งคาดว่าการใช้น้าในช่วงก่อสร้างของโครงการจะไม่กระทบต่อการใช้น้าของชุมชนแต่
อย่างใด
3) การบาบัดน้าเสีย
 บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง
ปริมาณน้าเสียที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะเกิดจากการใช้ส้วมในพื้นที่บ้านพักคนงาน
โดยต้องกาหนดให้มีห้องส้วม 1 ที่ต่อคนงาน 20 คน (มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสาหรับคนงาน
ก่อสร้าง และสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2537)
โดยผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดเตรียมห้องส้วม-ห้องน้า จานวน 2 ห้อง
บ้านพักคนงานมีปริมาณน้าใช้ ประมาณ 0.98 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะก่อให้เกิดน้าเสีย 2 ส่วน
ได้แก่ น้าเสียจากการอุปโภคทั่วไป เช่น น้าเสียจากการชาระร่างกายหรือสิ่ งของอื่นๆ คาดว่าเกิดขึ้น ประมาณ
0.58 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน้าชั่วคราว และบ่อดักมูลฝอย ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้า
สาธารณประโยชน์ และน้าเสียจากห้องส้วม (จานวน 2 ห้อง) ประมาณ 0.20 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20 ลิตร/คน-วัน,
กรมควบคุมมลพิษ, ผู้ออกแบบและผู้ผลิตระบบบาบัดน้าเสียแบบติดกับที่ , 2537) จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบาบัด
น้าเสียแบบเติมอากาศชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอน ขนาด 0.5 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ชุด โดยน้าทิ้งหลังจากบาบัด
จะมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณสารแขวนลอยไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร เข้าสู่บ่อตกตะกอน
ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร และระบายลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณประโยชน์ต่อไป ส่วนกากตะกอนที่ผ่านการบาบัด
แล้วจะถูกกักเก็บไว้ในถังเกรอะ และให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างตั้งอยู่เข้ามาสูบไปกาจัดต่อไป
 บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
ส าหรั บ ปริ ม าณน้ าเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ว นใหญ่ จ ะเกิ ด จากการใช้ ส้ ว มในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง โดยต้ อ ง
กาหนดให้มีห้องส้วม 1 ที่ต่อคนงาน 20 คน (มาตรฐานและแบบก่ อสร้างอาคารชั่วคราวสาหรับคนงานก่อสร้าง
และสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2537) ซึ่งโครงการ
กาหนดให้คนงานก่อสร้างจะใช้ ห้องส้วม บริเวณส่วนต้อนรับ ชั้น 2 ของอาคาร 1 จานวน 2 ห้อง โดยน้าเสียจาก
ห้องส้วมจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge
process.,AS) ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร อยู่บริเวณระหว่างอาคาร 1 และลานจอดรถ (ทางเซอร์วิส) ของโครงการต่อไป
สาหรับปริมาณน้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างคาดว่าจะมีน้อยมาก เนื่องจากการ
เทพื้นคอนกรีต โครงการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ จึงไม่มีการใช้น้าในการผสมปูน หรือบ่มปูน แต่จะมีการใช้น้าในการ
ล้างอุปกรณ์ต่างๆ จึงทาให้น้าเสียเกิดขึ้นน้อยมาก ซึ่งจะปล่อยให้ระเหยและซึมลงดินไปตามธรรมชาติ
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4) การระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม
 บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง
น้าฝนและน้าใช้ที่เกิ ดจากกิ จกรรมต่ างๆ ของคนงานบริ เวณบ้านพั กคนงาน (น้าอาบ น้าล้าง
ภาชนะสิ่งของต่างๆ ในบ้านพัก น้าซักผ้า และน้าจากห้องครัว) จะถูกรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน้าชั่วคราว และบ่อดัก
มูลฝอย ก่อนปล่อยให้ซึมดินหรือระบายลงท่อระบายน้าสาธารณประโยชน์
ส่วนน้าเสียจากห้องส้วมคนงานประมาณ 0.20 ลูกบาศก์เมตร จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบาบัด
น้าเสียแบบเติมอากาศชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอน ขนาด 0.5 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ชุด โดยน้าทิ้งหลังจากบาบัด
จะมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณสารแขวนลอยไม่เกิน 30 มิลลิ กรัม/ลิตร เข้าสู่บ่อตกตะกอน
ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร และระบายลงสู่ท่อระบายน้าสาธารณประโยชน์ต่อไป ส่วนกากตะกอนที่ผ่านการบาบัด
แล้วจะถูกกักเก็บไว้ในถังเกรอะ และให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างตั้งอยู่ เข้ามาสูบไปกาจัดต่อไป ทั้งนี้ โครงการยังได้กาหนดให้คนงานก่อสร้างขุด
ลอกรางระบายน้าบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันการอุดตันของทางระบายน้า
 บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการได้ จัด ให้ มี ร างระบายน้ า (Gutter) พร้ อ มตะแกรงเหล็ ก มี ค วามกว้า ง 0.40 เมตร
ลึก 0.30 เมตร บริเวณลานจอดรถ โดยน้าจะไหลไปเชื่อมต่อกับบ่อพักน้า (MH) ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร
ที่อยู่บริเวณทางเข้า-ออก (ทางเซอร์วิส) เข้าสู่บ่อหน่วงน้าฝน และบ่อดักมูลฝอย ก่อนระบายน้าสู่ท่อระบายน้าริม
ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนปฏัก 24) ต่อไป
สาหรับ น้าเสีย ที่เกิดขึ้ นในพื้นที่ก่อสร้ าง คาดว่าจะมีน้อยมาก เนื่องจากโครงการใช้ค อนกรีต
ผสมเสร็จ จึงไม่มีการใช้น้าในการผสมปูน หรือบ่มปูน แต่จะมีการใช้น้าในการล้างอุปกรณ์ต่างๆ จึงทาให้น้าเสีย
เกิดขึ้นน้อยมาก ซึ่งจะปล่อยให้ระเหยและซึมลงดินไปตามธรรมชาติ
5) การรวบรวมและกาจัดมูลฝอย
มู ล ฝอยที่ เ กิ ด จากคนงานก่ อ สร้ า ง จะเกิ ด ขึ้ น ประมาณ 0.66 กิ โ ลกรั ม /คน/วั น (อั ต ราการเกิ ด
มูลฝอย อ้างอิง เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, 2539. หน้า 274) โดยคนงานก่อสร้างจานวน 10 คน
จะมีมูลฝอยเกิดขึ้น ประมาณ 6.6 กิโลกรัม/วัน หรือประมาณ 0.029 ลูกบาศก์เมตร/วัน
 บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง
การรวบรวมมูลฝอย ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ ให้มีจัดถังมูลฝอยพลาสติกชนิดมีฝาปิด ขนาด 100
ลิต ร จานวน 4 ถั ง แยกเป็ นถั ง มู ลฝอยอิ น ทรี ย์/ มู ล ฝอยที่ ส ามารถย่ อ ยสลายได้ ถั ง มู ลฝอยทั่ ว ไป ถั ง มู ลฝอย
รีไซเคิล และถังมูลฝอยอันตราย อย่างละ 1 ถัง โดยจัดไว้บริเวณใกล้ทางเข้า-ออกบ้านพักคนงาน เพื่อให้รถเก็บขน
มูลฝอยของโครงการเก็บขนและรวบรวมมูลฝอยไปยังสถานีขนถ่ายและคัดแยกมูลฝอยเทศบาลตาบลกะรน บริเวณ
ซอยปฏัก 24 ได้อย่างสะดวก
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 บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
การรวบรวมมูลฝอย โครงการได้จัดถังมูลฝอยพลาสติก ชนิดมีฝาปิด ขนาด 100 ลิตร จานวน
4 ถัง แยกเป็นถังมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ ถังมูลฝอยทั่วไป ถังมูลฝอยรีไซเคิล และถังมูลฝอย
อันตราย จัดไว้ใกล้ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยเก็บขนได้อย่างสะดวก
สาหรั บ เศษวั สดุ จ ากการรื้ อ ถอนอาคาร (บ้ า นพั ก อาศั ย ) จะรวบรวมในพื้ น ที่ เ ก็ บ วั ส ดุ ชั่ ว คราว
ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่โครงการ โดยเศษวัสดุ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เศษวัสดุที่สามารถนากลับมาใช้และ
จาหน่ายได้ เช่น เศษเหล็ก เศษพลาสติก และไม้แบบ จะถูกรวบรวมนาไปขายให้ผู้รับซื้อของเก่า ส่วนเศษวัสดุที่ไม่
สามารถนาไปจาหน่ายได้ ได้แก่ เศษคอนกรีต และอิฐ จะนาไปใช้ในการปรับถมพื้นที่ลานจอดรถของโครงการ
โดยไม่มีการขนย้ายเศษวัสดุออกจากพื้นที่โครงการแต่อย่างใด
6) การป้องกันอัคคีภัยช่วงดาเนินการก่อสร้าง
 บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง
บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างจัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 4 กิโลกรัม ไว้บริเวณ
บ้านพักคนงาน จานวน 1 จุด โดยเป็นถังดับเพลิงชนิดมือถือติดตั้งไว้ให้ส่วนบนสุดสูงจากพื้นไม่เกิน 1.50 เมตร
สามารถอ่านคาแนะนาและนาไปใช้ได้สะดวก
 บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการได้จัดให้มีเพิงชั่วคราว เพื่อเก็บวัสดุก่อสร้าง ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และจะติดตั้งถัง
ดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 4 กิโลกรัม เป็นถังดับเพลิงชนิดมือถือติดตั้งไว้ให้ส่วนบนสุดสูงจากพื้นไม่เกิน 1.50 เมตร
สามารถอ่านคาแนะนาและนาไปใช้ได้สะดวก และห้ามคนงานสูบบุหรี่ใกล้แหล่งวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย พร้อมทั้งกาชับ
ให้คนงานดับไฟให้สนิททุก ครั้งหลังจากเลิกสูบบุหรี่ ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและวิธีการป้องกันการเกิดอัคคีภัยให้แก่คนงานอีกด้วย
7) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง และพื้นที่ก่อสร้าง
- ระบบสุขาภิบาล
หากไม่มีการจัดสุขาภิบาลที่เหมาะสมให้กับคนงานภายในโครงการ จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของผู้พักอาศัยภายในพื้นที่ก่อสร้างและผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการได้ ซึ่งเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคระบบทางเดิน
หายใจ โรคระบบทางเดิ นอาหาร และโรคที่ม ากั บแมลงและสัตว์พ าหะนาโรค ดั งนั้น โครงการจึงได้ ก าหน ด
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว เพื่อ ป้องกันและควบคุม โรคที่อาจเกิดกับผู้พักอาศัยภายในพื้นที่
โครงการ และผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการ ไว้ดังนี้
(1) จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ ดังนี้
• จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อคนงาน 20 คน
• จัดให้มีน้าเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดแก่คนงานก่อสร้าง
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• จัดให้มีการบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม และน้าใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง
• จั ด ให้ มี ถั ง รองรั บ มู ล ฝอยที่ มี ข นาดที่ เ หมาะสมและจ านวนเพี ย งพอเพื่ อ รองรั บ
มู ลฝอยจากคนงานและควบคุ ม ให้ค นงานทิ้ ง มู ลฝอยในถั ง รองรั บที่ จัดเตรี ยมไว้อ ย่า ง
เคร่งครัด พร้อมรวบรวมนาไปกาจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือ
ตกค้าง
(2) พิจารณารั บคนงานในท้ องถิ่ นเป็นอั นดั บแรก กรณี รั บคนงานต่ า งด้ า วเข้ าทางาน ต้ องรับ
คนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(3) ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทางาน อย่างน้อย 1 ครั้ง
(4) กาจัดสัตว์พาหะนาโรค อันได้แก่ หนู แมลงสาบ ยุง และแมลงวัน ดังนี้
• ก าจัดหนูด้วยสารเคมี โดยวางในบริ เ วณที่ ห นูอ าศั ย หากิ น ท่ อ น้ าทิ้ ง และในบริ เวณที่
มีประวัติเคยพบเห็นหนู และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและทาการเก็บซากอย่างสม่าเสมอ
• ใช้ ส ารเคมี ที่ มี ค วามปลอดภั ย ฉี ด พ่ น ก าจั ด แมลงสาบภายในรอบบริ เ วณที่ พั ก อาศั ย
ทุก 1 เดือน
• สารวจและกาจัดแหล่งลูกน้ายุงลายบริเวณที่พักอาศัยเป็นประจาทุกสัปดาห์
• ฉีดพ่นยากาจัดแมลงวันในบริเวณที่มีแมลงวันชุกชุม
(5) กาจัดสัตว์พ าหะนาโรค และแหล่ง เพาะพั นธุ์ ก่ อ นและหลัง ทาการรื้ อ ถอนพื้ นที่ ก่ อ สร้า ง
ห้องน้า ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้
• ฉีดพ่นยากาจัดยุง แมลงสาบ และแมลงวัน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ห้องน้า-ห้องส้วมก่อน
และหลังการรื้อถอน โดยทาการฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว
• ปิดล้อมบริเวณ โดยทาการอุดรูต่างๆ ที่หนูอาจจะใช้เ ป็นทางหนีออกสู่ภายนอกโครงการ
ระหว่างทาการรื้อถอน เช่น ท่อระบายน้า รูตามผนัง และจัดทาทางหนีให้หนูโดยเฉพาะ
เพื่อกั้นไว้ไปกาจัดต่อไป
• กาจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ก่อนนาไปทิ้งยังสถานีขนถ่ายและคัดแยก
มูลฝอยเทศบาลตาบลกะรน
• สูบสิ่งปฏิกูลภายในบ่อเกรอะออก โดยให้บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตาบล
กะรนเข้ามาสูบไปกาจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบในทันทีทาความสะอาด
พื้นที่ภายหลังรื้อถอนและเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการประเมิ นผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มที่อ าจจะเกิดขึ้นจากการพัฒ นาโครงการในช่วงก่ อสร้ างและเปิดดาเนิน
โครงการ โดยจะศึกษาข้อมูล 4 ด้าน คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.1

ทรัพยากรกายภาพ

3.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย (ฝั่งทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย)
มีลักษณะพื้นที่เป็นเกาะและมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ประกอบด้วย เกาะบริวาร 39 เกาะ ความยาวที่สุด
ของเกาะภูเก็ ตวัดจากทิศเหนือ ถึงทิศใต้ประมาณ 48.70 กิโลเมตร และส่วนที่กว้างที่สุดวัดจากทิศตะวันออก
ถึงทิศตะวันตกประมาณ 21.30 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 543.034 ตารางกิโลเมตร หรือ 339,396 ไร่
ลัก ษณะภู มิ ประเทศร้ อ ยละ 70 เป็น ภู เ ขาวางตั ว ในแนวจากทิ ศ เหนื อ ไปทิ ศ ใต้ และอี ก ประมาณร้ อ ยละ 30
เป็นพื้นที่ราบอยู่ตอนกลางและตะวันออกของเกาะ โดยพื้นที่ชายฝั่งด้านตะวันออกเป็นดินเลนและป่าชายเลน
ส่วนชายฝั่งด้านตะวันตกเป็นภูเขา ที่ราบ ทะเล และชายหาดที่มีลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล มีทัศนียภาพที่
สวยงาม ชายฝั่งทะเลมีความยาวประมาณ 195 กิโลเมตร มีเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง
อาเภอถลาง และอาเภอกะทู้ มีตาบล 17 ตาบล การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 12 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 6 แห่ง โดยสามารถแบ่งลักษณะภูมิประเทศ
ของจังหวัดภูเก็ตได้ดังนี้
1) บริเวณที่เป็นหาดทรายและสันทราย (Beach and Beach Ridges) เป็นบริเวณที่เกิดจากคลื่นทะเล
ซัดเอาเม็ดทรายขึ้นไปกองสะสมบริเวณด้านในของหาด เกิดเป็นสันทรายยาวขนานกับชายฝั่งทะเล เช่น บริเวณ
หาดไม้ขาว หาดไนยาง หาดป่าตอง หาดกะตะ-กะรน และหาดราไวย์ เป็นต้น
2) บริเวณที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล ได้แก่ บริเวณป่าชายเลนหรือป่าโกงกาง (Mangrove Back Swamp
Forest) บริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีน้าทะเลท่วมถึงอยู่เสมอ ส่วนใหญ่พื้นที่บริเวณนี้จะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะ
3) บริ เวณที่ ต่ าราบเรี ย บ (Lowland) เป็น บริ เ วณพื้ นที่ ที่ ตัด ลงมาจากที่ ดอนเป็ นพื้ น ที่ ค่ อ นข้ า งต่ า
และราบเรียบ ได้แก่ ที่ราบลุ่มบริเวณบ้านป่าตอง บ้านเชิงทะเลและบ้านฉลอง เป็นต้น
4) บริเวณที่ดอน (Upland) เป็นบริเวณที่ตัดจากเทือกเขาและภูเขาลงมา มีสภาพเป็นลูกคลื่นลอนลาด
(Undulating) ลูกคลื่นลอนชัน (Rolling) และเนินเขาเตี้ย (Hilly) มีความชันตั้งแต่ 3-35%
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5) บริเวณพื้นที่เขาและภูเขา (Slope Complex) เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 30% ขึ้นไป
ส่วนใหญ่มักจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะ
พื้ นที่ โ ครงการอยู่ในเขตเทศบาลตาบลกะรน (ตาแหน่ง ที่ ตั้ง โครงการดั ง รู ปที่ 3.1.1-1) โดยตาบล
กะรนมีพื้นที่ทั้งหมด 20 ตารางกิโลเมตร สานักงานเทศบาลตั้งอยู่เลขที่ 1 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต ประมาณ 19 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศใต้ตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

เทศบาลเมืองป่าตอง อาเภอกะทู้
เทศบาลตาบลราไวย์ อาเภอเมืองภูเก็ต
เทศบาลตาบลฉลอง อาเภอเมืองภูเก็ต
ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

สาหรับพื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่ ซอยปฏัก 24 ตาบลกะรน อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต อยู่ห่างจาก
เทศบาลต าบลกะรน ประมาณ 4.15 กิ โ ลเมตร (ตามระยะแนวราบ) และอยู่ห่ า งประมาณ 4.60 กิ โ ลเมตร
(ตามระยะถนน) ลักษณะภูมิประเทศของโครงการเป็นพื้นที่ราบ มีการก่อสร้างอาคารห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แต่มีการรื้อถอนอาคาร (บ้านพักอาศัย) บริเวณที่ดินที่โครงการเช่าเป็นที่จอดรถ และปรับพื้นที่ดังกล่าวให้มีความ
เหมาะสมและมีความปลอดภัยในการเข้า-ออกและสามารถจอดรถได้อย่างสะดวก
ปัจจุบันบริเวณพื้นทีจ่ อดรถบางส่วนมีอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว จานวน 3 อาคาร และอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จานวน 2 อาคาร ซึ่ง จะทาการรื้อถอนทั้งหมดก่อนดาเนินการปรับพื้นที่ ทั้งนี้ ปัจจุบัน
โครงการมีได้จัดพื้นที่สีเขียวไว้แล้วบางส่วนโดยเป็นไม้ยืนต้น ได้แก่ กล้วย หมากเขียว จันผา ลีลาวดี และเป็น ไม้
ดอก ไม้ประดับ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ได้แก่ โมก แก้ว เข็ม ชาฮกเกี้ยน ชวนชม เฟื่องฟ้า มะลิ สาวน้อยประแป้ง
เอื้องหมายนา เตยหอม แก้วสารพัดนึก เดหลี เศรษฐีเรือนใน สับปะรดสี ลิ้นมังกร ฟิโลซานาดู แสยก ว่านตะขาบ
กระดุมทองเลื้อย และหญ้ามาเลเซีย เป็นต้น

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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พื้นที่โครงการ

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2556

รูปที่ 3.1.1-1 ตาแหน่งที่ตั้งโครงการในแผนที่จังหวัดภูเก็ต
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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3.1.2 ทรัพยากรดิน
จังหวัดภูเก็ตมีลักษณะดินหลายรูปแบบ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดชันแบบภูเขา มีพื้นที่ประมาณ
105,381 ไร่ คิดเป็นอัตราส่วน 32.69% ของพื้นที่เกาะภูเก็ต และมีพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นดินตะกอนชะวากทะเล
หรือตะกอนปากแม่น้าตามริมอ่าวทั่วไปประมาณ 27,816 ไร่ หรือ 8.63% ที่เหลือจะเป็นพื้นที่ลักษณะดินอื่นๆ
ซึ่งจากการสารวจและจาแนกดินในเชิงกายภาพและทางเคมี ของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สามารถสรุปคุณลักษณะดินของจังหวัดภูเก็ตได้ ดังนี้
1) ดินทรายและเป็นดินลึกมาก ลักษณะเนื้อดินบนและเนื้อดินล่างเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน
มีการระบายน้าค่อนข้างมาก มักพบบริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของเกาะภูเก็ต มีเนื้อที่ประมาณร้อยละ 3.41
ของเนื้อที่ทั้งหมด
2) ดินทรายแต่เป็นดินลึกปานกลาง พบชั้นดินอินทรีย์ที่ระดับความลึก 50-100 เซนติเมตร จากผิวดิน
ลักษณะและคุณสมบัติของดินชนิดนี้จะคล้ายคลึงกับดินเป็นดินทรายและเป็นดินลึกมาก มีเนื้อที่ประมาณร้อยละ
1.28 ของเนื้อที่ทั้งหมด
3) ดิ น ตะกอนชะวากทะเล หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า ป่ า ชายเลน เกิ ด จากการทั บ ถมของตะกอนบริ เ วณ
ปากแม่น้า เป็นพื้นที่ลุ่มต่า มีน้าทะเลท่วมถึง เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้าเลวมาก ลักษณะดินประกอบด้วย ดิน
ที่มีลั ก ษณะแตกต่ า งกั นหลายชนิด ปะปนกั น อยู่ มั ก พบบริ เวณชายฝั่ ง ทะเลด้ า นตะวั นออกของเกาะ มี เ นื้อ ที่
ประมาณร้อยละ 8.63 ของเนื้อที่ทั้งหมด
4) ดินร่วนและมีการระบายน้าเลว ลักษณะเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปน
ทราย หรือดินร่วนปนทราย ส่วนเนื้อดินล่างเป็นดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทราย
เป็นดินลึกมาก พบกระจายอยู่ทั่วไป มีเนื้อที่ประมาณร้อยละ 5.87 ของเนื้อที่ทั้งหมด
5) ดินร่วน ลักษณะเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินทราย หรือดินร่วนปนดินเหนียว ส่วนเนื้อดินล่างเป็น
ดินเหนียวปนทราย เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้าดี พบกระจายเป็นหย่อมๆ ของเกาะ มีเนื้อที่ประมาณร้อยละ
2.03 ของเนื้อที่ทั้งหมด
6) ดินเหนียว ลักษณะเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนปนดินเหนียว ส่วนเนื้อ ดิน
ล่างเป็นดินเหนียวปนทรายแป้ง ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย เป็นดินลึกการระบายน้าดี พบเป็นบริเวณกว้าง
กระจายอยู่ทั่วไปของเกาะ มีเนื้อที่ร้อยละ 29.05 ของเนื้อที่ทั้งหมด
7) ดินลึกปานกลาง พบเป็นดินก้อนกรวดหรือลูกรังที่ระดับความลึก 50-100 เซนติเมตร จากผิวดิน
ลัก ษณะเนื้อ ดิ นบนเป็นดิ นร่ วน หรื อ ดิ น ร่ วนปนดิ นเหนี ยว หรื อ ดิ นร่ วนเหนียวปนทราย ส่วนเนื้อ ดิ น ล่า งเป็ น
ดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวด ดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด หรือดินเหนียวปนทรายปนกรวด มีการระบายน้าดี
พบกระจายเป็นหย่อมของพื้นที่เกาะ มีเนื้อที่ประมาณร้อยละ 6.09 ของเนื้อที่ทั้งหมด
8) ดินตื้น มีลักษณะเป็นก้อนกรวดหรือลูกรังที่ระดับความลึก 15-50 เซนติเมตร จากผิวดิน ลักษณะ
เนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนปนทราย ส่วนเนื้อดินล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียว หรือ
ดินร่วนปนทรายปนกรวด มีการระบายน้าดี พบเป็นหย่อมเล็กๆ ที่บริเวณตอนกลางและทางด้านตะวันออกของ
เกาะ มีเนื้อที่ประมาณร้อยละ 1.89 ของเนื้อที่ทั้งหมด
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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9) พื้นที่ อื่นๆ ได้ แ ก่ เชิ ง ภูเขา เหมื องแร่ และหนองน้า มี เนื้อ ที่ ประมาณร้ อ ยละ 41.75 ของเนื้อ ที่
ทั้งหมด
3.1.3 ลักษณะทางธรณีวิทยา
สภาพธรณี วิท ยาของเกาะภู เก็ ต มี ชุ ด หินใหญ่ ๆ 3 ชุ ด คื อ หิน ชุ ดภู เก็ ต (Carboniferous-Permian
sedimentary rocks) หินแกรนิตภูเก็ต (Cretaceous) และตะกอนยุคควอเตอร์นารี (Quaternary sediments)
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) หิ นชุ ดภู เก็ ต (Carboniferous-Permian sedimentary rocks) ในพื้ นที่ จังหวัดภู เก็ ตเป็ น
หินตะกอนในช่วงยุคคาร์บอนิเฟอรัส-เพอร์เมียน (Carboniferous-Permian) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่
ได้แก่
(1) กลุ่มหินตะกอนคาร์บอนิเฟอรัส (CP (horn, sch) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 10 ของ
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งพบบริเวณตามแนวเขาหินแกรนิตบริเวณตอนกลางของเกาะภูเก็ต หินชุดนี้ถูกแปรสภาพด้วย
ขบวนการ contact metamorphisms ซึ่งเป็นการแปรสภาพจากความร้อน และสารจากหินหนืดที่แทรกดัน
ขึ้นมาสัมผัสกับหินท้องที่ ลักษณะโดยทั่วไปของหินชุดนี้บริเวณแนวสัมผัสกับหิ นแกรนิต พบเป็น หินชีสต์ (schist)
หินฮอร์นเฟลส์ (hornfels) และหินฟิลไลต์ (phyllite) ที่มีสายแร่ควอตซ์ หรือสายเพกมาไทต์แทรกอยู่ทั่วไป
ชั้นหินมีการแตกหักมากและมีหินโผล่น้อยไม่สามารถเรียงลาดับชั้นตะกอนได้
(2) กลุ่มหินแก่งกระจาน (Kaeng Krachan Group; CP) พบเป็นแนวเขาเตี้ยๆ ที่ไม่ต่อเนื่อง
กระจายตัวตามแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ต หินที่พบโดยส่วนใหญ่เป็นหินโคลน (mudstone)
หินโคลนปนกรวด (pebbly mudstone) สีเทาแกมเขียวและสีเทาดา (mudstone and pebbly mudstone,
dark gray) ลักษณะเป็นชั้นหนา แทรกสลับด้วยหินทรายเกรย์แวก (greywacke) สีเทาดาและสีเทาแกมเขียวเม็ด
ละเอียดไปจนถึงขนาดหยาบปานกลาง (fine to medium grained sandstone) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พบเพียง
3 หมวดหิน คือ หมวดหินแหลมไม้ไผ่ หมวดหินสปิลเวย์ และหมวดหินเกาะเฮ
2) หินแกรนิตภูเก็ต (Cretaceous) บริเวณที่เป็นภูเขาสูงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่พบภูเขา
หินแกรนิตเป็นบริเวณกว้าง คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด มีลักษณะการวางตัวอยู่ในแนวทิศ
เหนือ-ใต้ พบทางด้านตะวันตกทางตอนกลางและทางตอนเหนือของเกาะ หน่วยหินของหินอัคนีสามารถแบ่ง
ประเภทของหน่วยหินแกรนิตตามลักษณะการเกิดและองค์ประกอบของแร่เป็น 5 ชุด ได้แก่
(1) หินแกรนิตเขาประทิว (Khao Prathiu granite, gr1) พบบริเวณ เกาะมะพร้า ว และเขา
พระแทว แผ่กระจายคลอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วย หินไบโอไทต์ -ฮอร์นเบลน
แกรนิต สีเทาขาว ชมพูขาว น้าตาลขาว โดยที่มีแร่สีเข้ม (mafic minerals) เป็นพวกไบโอไทต์ผลึกใหญ่ (megacrysts
biotite) และฮอร์นเบลน (hornblende) เป็นส่วนมากเนื้อหินโดยส่วนใหญ่มีขนาดเม็ดแร่เท่าๆ กัน แต่บางส่วน
ก็เป็นเนื้อดอก พบในลักษณะการแทรกตัด (dykes) และสายแร่ (veins) ขนาด 2-20 เซนติเมตร วางตัวในแนว
ตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ (NESW)
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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(2) หินแกรนิตหาดกะตะ (Kata Beach granite, gr2) พบบริเวณ ควนคีรีมะนูน ควนพรหมเทพ
เขาตูด เขาใสแม้น แหลมแขก เขาเก็ตหนี เขาตาเกลี้ยง และน้าตกกะทู้ หินชุดนี้มีความคงทนต่อการผุพังสูง จึงมัก
พบเป็ น ลั ก ษณะของเทื อ กเขาสู ง ชั น ประกอบด้ ว ย หิ น ไบโอไทต์ -ควอตซ์ แ กรนิ ต เนื้ อ ดอก (biotitequartzporphyritic granite) หินลูโคแกรนิต (leuco-granite) และหินไบโอไทต์ (biotite-granite) สีเทาขาว ชมพูขาว
และน้าตาลเทา ส่วนใหญ่พบเป็นหินเนื้อดอก มีบางส่วนที่แสดงเม็ดแร่ขนาดเท่าๆ กัน
(3) หินแกรนิตหาดในทอน (Naithon Beach granite, gr3) พบบริเวณ ด้านตะวันตก ของเขาใส
ครู เขาม่วง อ่าวเมืองทอนน้อย แหลมสนเขาปากบาง และแหลมตอ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร
ประกอบด้วย หินไบโอไทต์แกรนิต (biotite granite) หินไบโอไทต์แกรนิตเนื้อดอก (biotite-porphyry granite)
และหินไบโอไทต์ -มัสโคไวต์แกรนิต (biotite-muscovite-granite) สีเทา ขาว-เทา ขนาด ปานกลางถึงหยาบ
(medium-corse grained) เนื้อเม็ด (granular texture)
(4) หินแกรนิตเขาโต๊ะแซะ (Khao Tosae granite, gr4) มีศักยภาพการให้แร่ดีบุกอันเป็นแหล่งแร่
หลักของจังหวัดภูเก็ต พบบริเวณ เขาโต๊ะแซะ เขาพันธุรัตน์ เขาคอเอน เขารังใน และบ้านเขาบางดุกประกอบด้วย
หินไบโอไทต์แกรนิต (biotite granite) หินไบโอไทต์-มัสโคไวต์แกรนิต (biotite-muscovite granite) และหิน
ไบโอไทต์-มัสโคไวต์แกรนิตเนื้อดอก (biotite-muscovite-porphyritic granite) หินส่วนใหญ่มีสีเทาขาว น้าตาลขาว
และชมพูขาว ขนาดหยาบปานกลางจนถึงหยาบ (medium-corse grained) ส่วนใหญ่มีขนาดของผลึกแร่ขนาด
เท่าๆ กัน แต่บางบริเวณอาจพบลักษณะเป็นหินเนื้อดอก แร่หลักประกอบด้วยแร่ไมโครคลายน์ (microcline)
ควอตซ์ (quartz) แพลจิโอเคลส (plagioclase) ไบโอไทต์ (biotite) และแร่คลอไรต์ (chlorite) แร่รองคือ มัสโคไวต์
(muscovite) โดยที่แร่พลอยได้ (secondary mineral) ได้แก่ แร่เซริไซต์ (sericite)
(5) หินแกรนิตเขารัง (Khao Rang granite, gr5) เป็นชนิดที่พบได้น้อยที่สุดบนเกาะภูเก็ ต
พบที่เขารังนอก และเขาสะปา อยู่บริเวณทางตอนเหนือของตัวเมืองภูเก็ต ประกอบด้วย หินทัวร์มาลีน -มัสโคไวต์
แกรนิต (tourmaline-muscovitegranite) และหินไบโอไทต์แกรนิต (biotite granite) สีเทาขาว ขนาดปานกลาง
ถึงหยาบ (medium-coarsegrained) ผลึกแร่มีขนาดเท่าๆ กัน บางส่วนพบเป็นหินเนื้อดอก หินชุดนี้เมื่อเทียบกับ
พื้นที่ใกล้เคียง จะเหมือนกับหินแกรนิตชุดนกฮูก องค์ประกอบโดยทั่วไปจะเหมือนกับในชุดเขาโต๊ะแซะแกรนิต
ต่างกันตรงจะพบทัวร์มาลีน (tourmaline) มากในหินชุดนี้
3) ตะกอนยุ คควอเตอร์ นารี (Quaternary sediments) จาแนกตามชนิดของตะกอนและสภาวะ
แวดล้อมของการสะสมตัวของตะกอนออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ตะกอนที่สะสมตัวบนแผ่นดิน และหน่วยตะกอนที่
สะสมตัวจากขบวนการทางทะเล สามารถแบ่งธรณีวิทยาควอเทอร์นารีออกเป็น 7 หน่วยตะกอน ดังนี้
(1) ตะกอนหินผุอยู่กับที่ (Qr) ประกอบด้วย ตะกอนเม็ดกรวดจาพวกควอตซ์ (quartz) การคัด
ขนาดไม่ดีและเม็ดมีเหลี่ยม และยังพบผลึกแร่เฟลด์สปาร์หรือแผ่นแร่ไมกาผุปะปนในเนื้อตะกอน ตะกอนลักษณะนี้
จะพบบริเวณใกล้เขาหินแกรนิต ส่วนในบริเวณที่เป็นหินตะกอนพบว่าตะกอนในชุดนี้จะประกอบไปด้วย ทรายแป้ง
ปนดินเหนียวสีแดง หน่วยตะกอนหินผุนี้ พบเป็นชั้นตะกอนพื้นผิวใกล้บริเวณเชิงเขา หรือพบเป็นตะกอนใต้ผิวดินที่
ถูกปิดทับด้วยตะกอนทะเล ในส่วนที่เป็นชายทะเลในปัจจุบัน ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ที่เป็นเนินลอนลาด และบริเวณ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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ตามไหล่เขา หรือเชิงเขาที่มีความลาดชันมาก วางตัวในแนวเหนือใต้ขนานไปแนวเขาของเกาะภูเก็ต แผ่กระจาย
ครอบคลุมพื้นที่มากสุด
(2) ตะกอนเศษหินเชิงเขา (Qc) เป็นตะกอนที่เกิดจากการสะสมตัวด้วยกระบวนการน้าไหล
ที่ลาดชันและด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกมีการสะสมตัวไม่ไกลจากแหล่งกาเนิด ลักษณะตะกอนเป็นพวกทรายขนาด
หยาบปะปนกั บดิ นเหนี ยวสี เทาอ่ อนถึ งขาวมั กพบแร่ ดี บุ กในส่ วนที่ เป็ นชั้ นทรายหยาบปนกรวดขนาดละเอี ยด
พบกระจายทั้ ง 2 ฝั่ง ของเกาะภู เก็ ต รวมถึ ง พื้ น ที่ ที่ มี ก ารท าเหมื อ งดี บุก ในอดี ต อย่ า งกว้า งขวาง ซึ่ ง เป็น ส่ว น
ที่เรียกว่า mine perturbation zone ทาให้ไม่สามารถตรวจสอบลักษณะตามธรรมชาติของหน่วย ตะกอนได้
และปัจจุบันได้มีการพัฒนาใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้างจานวนมาก
(3) ตะกอนหลังหาด (Qtb) ลักษณะภูมิสัณฐานหน่วยตะกอนหลังหาดทรายมักเป็นที่ลุ่มน้าขัง
ที่มีทางน้าไหลออกสู่ทะเลทางเดียว จากปลายด้านใดด้านหนึ่ง ของหาด ตะกอนที่ พบมี ลักษณะคล้า ยตะกอน
หาดทราย ประกอบไปด้ วยดิ นเหนีย ว ทรายแป้ง สีเ ทา-น้าตาล พบซากพื ช และเปลือ กหอยปะปนเล็ก น้อ ย
มีชั้นทรายร่วนขนาดปานกลางถึงหยาบ แทรกสลับในบางบริเวณ นอกจากนี้ในเนื้อตะกอนยังมีจุดประ ( mottle)
ค่อนข้างสูง
(4) ตะกอนทางน้าขึ้นถึง (Qtf) พบเป็นแอ่งแคบๆ ทางตอนเหนือของพื้นที่ เนื้อตะกอนประกอบด้วย
ดินเหนียวเนื้อแน่นสีเทาขาว มีซากพืชปะปนเล็กน้อย อาจพบชั้นทรายหยาบและกรวดขนาดละเอียด ที่มีการคัด
ขนาดดีและเม็ดถูกขัดเหลี่ยมแทรกสลับอยู่ตอนล่าง บ่งบอกสภาพแวดล้อมว่าถูกพัดพา โดยทางน้ากวัดแกว่งไกล
จากแหล่งหินต้นกาเนิด
(5) ตะกอนป่า ชายเลน (Qtm) เป็นหน่วยตะกอนที่ ถั ดมาจากตะกอนหลัง แนวป่ า ชายเลน
ในช่วงระหว่างน้าขึ้น-น้าลง ส่วนบนของตะกอนหน่วยนี้ เป็นดินเหนียว หรือดินทราย สีเทาดา มีซากพืชปะปนมาก
อาจพบชั้นทรายแทรกสลับ หรือชั้นพีท เป็นการสะสมตัวในที่ลุ่มน้าขัง มีความหนาไม่แน่นอน อาจหนาได้ถึง 0.5
เมตร ส่วนล่างสุดของหน่วยตะกอนตะกอน ประกอบด้วย ทรายละเอียดปนดินเหนียว สีเทาเขียว ซึ่งบ่งบอกการ
สะสมตัวใต้น้าตลอดเวลา มีซากพืชซากสัตว์ปนเล็กน้อย ตะกอนส่วนนี้พบเฉพาะในส่วนที่ใกล้ชายฝั่งทะเลปัจจุบัน
เท่านั้น และมีความหนาไม่เกิน 2 เมตร
(6) ตะกอนหลังป่าชายเลน (Qmb) ตะกอนทะเลชุดนี้เป็นส่วนที่อยู่ติดแผ่นดินมากสุด น้าทะเล
ท่วมถึงได้เฉพาะช่วงน้าทะเลขึ้นสูงสุดเท่านั้น ภูมิสัณฐานที่เด่นคือ พบมูลดินสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ที่สร้าง
โดยปูทะเลแผ่กระจายอยู่ทั่วไป เนื้อตะกอนประกอบด้วย ดินเหนียวปนทรายละเอียดมีซากพืชปะปนเล็กน้อย
ไม่พบโครงสร้างภายในของตะกอนเนื่องจากถูกรบกวนโดยสัตว์ และพืช ในบางบริเวณพบเศษหินในเนื้อตะกอน
เนื่องจากตะกอนหน่วยนี้อยู่ทางด้านบนรองรับด้วยตะกอนหน่วย Qr, Qc หรือหินแข็ง
(7) ตะกอนสันหาด หรือตะกอนทรายชายหาด (Qb) ตะกอนสันหาดพบตามชายฝั่งทะเลทั้งสอง
ด้านของเกาะภูเก็ตแต่มีลักษณะของตะกอนที่แตกต่างกันคือทางด้านตะวันออก ตะกอนหาดทรายประกอบไปด้วย
ทรายเนื้อละเอียดที่มีซากพืชปะปนในปริมาณสูงเนื่องจากสะสมตัวใกล้ป่าโกงกางบริเวณปากแม่น้า ส่วนทางด้าน
ตะวันตก ตะกอนหาดทรายประกอบด้วยทรายขนาดปานกลางถึงหยาบมีแร่หนักปะปนในปริมาณมาก
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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สาหรับบริเวณพื้นที่โครงการ มีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นตะกอนครีเทเชียส (Cretaceous) อยู่ใน
หน่วยหินแกรนิตกะตะ (Gr2) หินชุ ดนี้มี ความคงทนต่อการผุพังสูง จึงมักพบเป็นลักษณะของเทือกเขาสูงชัน
ประกอบด้วย หินไบโอไทต์ -ควอตซ์แกรนิตเนื้อดอก (biotitequartz-porphyritic granite) หินลูโคแกรนิต
(leuco-granite) และหินไบโอไทต์ (biotite-granite) (แผนที่ธรณีวิทยาของจังหวัดภูเก็ต ดังรูปที่ 3.1.3-1)

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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ที่ตั้งโครงการ

ตะกอน ชัน้ หิน และหินแปร
สันหาด : ทราย ร่วน ปนกรวด ทรายขนาด 100-1,200 ไมครอน การคัดขนาดดี กรวดขนาด 2-5 มม.
ตะกอนหลังป่าชายเลน : ดินเคลย์ ปนทราย สีเทาถึงเทาเข้ม มีซากเล็กน้อย พบร่องรอยการรบกวนของสัตว์ในเนื้อดิน
ตะกอนป่าชายเลน : ดินเคลย์ ปนพีต สีเทาเข้มถึงดา ทรายเป็นเล็นส์แทรก
ตะกอนทางน้าขึ้นถึง : ทรายและกรวดขนาด 800-1,500 ไมครอน การคัดขนาดไม่ดี พบซากเปลือกหอย และซากพืชมาก

ยุคควอเทอร์นารี

ตะกอนหลังหาด : ดินเคลย์ และแป้งทราย สีเทาถึงสีน้าตาล แทรกสลับด้วยทรายละเอียด มีจุดประมาก
ตะกอนเศษหินเชิงเขา : ทรายและดินเคลย์ สีเทาจาง การคัดขนาดไม่ดี พบแร่ดีบุกสะสมตัวมาก
ตะกอนหินผุ : เศษหิน ทรายแป้ง และดินเคลย์ กรวดเป็นเหลี่ยม การคัดขนาดไม่ดี

หินอัคนี
หินโคลนเนื้อกรวด หินทรายเนื้อกรวด หินโคลน และหินทรายแสดงชั้นบางๆ หินโคลนเนื้อซิลิกา แสดงลักษณะ
โครงสร้างเกิดจากการเลื่อนหลุดและรูหนอนซึ่งมีตะกอนอุดตัน; ยุคเพอร์เมียนถึงคารบอนิเฟอรัส
หินเนื้อฮอร์นเฟลส์ และหินชีสต์บริเวณแนวสัมผัสกับหินแกรนิต; ยุคเพอร์เมียนถึงคารบอนิเฟอรัส

ยุคเพอร์เมียนถึง
คารบอนิเฟอรัส

หินแกรนิต



หินแกรนิตประทิว : ไบโอไทต์-ฮอร์นเบลนด์ แกรนิต เม็ดหยาบปานกลางถึงหยาบ เนื้อสม่าเสมอถึงเนื้อดอก แร่เฟลด์สปาร์มีสี
ชมพู มีแร่แอลลาไนต์ และสฟีนเป็นแร่รอง อายุ 82+4 ล้านปี
แกรนิตกะตะ :ไบโอไทต์-ฮอร์นเบลนด์ แกรนิต เม็ดหยาบถึงหยาบมาก เนื้อดอก มีแร่สฟิน เป็นแร่รอง อายุ 98+7 ล้านปี
แกรนิตในทอน :มัสโคไวด์-ไบโอไทด์ แกรนิต เม็ดหยาบ เนื้อสม่าเสมอถึงเนื้อดอก อายุ 100 ± 6 ล้านปี
หินแกรนิตโต๊ะแซะ :มัสโคไวด์-ไบโอไทด์ แกรนิต เม็ดละเอียดถึงหยาบปานกลาง เนื้อสม่าเสมอถึงเนื้อดอก อายุ 84±1 ล้านปี

ยุคครีเทเชียส

หินแกรนิตเขารัง:ทัวร์มาลีน-มัสโคไวด์ แกรนิต เม็ดละเอียดถึงหยาบปานกลาง เนื้อสม่าเสมอถึงเนื้อดอก อายุ 78±4 ล้านปี

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2556
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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3.1.4 การเกิดแผ่นดินไหว
เนื่องจากประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวอยู่เป็นระยะๆ กรมทรัพยากรธรณีจึงได้ทาแผนที่บริเวณพื้นที่เสี่ยง
ภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทยขึ้นในปี พ.ศ.2559 ซึ่งได้กาหนดค่าระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว 5 ระดับ
ประกอบด้วย
- ความรุนแรงตามมาตรวัดเมอร์คัลลีน้อยกว่า III เมอร์คัลลี หมายถึ ง เบา (คนธรรมดาจะไม่รู้สึก
แต่เครื่องวัดสามารถตรวจจับได้)
- ความรุนแรงตามมาตรวัดเมอร์คัลลี IV เมอร์คัลลี หมายถึง พอประมาณ (คนที่สัญจรไปมารู้สึกได้)
- ความรุนแรงตามมาตรวัดเมอร์คัลลี V เมอร์คัลลี หมายถึง ค่อนข้างแรง (คนที่นอนหลับตกใจตื่น)
- ความรุนแรงตามมาตรวัดเมอร์คัลลี VI เมอร์คัลลี หมายถึง แรง (ต้นไม้สั่น บ้านแกว่ง สิ่งปลูกสร้าง
บางชนิดพัง)
- ความรุนแรงตามมาตรวัดเมอร์คัลลี VII เมอร์คัลลี หมายถึง แรงมาก (ฝาห้องแยกร้าวกรุเพดานร่วง)
สาหรับพื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่ ซอยปฏัก 24 ตาบลกะรน อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีความรุนแรง
ตามมาตรวัดเมอร์ คัลลี V เมอร์ คั ลลี หมายถึ ง ค่ อนข้ า งแรง (คนที่ นอนหลับตกใจตื่ น) (พื้ นที่ บริ เวณเสี่ยงภั ย
แผ่นดินไหวของประเทศไทย เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ดังรูปที่ 3.1.4-1)
ทั้งนี้ สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว ถ้าไม่นับรวมแผ่นดินไหวที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ ด้วยการทดลอง
ระเบิดปรมาณู การระเบิดเพื่อทาเหมืองแร่ หรือการสร้างเขื่อน ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดแผ่นดินไหวเพียงเล็กน้อยและ
เกิดขึ้นไม่บ่อยแล้ว สาเหตุหลักตามธรรมชาติ ที่เป็นต้นเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุด คือ กระบวนการ
ขยายตัวของเปลือกโลก และการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน โดยสาเหตุสาคัญของแผ่นดินไหวส่วนใหญ่เกิดขึ้นบน
เขต “รอยเลื่อนมีพลัง (active fault zone)” ซึ่งในทางธรณีวิทยา “รอยเลื่อน (fault)” หรือ “แนวรอยเลื่อน
(fault line)” เป็น “รอยแตกระนาบ (Planar fracture)” ในหิน ที่หินด้านหนึ่งของรอยแตกเคลื่อนที่ไปบนหิน
อีกด้านหนึ่ง รอยเลื่อนขนาดใหญ่ในชั้นเปลือกโลกเป็นผลมาจากการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันหรือเฉือนกันในเขต
รอยเลื่อนมีพลัง
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พื้นที่โครงการ

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2559

รูปที่ 3.1.4-1 พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

3-11

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

สาหรับรอยเลื่อนที่มีพลังแตกต่างจากรอยเลื่อนที่ไม่มีพลังตรงที่รอยเลื่อนมีพลังจะมีการสะสมพลังงาน
สามารถทาให้เกิดแผ่นดินไหวได้อีกในอนาคต ในขณะที่ รอยเลื่อนที่ไม่มีพลังไม่สามารถทาให้เกิดแผ่นดินไหวได้อีก
นักธรณีวิทยาได้แบ่งลักษณะของรอยเลื่อนโดยอาศัยหลักฐาน คือ ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่ารอยเลื่อนมีการเคลื่อนที่
หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ในช่วง 10,000 ปีที่ผ่านมา จะถือว่ารอยเลื่อนเหล่านั้น คือ รอยเลื่อนที่มี
พลัง ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของรอยเลื่อนได้เป็น 3 กลุ่ม จาแนกตามลักษณะของระยะเลื่อน (sense of slip) คือ
1) รอยเลื่อนตามแนวมุมเท (dip-slip fault) แบ่งได้เป็น รอยเลื่อนย้อน (reverse fault) และรอย
เลื่อนปกติ (normal fault) ซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่ชั้นหินทั้ง 2 ระนาบ เคลื่อนตัวในแนวดิ่ง โดยชั้นหินด้านหนึ่งจะ
เคลื่อนที่ขึ้น ขณะที่อีกด้านหนึ่งจะเคลื่อนที่ลง ขึ้นอยู่กับทิศทางและมุมที่ชั้นหินทั้งสองระนาบทาต่อกัน
2) รอยเลื่อนตามแนวระดับ (strike-slip fault) เป็นรอยเลื่อนที่ชั้นหินทั้ง 2 ระนาบ เคลื่อนตัวใน
แนวระดับ ในทิศทางตรงข้ามกัน
3) รอยเลื่อนตามแนวเฉียง (oblique-slip fault) เป็นรอยเลื่อนที่ชั้นหินทั้ง 2 ระนาบ มีการ
เคลื่อนตัวตามแนวมุมเท และแนวระดับพร้อมกัน
สาหรับประเทศไทย กรมทรัพยากรธรณี ได้ทาการสารวจข้อมูลรอยเลื่อนมีพลัง พบว่า ประเทศไทย
มีกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังที่สาคัญ จานวน 3 แนว ตามทิศทางการวางตัวและการเลื่อนตัว คือ
(1) กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้
(2) กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้
(3) กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวอยู่ในทิศเหนือ-ใต้
จากข้อมูลล่าสุดในเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 พบว่า รอยเลื่อนมีพลังทั้งหมด 16 กลุ่ม (กลุ่มรอยเลื่อนที่มี
พลังพาดผ่านของประเทศไทย ดังรูปที่ 3.1.4-2) กรมทรัพยากรธรณีได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านการสารวจ
รอยเลื่อนมีพลัง พบว่า ประเทศไทยมีแนวรอยเลื่อนใหญ่ๆ อยู่หลายแนวด้วยกัน สามารถจัดกลุ่มรอยเลื่อนที่สาคัญได้
3 แนวตามทิศ ทางการวางตั วและการเคลื่อ นที่ คื อ กลุ่ม รอยเลื่อ นที่ วางตั วในแนวทิ ศ ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ตะวันตกเฉียงใต้ กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ -ตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มรอยเลื่อนที่
วางตัวอยู่ในทิ ศ เหนือ -ใต้ ที่ ค รอบคลุ ม พื้ นที่ ในประเทศไทยจ านวน 22 จัง หวัด รอยเลื่อ นทั้ ง หมดอยู่ในพื้ น ที่
ภาคเหนือ 12 รอยเลื่อน ภาคกลาง 2 รอยเลื่อน และภาคใต้อีก 2 รอยเลื่อน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) รอยเลื่อนแม่จัน พาดผ่านอาเภอฝาง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อาเภอแม่จัน อาเภอเชียงแสน
และอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ -ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 101
กิโลเมตร
2) รอยเลื่ อ นแม่ อิ ง พาดผ่ า นอ าเภอเทิ ง อ าเภอขุ น ตาล และอ าเภอเชี ย งของ จั ง หวั ด เชี ย งราย
ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 57 กิโลเมตร
3) รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน พาดผ่านอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในแนวทิศเหนือ -ใต้
มีความยาวประมาณ 29 กิโลเมตร
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4) รอยเลื่อนเมย วางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ พาดผ่านตั้งต้นจากลาน้าเมย ชายแดนพม่า ต่อไป
ยังห้วยแม่ท้อ ลาน้าปิง จังหวัดตาก ไปถึงจังหวัดกาแพงเพชร นครสวรรค์ และสิ้นสุดที่จังหวัดอุทัยธานี ในแนว
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีความยาวประมาณ 250 กิโลเมตร
5) รอยเลื่อนแม่ทา พาดผ่านอาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน และอาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ในแนว
โค้งไปทางทิศตะวันออก มีความยาวประมาณ 61 กิโลเมตร
6) รอยเลื่อนเถิน พาดผ่านอาเภอแม่พริก อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง และอาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ในแนวโค้งในไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีความยาวประมาณ 103 กิโลเมตร
7) รอยเลื่อ นพะเยา พาดผ่า นอาเภองาว จังหวัดลาปาง และอ าเภอเมือ ง จัง หวัดพะเยา ในแนว
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ทางด้านทิศเหนือของรอยเลื่อนท่าสี มีความยาวประมาณ 23 กิโลเมตร
8) รอยเลื่อนปัว พาดผ่านพื้นที่อาเภอสันติสุข อาเภอท่าวังผา อาเภอปัว อาเภอเชียงกลาง และอาเภอ
ทุ่งช้าง ของจังหวัดน่านในแนวเหนือ-ใต้ ด้วยความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร
9) รอยเลื่อนอุตรดิตถ์ พาดผ่านอาเภอเมือง อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ อาเภอนาหมื่น อาเภอ
นาน้อย อาเภอเวียงสา และอาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ -ตะวันตกเฉียงใต้ มีความ
ยาวประมาณ 150 กิโลเมตร
10) รอยเลื่อนเจดี ย์สามองค์ พาดผ่านอาเภอทองผาภูมิ และอาเภอสังขละบุรี จัง หวัดกาญจนบุรี
ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร
11) รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ พาดผ่านอาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อาเภอศรีสวัสดิ์ และอาเภอหนองปรือ
จังหวัดกาญจนบุรี ในแนวโค้งเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 62 กิโลเมตร
12) รอยเลื่อนเพชรบูรณ์ พาดผ่านอาเภอหนองไผ่ อาเภอเมือง อาเภอหล่มสัก และอาเภอหล่มเก่า
จัง หวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้ วย รอยเลื่อ นบริวารในแนวทิ ศ ตะวั นออกเฉี ยงเหนือ -ตะวันตกเฉี ยงใต้ กั บแนว
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้สลับกัน มีความยาวประมาณ 110 กิโลเมตร
13) รอยเลื่อนระนอง พาดผ่านพื้นที่ตั้งแต่ จังหวัดระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และพังงา มีความ
ยาวประมาณ 270 กิโลเมตร
14) รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย พาดผ่านอาเภอบ้านตาขุน อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาเภอทับปุด
อาเภอเมือง จังหวัดพังงา พาดผ่านไปตามทะเลอันดามัน ระหว่างอาเภอเมือง จังหวัด ภูเก็ต กับอาเภอเกาะยาว
จังหวัดพังงา ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 148 กิโลเมตร
15) รอยเลื่อนแม่ลาว กลุ่มรอยเลื่อนแม่ลาว พาดผ่าน อาเภอฝาง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
อาเภอแม่จัน อาเภอเชียงแสน อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีความยาว 30 กิโลเมตร
16) รอยเลื่อนเวียงแหง พาดผ่าน 37 หมู่บ้าน ใน 8 ตาบล ของ 4 อาเภอ มีการวางตัวตามแนวเหนือ-ใต้
บริเวณใกล้ชายแดนเมียนมา จากอาเภอเวียงแหง ถึง อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีความยาวประมาณ 100
กิโลเมตร
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สาหรั บกฎหมายว่า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคารได้ ก าหนดพื้ น ที่ ที่ อ าคารบางประเภทจะต้ อ งได้ รั บการ
ออกแบบและก่อสร้างให้สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง เรื่อง กาหนดการรับ
น้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทื อนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ.2564 ข้อ 3 ในกฎกระทรวงนี้ “บริเวณที่ 2” หมายความว่า บริเวณพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ว่า
อาคารอาจได้รับผลกระทบทางความมั่นคงแข็งแรง และเสถียรภาพในระดับปานกลางเมื่อมีแรงสั่นสะเทือนของ
แผนดินไหว ได้แก่ กรุง เทพมหานคร จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จัง หวัดนครปฐม จังหวัดนครสรรค์
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุม ธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัด
ราชบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, มีนาคม 2563

รูปที่ 3.1.4-2 กลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังพาดผ่านของประเทศไทย
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, กรกฎาคม 2561

รูปที่ 3.1.4-3 แผนที่ตาแหน่งรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยที่พาดผ่านจังหวัดภูเก็ต
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

สาหรั บในปี พ.ศ.2555 นั้ น ได้ เกิ ดแผ่นดิ นไหวที่ จัง หวัดภู เก็ ต ซึ่ ง มี ศู นย์ ก ลางอยู่ ที่ต าบลศรี สุ นทร
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ละติจูด 8.02 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.37 องศาตะวันออก ที่ความลึก 10 กิโลเมตร
วัดแรงสั่ นสะเทื อ นได้ 4.30 ริ ก เตอร์ เมื่ อ วั นที่ 16 เดื อ นเมษายน 2555 เวลา 16.44 น. ตามประกาศของ
กรมอุตุนิยมวิทยา ประชาชนรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจน และมีเสียงดังจากใต้ดิน ซึ่งนับว่าเป็นแผ่นดินไหว
ภูเก็ตครั้งแรกๆ ที่วัดแรงสั่นสะเทือนได้ในระดับสูงกว่าที่เคยเป็นมา และยังมีอาฟเตอร์ช็อก ตามมาในเวลา 20.30
น. ขนาด 2.70 ริกเตอร์ และเวลา 21.17 น. ขนาด 2.60 ริกเตอร์ ซึ่งทั้งสองครั้งสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้
ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2555 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2555 ส่วนสาเหตุของแผ่นดินไหวครั้งนี้ เกิดจากการเคลื่อน
ตัวส่วนหนึ่งของรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยที่ทอดผ่าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา และทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต
เหตุก ารณ์ที่เกิดขึ้ นนี้เป็นครั้ง แรกที่เกิ ดแผ่นดิ นไหวบนบก ที่ ผ่า นมาเคยเกิดในทะเลเมื่ อนานมาแล้วหลัง จาก
กรมทรัพยากรธรณีส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเสียหาย พบว่ามีบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่บ้านสะปา อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต เสียหาย 20-30 หลัง และผู้ได้รับบาดเจ็บจากการหนีบ้างแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ (แผนที่การ
ประเมินความรุนแรงของแผ่นดินไหว ขนาด 4.3 ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 จังหวัดภูเก็ต ดัง รูปที่
3.1.4-4)
เกาะภูเก็ตมีสภาพธรณีสัณฐานเป็นหินอัคนีแกรนิต ที่สามารถดูดซับแรงของแผ่นดินไหวได้ดี ประกอบกับ
จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวลึกลงไปใต้ดินกว่า 10 กิโลเมตร จึงทาให้ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นน้อยกว่า
สภาพธรณีสัณ ฐานแบบดิ นเหนียวหรื อ ดิ นร่ วนที่ จะมี ส่วนขยายแรงของแผ่นดิ นไหวให้เพิ่ม ความรุ นแรงขึ้ นได้
(กรมทรัพยากรธรณี, 2555)
ส าหรั บ พื้ น ที่ ตั้ ง โครงการตั้ ง อยู่ ใ นต าบลกะรน อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต จากเหตุ ก ารณ์
แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบริเวณตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2555 ซึ่งพื้นที่
โครงการไม่ได้อยู่ในจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวจึงไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ที่ตั้งโครงการ

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2555

รูปที่ 3.1.4-4 แผนที่การประเมินความรุนแรงของแผ่นดินไหว ขนาด 4.3 ริกเตอร์
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 จังหวัดภูเก็ต
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

3.1.5 การเกิดดินถล่ม
ดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของมวลดิน และหิน ลงมาตามลาดเขา ด้วยอิทธิพล
ของแรงโน้มถ่วงของโลก ดินถล่มที่พบในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ ดินถล่ม ดินไหล
และหินร่วงหรือหินถล่ม ปัจจัยที่ทาให้เกิดดินถล่มมี 4 ประการ คือ
1) ลักษณะธรณีวิทยาเป็นบริเวณที่มีหินผุให้ชั้นดินหนา โครงสร้างทางธรณีวิทยามีรอยเลื่อน รอยแตก
ตัดผ่านชั้นหิน เป็นต้น
2) สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาสูงและมีความลาดชัน
3) ลักษณะสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยไม่ถูกหลักวิชาการ ได้แก่ สร้างบ้าน
และทาสวนทาไร่รุกล้าพื้นที่ลาน้าและภูเขา การตัดถนนผ่านภูเขาสูง หรือสร้างสิ่งก่อสร้างขวางทาง ระบายน้า เช่น
ถนน สะพาน และท่อ เป็นต้น
4) ปริมาณน้าฝนที่มากจนชั้นดินอุ้มน้าไม่ไหว เกณฑ์ทั่วไป คือ น้าฝนมีปริมาณ 100 มิลลิเมตร ในรอบ
24 ชั่วโมง หรือมีปริมาณฝนสะสมที่ 300 มิลลิเมตร
จากการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณี ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มและเสี่ยงภัยดินถล่ม
ทั้งสิ้น 51 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ ภาคตะวันตกและต่อเนื่องลงมาถึงภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531
ถึง พ.ศ.2554 มีการเกิดดินถล่มขนาดใหญ่มากกว่า 10 จังหวัด และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ กรมทรัพยากรธรณี ตระหนักถึงผลกระทบและความเสียหายจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย
ข้างต้น จึงได้ดาเนินการศึกษาและสารวจ เพื่อจัดทาแผนที่พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มและหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม
จังหวัดภูเก็ต โดยใช้ปัจจัยทางธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
ของจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่บริเวณที่ติดกับเขตภูเขาสูง ได้แก่ บ้านเรือนประชาชน และสิ่งปลูกสร้างที่มี
การก่อสร้างใกล้บริเวณไหล่เขา หรือมีการตัดหน้าดิน ปรั บแต่งพื้นที่บริเวณเขตภูเขาสูงเพื่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัย
ซึ่งลักษณะการสร้างที่อยู่อาศัยประเภทตัดไหล่เขาเป็นลักษณะที่พบได้ทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
พบว่า ประสบกับเหตุการณ์ดินไหล 3 ครั้ง น้าป่าไหลหลาก 1 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 5 คน (การจาแนกเขตเพื่อการ
จัดการด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี จังหวัดภูเก็ต กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สิงหาคม 2556)
สาหรับพื้ นที่ ที่มีโ อกาสเกิดดิ นถล่มในจังหวัดภู เก็ต สามารถแบ่ง ระดั บพื้ นที่ที่มีโอกาสแผ่นดิ นถล่มได้
3 ระดับ ดังรูปที่ 3.1.5-1 รายละเอียด ดังนี้
1) พื้ น ที่ ที่ มี โ อกาสเกิ ด แผ่ น ดิ น ถล่ ม อั น ดั บ 1 (พื้ น ที่ สี แ ดง) ดิ น มี โ อกาสถล่ ม เมื่ อ มี ป ริ ม าณน้ าฝน
100 มิลลิเมตร/วัน หน้าดินขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว และความลาดเอียงของพื้นที่มากกว่า 30 องศา
2) พื้ นที่ ที่มี โ อกาสเกิ ดแผ่ นดิ น ถล่ม อั น ดั บ 2 (พื้ นที่ สีเหลื อ ง) ดิ นมี โ อกาสถล่ม เมื่ อ มี ปริ ม าณน้ าฝน
200 มิลลิเมตร/วัน หน้าดินขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว และความลาดเอียงของพื้นที่มากกว่า 30 องศา
3) พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มอันดับ 3 (พื้นที่สีเขียว) ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณน้าฝนมากกว่า
300 มิลลิเมตร/วัน หน้าดินขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว และความลาดเอียงของพื้นที่มากกว่า 30 องศา
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

พื้นที่โครงการ

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2556

รูปที่ 3.1.5-1 แผนที่พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มในจังหวัดภูเก็ต
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

จากแผนที่พื้นทีท่ ี่มีโอกาสเกิดดินถลม พบว่า จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถลมอยูตามภูเขา
สูงที่ประกอบด้วยหินอัคนีแทรกซอนในพื้นที่อาเภอถลาง อาเภอเมืองภูเก็ต และอาเภอกะทู ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีโอกาส
เกิดดินถลม อันดับ 1 ทั้งนี้ กรมทรัพยากรธรณีไดมีการสารวจและจัดทาบัญชีรายชื่อหมูบ้าน เสี่ยงภัย แผ่นดินถลม
ระดับจังหวัด พบว่า จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถลมอยูใน 3 อาเภอ 9 ตาบล (ตารางบัญชีรายชื่อ
หมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต ดังตารางที่ 3.1.5-1) ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลข้างต้นประกอบกับ
การสารวจพื้นที่โครงการ พบว่า โครงการตั้ งอยู่ที่ ซอยปฏัก 24 ตาบลกะรน อาเภอเมื องภูเก็ต จังหวัดภูเก็ ต
ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน ตาบลกะรน จังหวัดภูเก็ต ดังรูปที่
3.1.5-2)

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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พื้นที่โครงการ

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2563

รูปที่ 3.1.5-2 แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน ตาบลกะรน จังหวัดภูเก็ต
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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ตารางที่ 3.1.5-1 บัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต
ลาดับ
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
รวม

อาเภอ
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
3 อาเภอ

ตาบล
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
11 ตาบล

หมู่ที่
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)
ชุมชนน้าตกกะทู้
ชุมชนบ้านเหนือ
ชุมชนบ้านชายวัด
ชุมชนบ้านนาใน
ชุมชนบ้านกะหลิม
บ้านแขนน
บ้านพรุจาปา (เหรียง)
บ้านควน
บ้านผักฉีด
บ้านบางโรง
บ้านพารา
บ้านลิพอนบางกอก
บ้านท่าเรือ
บ้านตรอกม่วง
บ้านสาคู
บ้านในทอน
32 หมู่บ้าน

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2556

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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3.1.6 การเกิดสึนามิ
สึน ามิ หมายถึ ง คลื่ นยัก ษ์ คาดว่า สึนามิ เป็นภาษาญี่ ปุ่น แปลว่า คลื่ นท่ า เรื อ สามารถแบ่ง ได้ เป็ น
2 ประเภท ประเภทแรก คือ คลื่นสึนามิเฉพาะแห่ง (Local Tsunami) มักจะเกิดใกล้ๆ ชายฝั่ง และเคลื่อนเข้า
ถล่มชายฝั่งอย่างทันทีทันใด และประเภทที่สอง คือ คลื่นสึน ามิที่เดินทางข้ามทวีป (Distance Tsunami) มักจะ
เกิดจากแผ่นดินไหวที่ค่อนข้างรุนแรง และสามารถเคลื่อนตัวข้ามทวีปไปยังชายฝั่งที่อยู่ห่างไกลหลายหมื่นกิโลเมตร
โดยสาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิมีหลายสาเหตุ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ดินถล่ม และดาวเคราะห์น้อย
ตกลงสู่มหาสมุทร
สาหรับการเกิดคลื่นสึนามิขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 9.3 ริกเตอร์ บริเวณ
เกาะสุมาตรา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2547 ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมาย ซึ่งประเทศไทยได้เกิด
คลื่นสึนามิทางด้านชายฝั่งทะเลอันดามันรวม 6 จังหวัด นับเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์
ของประเทศไทย มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 5,000 คน สาหรับในจังหวัดภูเก็ตนั้นมีผู้เสียชีวิต จานวน 279 คน แยกเป็น
คนไทย จานวน 151 คน ชาวต่างชาติ จานวน 111 คน และไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ
17 คน มีผู้บาดเจ็บ จานวน 1,111 คน และได้รับแจ้งสูญหาย จานวน 627 คน โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มี
จานวนราษฎร์ที่ได้รับความเดือนร้อนเป็นอันดับ 2 รองจากจังหวัดพังงา
พื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ ได้แก่ พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน และเกาะต่างๆ ในทะเลอันดามันของ 3 อาเภอใน
จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย อาเภอเมืองภูเก็ต อาเภอกะทู้ อาเภอถลาง รวม 4 ชุมชน 4 โซน 55 หมู่บ้าน
การป้องกัน และการอพยพหนีภัยสึนามิของจังหวัดภูเก็ต
1) เพื่อสร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิด
คลื่นยักษ์ (สึนามิ) จังหวัดภูเก็ต จึงได้ซ้อมแผนอพยพ
2) จังหวัดมีแนวปฏิบัติในการซ้อมแผนอพยพปีละ 2 ครั้ง ในพื้นที่เสี่ยงภัย
3) หอเตือนภัย จังหวัดภูเก็ตได้ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง จานวน 19 จุด ดังตารางที่
3.1.6-1 สาหรับความดังของเสียงประมาณ 127 เดซิเบล แต่ละจุดจะสามารถครอบคลุมพื้นที่ 1.50 ตารางกิโลเมตร
สามารถครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทั้งหมด โดยระบบเตือนภัยล่วงหน้าดังกล่าวควบคุมโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติ
แห่งชาติและรับสัญญาณจากดาวเทียม
จังหวัดภูเก็ตได้ติดตั้งหอเตือนภัยล่วงหน้ารวม 4 แห่ง อยู่ในพื้นที่อาเภอเมืองภูเก็ตทั้งหมด คือ บริเวณ
หาดราไวย์ ตาบลราไวย์ บริเวณหาดกะรน ตาบลกะรน บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ตาบลฉลอง และบริเวณบ้าน
แหลมตุ๊กแก หมู่ที่ 4 ตาบลรัษฎา นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตได้ดาเนินการติดตั้งหอเตือนภัยล่วงหน้าด้วยตนเองรวม
9 แห่ง คือ ในพื้นที่อาเภอเมืองภูเก็ต 4 แห่ง ได้แก่ 1) หาดกะตะ ตาบลกะรน 2) หาดกะรน ตาบลกะรน
3) บริเวณอ่าวยนต์ ตาบลวิชิต และ 4) บริเวณสะพานหิน ตาบลตลาดใหญ่ (เขตเทศบาลภูเก็ต) ส่วนหอเตือนภัย
ในพื้นที่อาเภอกะทู้ติดตั้งที่หาดกมลา ตาบลกมลา พื้นที่อาเภอถลาง มีหอเตือนภัย 4 แห่ง คือ 1) หาดในยาง
ตาบลสาคู 2) หาดไม้ขาว บริเวณหลังวัดไม้ขาว ตาบลไม้ขาว 3) หาดบางเทา-เลพัง ตาบลเชิงทะเล และ 4) บริเวณ
อ่า วปอ ตาบลป่า คลอกความดั ง ของเสียงประมาณ 127 เดซิ เบล แต่ ละจุด จะสามารถครอบคลุมพื้ นที่ 1.50
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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ตารางกิ โ ลเมตร สามารถครอบคลุ มพื้ นที่ เสี่ยงภั ยได้ ทั้ งหมด โดยระบบเตื อนภั ย ล่ วงหน้า ดั ง กล่า วควบคุ ม โดย
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและรับสัญญาณจากดาวเทียมสาหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการเตือนภัยสึนามิ
ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าตอง ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจวัดคลื่นในทะเล
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเตือนภัยสึนามิโดยได้ติดตั้งเสร็จไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554
ตารางที่ 3.1.6-1 ตาแหน่งติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ จังหวัดภูเก็ต
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ตาแหน่งติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง
แหลมพันวา
แหลมสะพานหิน
แหลมตุ๊กแก
หาดราไวย์
เกาะโหลน
หาดไนหาน
เกาะราชา
อ่าวฉลอง ตาบลฉลอง อาเภอเมืองภูเก็ต
หาดกะตะ
หาดกะตะน้อย
หาดกะรน
หาดกมลา
ดาดฟ้าโรงแรม ซันเซท บีช รีสอร์ท (บ้านกะหลิม) บริเวณหาดป่าตอง
หอคอยศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริเวณหาดป่าตอง
ดาดฟ้าโรงแรม ซีวิว ป่าตอง บริเวณหาดป่าตอง
อ่าวปอ
หาดบางเทา–เลพัง
หาดไนยาง
หาดไม้ขาวบริเวณหลังวัดบ้านไม้ขาว

ตาบล
ตาบลวิชิต
ตาบลตลาดใหญ่
ตาบลรัษฎา
ตาบลราไวย์
ตาบลราไวย์
ตาบลราไวย์
ตาบลราไวย์
ตาบลฉลอง
ตาบลกะรน
ตาบลกะรน
ตาบลกะรน
ตาบลกมลา
ตาบลป่าตอง
ตาบลป่าตอง
ตาบลป่าตอง
ตาบลป่าคลอก
ตาบลเชิงทะเล
ตาบลสาคู
ตาบลไม้ขาว

อาเภอ
อาเภอเมืองภูเก็ต
อาเภอเมืองภูเก็ต
อาเภอเมืองภูเก็ต
อาเภอเมืองภูเก็ต
อาเภอเมืองภูเก็ต
อาเภอเมืองภูเก็ต
อาเภอเมืองภูเก็ต
อาเภอเมืองภูเก็ต
อาเภอเมืองภูเก็ต
อาเภอเมืองภูเก็ต
อาเภอเมืองภูเก็ต
อาเภอกะทู้
อาเภอกะทู้
อาเภอกะทู้
อาเภอกะทู้
อาเภอถลาง
อาเภอถลาง
อาเภอถลาง
อาเภอถลาง

ที่มา : แผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาภัยจากคลื่นสึนามิของจังหวัดภูเก็ต ประจาปี พ.ศ.2557

สาหรับพื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ถนนกะรน ตาบลกะรน อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พบว่า ไม่อยู่
ในพื้นที่น้าท่วมจากคลื่นสึนามิ (ดังรูปที่ 3.1.6-1) ซึ่งหอเตือนภัยที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุดอยู่บริเวณหน้า
โรงแรมฮิลตัน อาร์เคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ซึ่งห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 1.55 กิโลเมตร (ตามระยะราบ)
ส่วนสถานที่อพยพที่ปลอดภัย สาหรับพักพิงชั่วคราวที่กรมทรัพยากรธรณีกาหนดไว้ ซึ่งใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด
คือ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต และวัดสุวรรณคีรีเขต อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 1.25 กิโลเมตร (ตามระยะ
ถนน) (ตาแหน่งพื้นที่โครงการ ตาแหน่งหอเตือนภัยและเส้นทางหนีภัยสึนามิ ไปยังจุดปลอดภัย ดังรูปที่ 3.1.6-2)
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ที่ตั้งโครงการ

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2547

รูปที่ 3.1.6-1 แผนที่พื้นที่น้าท่วมจากคลื่นสึนามิ จังหวัดภูเก็ต
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. CO.,Ltd.
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พื้นที่โครงการ

หอเตือนภัย

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, เมษายน 2548

รูปที่ 3.1.6-2 ตาแหน่งพื้นที่โครงการ ตาแหน่งหอเตือนภัยและเส้นทางหนีภัยสึนามิ ไปยังจุดปลอดภัย
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. CO.,Ltd.
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3.1.7 สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา (Climate and Meteorology)
เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะตั้งอยู่ทางฝั่งทะเลด้านตะวันตกในมหาสมุทร
อินเดียและฝั่งทะเลอันดามัน มีสภาพภูมิอากาศแบบศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทาให้มีอากาศอบอุ่นและชุ่มชื้นตลอดปี ซึ่งจะมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น
มี 2 ฤดู คือ
1) ฤดูร้อน จะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม มีระยะเวลา 4 เดือน โดยในช่วงเดือนธันวาคม
ถึงเดือนมกราคม ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่อนกาลังลง จึงทาให้มีฝนตกในช่วงนี้น้อยลงไปด้วย
และเมื่อถึงเดือนกุมภาพันธ์จะมีลมระหว่างทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้
พัดเข้าแทนที่ ซึ่งลมนี้เป็นลมร้อนชื้น จึงทาให้ในช่วงนี้มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติเล็กน้อย จะมีฝนตกน้อยกว่าช่วงเดือน
อื่นๆ ของปี
2) ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึง เดือนพฤศจิกายน มีระยะเวลา 8 เดือน ทั้งนี้เพราะในช่วงนี้
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทาให้มีฝนตกชุกและหนาแน่น
จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของสถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต โดยสถิติภูมิอากาศเฉลี่ยในคาบ 30 ปี ระหว่างปี
พ.ศ.2533-2562 รายละเอียด ดังตารางที่ 3.1.7-1 และซึ่งสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดภูเก็ตสรุปได้ ดังนี้
1) อุณหภูมิ (Temperature) มี อุณหภูมิ เฉลี่ยตลอดปี 28.50 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูง สุดเฉลี่ย
29.60 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย 27.60 องศาเซลเซียส ในเดือนตุลาคม
2) ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี ร้อยละ 89.20 ความชื้น
สัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ยร้อยละ 74 ในเดือนตุลาคม และความชื้นสัมพัทธ์ต่าสุดเฉลี่ยร้อยละ 29 ในเดือนกุมภาพันธ์และ
เดือนมีนาคม
3) ลม (Wind) ความเร็วลมค่อนข้างคงที่ อยู่ในระหว่าง 1.5-2.7 นอต เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันออก
ในเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม ส่วนในเดือนเมษายน-เดือนตุลาคมเป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันตก และในเดือน
พฤศจิกายน-เดือนมกราคมเป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
4) น้้าฝน (Rainfall) มีปริมาณน้าฝนเฉลี่ยตลอดปี 2,256 มิลลิเมตร จานวนวันฝนตก 175.60 วัน
มีปริมาณน้าฝนมากที่สุดเฉลี่ย 180.70 มิลลิเมตร ในเดือนตุลาคม และปริมาณน้าฝนต่าสุดเฉลี่ย 83.20 มิลลิเมตร
ในเดือนมกราคม
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ตารางที่ 3.1.7-1 สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2533 – 2562 ณ สถานีตรวจวัดอากาศภูเก็ต
Station

PHUKET

Elevation of station above MSL

1.83

Meters

Index Station

48564

Height of barometer above MSL

3.80

Meters

Latitude
Longitude

7° 53' 0.0" N
98° 24' 0.0" E

Elements
Pressure (hPa)
Mean
Mean
Daily
Range
Ext.Max.
Ext.Min.
Mean
Temperature
Max.
(Celsius)
Ext.Max.
Mean
Min.
Ext.Min.
Mean
Dew Point
Mean
(Celsius)
Relative
Mean
Humidity
Mean
(%)
Max.
Mean
Min.
Ext.Min.
Visibility
Mean
(Km.)
07.00LST
Cloudiness
(1-10)
Wind
(Knots)
Evaporation
(mm.)
Rainfall
(mm)

Phenomena
(Days)

Height of Thermometer above ground
Height of wind vane above ground
Height of rainguage
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
1008.9
1008.5
1008.5
1008.7
1009.1

JAN
1010.7

FEB
1010.5

MAR
1009.7

4

4.2

4.3

4

3.4

2.9

2.8

1017.31
1003.09

1016.65
1004.06

1017.6
1002.69

1015.44
1003.31

1013.35
1003.01

1015.22
1003.73

32.9

33.9

34.3

34.1

33.2

36.3

37.1

37.8

39.2

25

25.3

25.9

21.5
28.3

21.2
28.9

22.3

1.20
Meters
10.50
Meters
0.75
Meters
NOV
DEC
1009.6
1010.3

SEP
1009.7

OCT
1009.8

3

3.5

3.9

3.9

3.9

3.65

1014.24
1003.35

1014.73
1003.35

1015.89
1003.76

1015.33
1003.88

1015.43
1003.52

1016.48
1004.74

1017.6
1002.69

32.6

32.3

32.2

31.8

31.8

31.9

32.1

32.8

37.9

36.1

35.4

36.4

35.7

35.9

35.1

35.9

39.2

26.2

26.1

25.8

25.6

25.6

25.0

24.9

25.2

25

25.5

20.7
29.4

21
29.6

21.5
29

23.1
28.7

21.6
28.4

22.3
28.3

22.5
27.8

21.9
27.6

21.3
27.9

21.6
27.8

20.7
28.5

22.3

23.3

24.3

24.7

24.5

24.2

24

24.1

24.1

23.7

22.8

23.7

71

69

71

75

79

79

79

79

81

82

79

75

76.5

85

83

86

89

91

91

91

90

93

93

91

87

89.2

55

51

54

57

63

64

64

64

66

66

63

60

60.7

35
9.7

29
9.6

29
9.5

30
9.6

42
9.7

39
9.7

46
9.6

40
9.6

43
9.5

47
9.5

42
9.6

37
9.5

29
9.6

9.5

9.5

9.4

9.6

9.6

9.6

9.5

9.5

9.4

9.4

9.5

9.4

9.5

Mean

4.5

4

4.6

5.6

6.6

6.9

7.1

7.1

7.4

7.1

6.3

5.4

6.1

Prev.Wind
Mean
Max.

NE
2.2
20

E
2.1
28

E
1.8
26

SE,W
1.5
32

W
1.7
27

W
2.1
40

W
2.3
31

W
2.7
33

W
2.1
32

W
1.6
30

NE
1.7
23

NE
2.3
26

2.0
40

Total

141.8

145.2

159.3

138.4

115.6

105.3

107.6

110.2

96.4

102.8

106.9

120.7

1450.2

Total
Nam. Of
days
Daily
Max.
Fog
Haze
Hail
Thunder
Storm
Squall

50.8

24.8

83.5

138.5

239

244

242

303.6

347.1

328.8

172.7

81.2

2256.0

5.8

3.6

7.8

12.2

18.6

18.4

19.2

19.6

21.6

22.8

15.7

10.3

175.6

83.2

102.3

101.6

145.7

158.8

126.8

104.9

177.2

152.8

180.7

92.9

123

180.7

0
4.9
0

0
5.2
0

0
6.7
0

0
3.9
0

0
0.6
0

0
0.3
0

0
0.6
0

0
0.6
0

0
0.8
0.1

0
1.5
0

0
2.4
0

0
4.8
0

0
32.3
0.1

1.4

0.9

3.9

7.4

6.2

3.2

3.3

2.4

2.4

5

4.5

1.8

42.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2563
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3.1.8 คุณภาพอากาศ
สาหรับคุณภาพอากาศประจาปี พ.ศ.2563 ของกรมควบคุมมลพิษ ที่ตรวจวัดบริเวณตาบลตลาดใหญ่
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 11.42 กิโลเมตร) รายละเอียดดังตารางที่ 3.1.8-1
ซึ่งจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณดังกล่าว พบว่า ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าสูงสุด
9 ppb ต่าสุด 0 ppb ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าสูงสุด 46 ppb ต่าสุด 0 ppb
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าสูงสุด 2.80 ppm ต่าสุด 0 ppm ก๊าซโอโซนเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
มีค่าสูงสุด 95 ppb ต่าสุด 0 ppb ก๊าซโอโซนเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าสูงสุด 60 ppb ต่าสุด 1 ppb ฝุ่นขนาดเล็ก
PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าสูงสุด 62 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ต่าสุด 10 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และฝุ่น
ขนาดเล็ก PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าสูงสุด 35 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ต่าสุด 4 ไมโครกรัม/ ลูกบาศก์เมตร
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 28 พ.ศ.2550 ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 และฉบับที่ 36 พ.ศ.2553 พบว่า ดัชนีที่ตรวจวัดยังคงอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน รายละเอียดดังตารางที่ 3.1.8-1
สาหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ โดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์
เทคโนโลยี จากัด เมื่อวันที่ 11-14 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ด้วยวิธีการตรวจวัดแบบ U.S.EPA.40 CFR Part 50
(จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ ดังรูปที่ 3.1.8-1) ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่โครงการ ดังตารางที่ 3.1.8-2 และตารางที่ 3.1.-3 โดยสามารถสรุปรายละเอียด
ได้ดังนี้
- ปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.048 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.028 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร
- ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (THC) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 2.217 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0248 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และมี
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0305 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0021 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และมี
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0024 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ก๊ า ซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ ย 24 ชั่ ว โมง เท่ า กั บ 0.5728 มิ ล ลิก รั ม /ลูก บาศก์ เ มตร
ค่าสูงสุด 8 ชั่วโมง เท่ากับ 0.5728 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และมีค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.6874 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าคุณภาพอากาศที่ตรวจวัดได้บริเวณพื้นที่โครงการมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2538) ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) ฉบับที่ 24
(พ.ศ.2547) ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2550) และฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552)

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. CO.,Ltd.
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เดือน

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ค่า
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย 1 ชม.(ppb)

ค่า
สูงสุด

ค่า
ต่าสุด

ครั้ง
>std.

7
7
2
9
6
7
8
9
2
7
7
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0

0/707
0/663
0/706
0/654
0/710
0/688
0/702
0/714
0/688
0/706
0/656
0/706

300

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)

ค่า
เฉลี่ย
ราย
เดือน
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
-

ค่าเฉลี่ย 1 ชม.(ppb)
ค่า
สูงสุด

ค่า
ต่าสุด

ครั้ง
>std.

46
24
27
13
20
26
24
22
26
25
31
37

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0/707
0/663
0/711
0/690
0/710
0/689
0/702
0/713
0/689
0/712
0/656
0/703

170

8
7
7
3
5
7
7
7
9
9
8
8
-

ค่าเฉลี่ย 1 ชม.(ppm)

ค่า
ค่า
สูงสุด ต่าสุด

ครั้ง
>std.

1.20
1.30
1.30
0.90
2.80
2.40
1.20
1.20
1.50
1.00
0.60
1.01

0/707
0/663
0/711
0/690
0/710
0/689
0/702
0/714
0/689
0/712
0/656
0/706

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.08
30

ค่า
เฉลี่ย
ราย
เดือน
0.16
0.08
0.06
0.01
0.13
0.21
0.36
0.25
0.15
0.07
0.05
0.31
-

ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
(PM10)

ก๊าซโอโซน (O3)
ค่าเฉลี่ย
1 ชม.
(ppb)

ค่าเฉลี่ย
8 ชม.(ppb)

วัน
>std.

ค่า ค่า
ค่า
ค่า
สูงสุด ต่าสุด สูงสุด ต่าสุด
57
61
95
40
34
36
35
33
24
55
63
65

8
3
4
4
1
1
1
0
1
0
1
0
100

51
55
46
37
31
34
31
27
20
23
58
60

15
9
10
10
4
2
2
1
2
1
3
5
70

ค่า
เฉลี่ย
ราย
เดือน

0/31
0/29
0/31
0/30
0/31
0/30
0/31
0/31
0/30
0/31
0/30
0/31

29
31
25
24
18
13
12
12
9
10
21
30

-

-

ค่าเฉลี่ย 24 ชม.
(µg/m3)
ค่า
ค่า
วัน
สูงสุด ต่าสุด >std.
51
50
39
29
45
48
43
40
38
40
59
62

24
21
16
10
13
20
20
24
20
23
24
19
120

0/31
0/29
0/31
0/30
0/31
0/30
0/31
0/31
0/30
0/31
0/29
0/31

ค่า
เฉลี่ย
ราย
เดือน

ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน
(PM2.5)
ค่าเฉลี่ย 24 ชม.
(µg/m3)

33
34
27
18
26
27
28
31
27
30
34
38

ค่า
ค่า
สูง
ต่าสุด
สุด
32 7
28 9
21 7
18 4
23 6
27 11
23 11
23 12
20 10
20 10
34 11
35 9

-

50

วัน
>std.
0/31
0/29
0/31
0/30
0/30
0/30
0/31
0/31
0/30
0/31
0/29
0/31

ค่า
เฉลี่ย
ราย
เดือน

16
15
14
10
11
14
14
16
13
14
18
20
-
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษประจาปี พ.ศ.2563
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น
* : ข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 50
** : ข้อมูลร้อยละ 50 - 75
N/A : เครื่องมือขัดข้อง

ค่า
เฉลี่ย
ราย
เดือน

ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.1.8-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ประจาปี พ.ศ.2563 บริเวณตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

พื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง
บริเวณพื้นที่โครงการ

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

พื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง
ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

รูปถ่ายการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3.1.8-1 ตาแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
และบริเวณพื้นที่โครงการ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1.8-2 ปริมาณฝุ่นละองรวม ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน และไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด บริเวณ
พื้นที่โครงการ

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
0.046
0.048
0.050

ผลการตรวจวัด
PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
0.028
0.029
0.028

ppm
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

0.048
0.33

0.028
0.12

วันที่เก็บตัวอย่าง

หน่วย

11-12/7/64
12-13/7/64
13-14/7/64
เฉลี่ย 3 วัน
13/3/63
ค่ามาตรฐาน

THC
4.17
2.217
-

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไป
ที่มา : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด, กรกฎาคม 2564

ตารางที่ 3.1.8-3 ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซั ลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) บริเวณพื้นที่โครงการ
ช่วงเวลาตรวจวัด
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-23.00
23.00-24.00
00.00-01.00
01.00-02.00
02.00-03.00
03.00-04.00
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
ppm
มก./ลบ.ม.
0.0123
0.0231
0.0138
0.0260
0.0147
0.0277
0.0162
0.0305
0.0155
0.0292
0.0143
0.0269
0.0121
0.0228
0.0131
0.0247
0.0121
0.0228
0.0111
0.0209
0.0135
0.0254
0.0129
0.0243
0.0124
0.0233
0.0139
0.0262
0.0131
0.0247
0.0121
0.0228
0.0113
0.0213
0.0129
0.0243

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
ppm
มก./ลบ.ม.
ppm
มก./ลบ.ม.
0.0008
0.0021
0.4
0.458
0.0008
0.0021
0.4
0.458
0.0006
0.0016
0.5
0.573
0.0008
0.0021
0.6
0.687
0.0008
0.0021
0.6
0.687
0.0008
0.0021
0.6
0.687
0.0008
0.0021
0.5
0.573
0.0008
0.0021
0.5
0.573
0.0008
0.0021
0.5
0.573
0.0008
0.0021
0.5
0.573
0.0008
0.0021
0.5
0.573
0.0008
0.0021
0.5
0.573
0.0008
0.0021
0.5
0.573
0.0008
0.0021
0.5
0.573
0.0008
0.0021
0.4
0.458
0.0008
0.0021
0.4
0.458
0.0008
0.0021
0.4
0.458
0.0008
0.0021
0.5
0.573
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1.8-3 ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซั ลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) บริเวณพื้นที่โครงการ
ช่วงเวลาตรวจวัด
04.00-05.00
05.00-06.00
06.00-07.00
07.00-08.00
08.00-09.00
09.00-10.00
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง
ค่าสูงสุด 8 ชั่วโมง
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง
ค่ามาตรฐาน 8 ชั่วโมง
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ :

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
ppm
มก./ลบ.ม.
0.0132
0.0248
0.0126
0.0237
0.0132
0.0248
0.0141
0.0265
0.0131
0.0247
0.0141
0.0265
0.0162
0.0305
0.0132
0.0248
1/
< 0.17
0.319
-

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
ppm
มก./ลบ.ม.
ppm
มก./ลบ.ม.
0.0008
0.0021
0.4
0.458
0.0008
0.0021
0.4
0.458
0.0008
0.0021
0.4
0.458
0.0009
0.0024
0.5
0.573
0.0008
0.0021
0.5
0.573
0.0009
0.0024
0.5
0.573
0.0009
0.0024
0.6
0.6874
0.5
0.5728
0.0008
0.0021
0.5
0.5728
2/1
0.30
0.786
30
34.368
9
10.310
2/2
0.12
0.314
-

1/

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อ มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ ว ไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2550) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และ
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่ อ ง ก าหนดมาตรฐานค่ า กาซไนโตรเจน ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
2/1
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติและรักษาคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535 เรื่ อ ง ก าหนดมาตรฐานค่ า ซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ ใ นบรรยากาศโดยทั่ ว ไปในเวลา
1 ชั่วโมงและตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
2/2
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ วไปและตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
3/
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ที่มา : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด, กรกฎาคม 2564

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

3.1.9 คุณภาพเสียง
สาหรับผลการตรวจวัด ระดับเสียงประจาปีของกรมควบคุมมลพิษ ประจาปี พ.ศ.2561 บริเวณตาบล
ตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 11.42 กิโลเมตร) พบว่า มีค่าเฉลี่ย
ของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq 24 hr) ที่ตรวจวัดภายใน 1 ปี มีค่าอยู่ในช่วง 60.1-78.3 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ยราย
เดือนสูงสุด ได้แก่ เดือนตุลาคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 78.30 เดซิเบลเอ ซึ่งทาการตรวจวัด 31 วัน รองลงมา คือ
เดือนกุมภาพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 77.70 เดซิเบลเอ ทาการตรวจวัด 28 วัน และเดือนเมษายน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
74.10 เดซิเบลเอ ทาการตรวจวัด 30 วัน ตามลาดับ และมีจานวนวันที่เกินมาตรฐานค่าระดับเสียงสูงเกิน 70
เดซิเบลเอ จานวน 44 วัน คิดเป็นร้อยละ 12.29 ของวันตรวจทั้งหมด (358 วัน) รายละเอียดดังตารางที่ 3.1.9-1
ตารางที่ 3.1.9-1 ระดับเสียงจากสถานีตรวจวัดเสียงบริเวณตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ประจาปี พ.ศ.2561 ของกรมควบคุมมลพิษ
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ต่าสุด

สูงสุด

ร้อยละระดับเสียงเฉลี่ย
มากกว่า 70 เดซิเบลเอ

61.20
61.70
61.60
61.00
60.60
60.60
61.00
61.20
60.40
60.10
60.30
60.10

64.80
77.70
68.80
74.10
66.20
69.30
64.50
67.30
70.60
78.30
67.80
62.00

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

จานวนวันตรวจวัด
31
28
31
30
31
30
31
30
30
31
30
24

หมายเหตุ : 1. มาตรฐานระดับ เสีย งทั่ว ไป ก าหนดค่า ระดับ ระดับ เสีย งเฉลี่ย 24 ชั่ว โมง ต้อ งไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ตรวจวัดต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ที่มา : ส่วนมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน กรมควบคุมมลพิษ, 2561
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สาหรับการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ (ดังรูปที่ 3.1.8-1) โดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์
รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด เมื่อวันที่ 11-14 กรกฎาคม พ.ศ.2564 พบว่า
- วันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) เท่ากับ 52.90 เดซิเบลเอ
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (Ldn) เท่ากับ 57.50 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 82.90 เดซิเบลเอ
- วันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ.2564 มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) เท่ากับ 48.10 เดซิเบลเอ
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (Ldn) เท่ากับ 53 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 79.90 เดซิเบลเอ
- วันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ.2564 มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) เท่ากับ 47.20 เดซิเบลเอ
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (Ldn) เท่ากับ 52.30 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ 79.20 เดซิเบลเอ
ทั้ ง นี้ เมื่ อ น าผลการตรวจวั ด มาเปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า มาตรฐานระดั บ เสี ย งในชุ ม ชนตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27ง ลงวันที่ 3 เมษายน 2540 ซึ่งกาหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงในคาบ 24
ชั่วโมง ( Leq 24 hr) มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ พบว่า เป็นไป
ตามมาตรฐาน รายละเอียดดังตารางที่ 3.1.9-2
ตารางที่ 3.1.9-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ
วันที่ตรวจวัด

พารามิเตอร์

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
11-12/7/64
ระดับเสียงสูงสุด
Ldn
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
12-13/7/64
ระดับเสียงสูงสุด
Ldn
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
13-14/7/64
ระดับเสียงสูงสุด
Ldn
ค่ามาตรฐาน

Leq
52.90
-

Lmax
82.90

48.10
-

79.90

47.20
-

79.20

70

115

ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ)
L5
L10
L50
56.40
54.60
43.50
52.30
50.70
49
46.10
53
50.20
48.20
44.80
52.30

L90
40.70
44.60

43.30

หมายเหตุ : มาตรฐานค่าระดับเสียงในชุมชนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป
ที่มา : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด, กรกฎาคม 2564
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3.1.10 ทรัพยากรน้า (Water Resources)
แหล่งน้าผิวดินที่มิใช่น้าทะเล
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ไม่ มี แ ม่ น้ าสายใหญ่ มี เ พี ย งล าคลองและธารน้ าเล็ ก ๆ อยู่ ทั่ ว ไปประมาณ 118 สาย
และหนองน้า จานวน 2 แห่ง สภาพน้าส่วนมากเป็นน้าจืด และจะแห้ง ขอดเป็นบางช่ วงในฤดู แล้ง แหล่ง น้า
ผิวดินที่พบในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่
- อ่างเก็บน้าเขื่อนบางวาด ตั้งอยู่ที่อาเภอกะทู้ มีความจุรวม 8.50 ล้านลูกบาศก์เมตร ความจุใช้งาน
ประมาณ 7.50 ลูกบาศก์เมตร สามารถผลิตน้าประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคได้เฉลี่ยปีละ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร
- อ่างเก็บน้าใต้ดินบางเทา ตั้งอยู่ในอาเภอถลาง โดยการสร้างกาแพงทึบน้าใต้ดินบริเวณชั้นหินอุ้ มน้า
ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 2.50 กิโลเมตร สามารถเก็บกักน้าและนามาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้เฉลี่ย
ปีละ 10.10 ล้านลูกบาศก์เมตร
- อ่างเก็บน้าคลองบางเหนียวดา ตั้งอยู่ในตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง เป็นอ่ างเก็บน้าเพื่อใช้ผลิต
น้าประปา มีความจุประมาณ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร
- หนองน้าและสระน้า จานวน 30 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตอาเภอถลาง 26 แห่ง และอาเภอเมือง 4 แห่ง
- ขุมเหมื อง เนื่อ งจากในอดีตจัง หวัดภู เก็ ตมี การทาเหมือ งแร่ก ระจายอยู่ทั่วบริ เวณ ปัจจุบันจึงยัง
ปรากฏขุมน้าที่มีการสูบตะกอนแร่และทรายอยู่ทั่วไป ซึ่งขุมเหมืองเหล่านี้เป็นแหล่งเก็บกักน้าที่สาคัญของจังหวัด
ภูเก็ต มีจานวนทั้งสิ้น 101 แห่ง มีปริมาณการเก็บกักรวม 51.60 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตประสบปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค กรมชลประทานยังได้
วางแผนพัฒนาแหล่งน้าเพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้าในอนาคต ดังนี้
- คลองกระทะ ต้นน้าเกิดจากเขากระบอก ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอาเภอเมืองภูเก็ตไหลออก
ทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บริเวณอ่าวฉลอง มีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร
- คลองฉลอง ต้นน้าเกิดจากเขานาคา ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของอาเภอเมืองภูเก็ต ไหลออกทะเลทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้บริเวณอ่าวฉลอง คลองนี้มีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร
- คลองถลาง ต้นน้าเกิดจากเขาพารา ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอาเภอถลาง ไหลผ่าน
บ้านเคียน บ้านโคกโตนด และเมื่อถึงบ้านโคกโตนดถูกเปลี่ยนชื่อเป็นคลองพัง แล้วไหลลงคลองกะลาออกสู่ทะเลที่
เกาะทะ คลองนี้มีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร
- คลองท่ามะพร้าว ต้นน้าเกิดจากเขาตาเกลี้ยง ซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของอาเภอถลาง ไหลไปทาง
ทิศตะวันออก แล้วไหลวกไปทางทิศเหนือ ผ่านบ้านเมืองใหม่ไหลออกทางอ่าวมะพร้าว คลองนี้มีความยาวประมาณ
7 กิโลเมตร
นอกเหนือจากคลองดังกล่าวข้างต้น ยังมีคลองป่าตอง คลองบางใหญ่ คลองช้างพันหลัง คลองท่าเรือ
คลองเกาะแก้ว คลองป่าคลอก คลองต้นยาง และคลองบ้านหยิด เป็นต้น
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จากการสารวจพื้นที่โครงการ พบว่า ไม่มีเส้นทางน้าตามธรรมชาติไหลผ่าน หรือมีแหล่งน้าธรรมชาติอยู่
ในพื้นที่โครงการแต่อย่างใด สาหรับแหล่งน้าธรรมชาติที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด ได้แก่ คลองสาธารณประโยชน์
อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 195 เมตร
แหล่งน้าใต้ดิน
ลักษณะอุทกธรณีวิทยาจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย น้าใต้ผิวดิน และแหล่งน้าบาดาลที่กักเก็บอยู่ ภายใน
ตะกอนหินร่วน และหินแข็ง ซึ่งสามารถแบ่งย่อย ได้ดังนี้
1) น้าใต้ผิวดิน (Sub-Surface Groundwater) แบ่งออกตามสภาพทางธรณีสัณฐานได้ 2 ลักษณะคือ
น้าใต้ผิวดินบริเวณสันทราย ระดับความลึก 1-1.15 เมตร และน้าใต้ผิวดินบริเวณพื้นที่ตอนในที่เป็นที่ราบแคบๆ
ของหุบเขาและเนินเขา ระดับความลึก 3-4 เมตร แหล่งน้าทิ้งสองลักษณะนี้พบกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณชายฝั่ง
ทะเลด้านตะวันออก ทิ ศเหนือ และทิศใต้ของเกาะภูเก็ตที่มีการนาน้ามาใช้ประโยชน์ในรูปของบ่อน้าตื้ นและ
สระน้าซึม เป็นต้น
2) แหล่งน้าบาดาลในตะกอนหินร่วน (Unconsolidated Aquifers) เป็นน้าบาดาลที่ถูกกักเก็บภายใน
ช่องว่างระหว่างเม็ดตะกอนที่ยังไม่แข็งตัว และยังไม่มีการเชื่อมประสาน ได้แก่ ชั้นน้าบาดาลในตะกอนชายหาด
ชั้นน้าบาดาลในตะกอนน้าพา และชั้นน้าบาดาลในตะกอนเศษหินเชิงเขา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1) ชั้นหินให้น้าทรายชายหาด (Beach Sand Aquifers) ประกอบด้วย ทรายละเอียดถึงทราย
หยาบ ที่สะสมตัวตามแนวชายหาด เป็นหินให้น้าระดับตื้นที่สาคัญ ลึกเฉลี่ย 2-5 เมตร พบบริเวณชายหาดทุก
อาเภอในจังหวัดภูเก็ต ปริมาณน้าอยู่ในเกณฑ์ 5-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บางบริเวณอาจให้น้ามากกว่านี้ เช่น
บริเวณตาบลไม้ ขาว และตาบลสาคู อ าเภอถลาง ให้ปริ มาณน้าถึ ง 10-20 ลูกบาศก์ เมตรต่ อชั่วโมง คุณภาพน้า
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ค่า TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ยกเว้นบริเวณตาบลตลาดเหนือ อาเภอเมือง
ตาบลป่าตอง อาเภอกะทู้ ที่น้าบาดาลมีค่า TDS มากกว่า 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร
2.2) ชั้นหินให้น้าตะกอนพัดพา (Floodplain Aquifers) ประกอบด้ วยกรวดทราย ทรายแป้ง
และดินเหนียว โดยน้าบาดาลจะกักเก็บอยู่ในช่องว่างเม็ดกรวดและทราย ที่สะสมอยู่ในที่ราบลุ่มน้าหลาก พบเป็น
แนวยาวจากอาเภอเมืองไปทางทิศใต้จนจรดแหลมพรหมเทพ ตาบลตลาดเหนือ ตาบลวิชิต ตาบลฉลอง และตาบล
ราไวย์ ความลึ ก เฉลี่ยประมาณ 15-30 เมตร ปริ มาณน้าที่ พั ฒนาได้ โ ดยทั่ วไป 2-10 ลูก บาศก์ เมตรต่ อ ชั่วโมง
แต่บางบริเวณในตั วอ าเภอเมื องให้น้า 10-20 ลูกบาศก์ เมตรต่อชั่ วโมง คุ ณภาพน้าส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์ ดี (TDS
น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร)
2.3) ชั้นหินให้น้าตะกอนเศษหินเชิ ง เขา (Colluviums Aquifers) ประกอบด้ วยกรวด ทราย
ทรายแป้ง ดินเหนียว และเศษหินแตกหัก เป็นชั้นตะกอนแบบชั้นตะกอนหนาที่ไม่มีการคัดขนาดของเม็ดตะกอน
พบบริ เ วณที่ ร าบเชิ ง เขา น้ าบาดาลกั ก เก็ บ ในที่ ว่ า งระหว่ า งเม็ ด ตะกอน ความลึ ก ของชั้ น หิ น ให้ น้ าค่ อ นข้ า ง
แปรเปลี่ยนขึ้นกับลักษณะภูมิประเทศ และความลาดชันของเชิงเขา พบตั้งแต่ความลึก 15 เมตร จนถึงความลึก 25
เมตร ปริมาณน้าเฉลี่ย 2-10 ลูก บาศก์ เมตรต่ อ ชั่ วโมง คุ ณภาพน้าจืดชั้ นน้าบาดาลในตะกอน เศษหินเชิ ง เขา
พบแพร่กระจายค่อนข้างมากในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ พื้นที่ราบระหว่างภูเขาและที่ราบเชิงเขาทางตอนเหนือ ของ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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อ าเภอถลาง ที่ ราบระหว่างภู เขาบริ เวณตาบลกะทู้ อ าเภอกะทู้ ที่ ราบเชิ งเขาที่ เป็นรอยต่ อระหว่ างอ าเภอกะทู้
กับอาเภอเมือง ที่ราบเชิงเขาในอาเภอเมือง
3) แหล่งน้าบาดาลในหินแข็ง (Consolidated Rock) เป็นแหล่งชั้นหินให้น้าที่น้าบาดาลถูกกักเก็บอยู่
ในชั้นหินตะกอนกึ่งหินแปร และหินอัคนี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1) ชั้นหินให้น้าหินตะกอนกึ่งหินแปร (Meta-sedimentary Aquifers) ประกอบด้วย หินทรายกึ่ง
ควอร์ตไซด์ หินดินดานกึ่งฟิลไลต์ และหินดินดานกึ่งชนวน น้าบาดาลกักเก็บอยู่ภายในรอยแตกรอยแยก รอยเลื่อน
บริเวณหินผุ พบเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมทุกอาเภอ ปริมาณน้าส่วนใหญ่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ยกเว้นตอนกลางอาเภอถลาง มีปริมาณน้า 10-20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่ วโมง และมากกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง น้าส่วนใหญ่มีคุณภาพดี ความลึกชั้นน้าบาดาลประมาณ 25-35 เมตร
3.2) ชั้นหินให้น้าหินอัคนี (Granitic Aquifers) ประกอบด้วย หินแกรนิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวก
ไบโอไทด์-ฮอร์นเบลนด์แกรนิต หินลูโคร-แกรนิต เพ็กมาไทด์ และควอตซ์ พบกระจายตัวอยู่ทั่วไปบริเวณภูเขาสูงใน
จังหวัดภูเก็ต ศักยภาพในการให้น้าค่อนข้างต่า หรือในบางบริเวณไม่มีศักยภาพในการให้น้าเลย น้าถูกกักเก็บ อยู่ใน
รอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน และในบริเวณหินผุ ปริมาณน้าที่ ได้โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง ยกเว้นบางบริเวณที่มีรอยแตกกว้างและต่อเนื่องกัน อาจได้น้าอยู่ในช่วง 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
น้าที่ได้มีคุณภาพดี ความลึกถึงชั้นหินให้น้าประมาณ 25-35 เมตร
จากข้อมูลแผนพัฒนา 4 ปี จังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2561-2564) พบว่า แหล่งน้าบาดาลที่มีศักยภาพสูงสุดใน
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต คือ แหล่งน้าบาดาลในหินตะกอนกึ่งหินแปร บริเวณตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง สามารถ
พัฒนาน้าบาดาลได้ที่ระดับความลึก 20-40 เมตร ปริมาณน้าอยู่ในเกณฑ์ 10-30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แหล่งน้า
บาดาลที่มีศักยภาพ รองลงมา ได้แก่ แหล่งน้าบาดาลในชั้นตะกอนร่วน ประกอบด้วย แหล่งน้าบาดาลในชั้นตะกอน
ทรายชายหาดที่สามารถพัฒนาแหล่งน้าได้ที่ระดับความลึก 2-4 เมตร ปริมาณน้า 5-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ชั้นตะกอนน้าพาที่สามารถพัฒนาแหล่งน้าได้ที่ความลึก ตั้งแต่ 10-25 เมตร มีปริมาณน้าระหว่าง 2-10 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง รวมทั้งตะกอนเศษหินเชิงเขาที่สามารถพัฒนาแหล่งน้าได้ที่ความลึก 20-30 เมตร ปริมาณน้า 5-15
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้าบาดาลส่วนใหญ่เป็นน้าจืดคุณภาพดีแต่ปริมาณเหล็กในน้าค่อนข้างสูง บริเวณที่
ติดชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกและด้านทิศเหนือของจังหวัด มีสภาพเป็นป่าชายเลนพบว่าเป็นพื้นที่แหล่งน้า
บาดาลเค็มที่เกิดจากการรุกล้าของน้าทะเลแหล่งน้าบาดาลที่มีศักยภาพต่าได้แก่ แหล่งน้าบาดาลในหินแกรนิต
ความลึกของชั้นน้าบาดาลอยู่ในช่วง 25-35 เมตร ปริมาณน้าส่วนใหญ่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
สาหรับพื้นที่ตั้งโครงการ อยู่ในบริเวณชั้นหินให้น้าหินแกรนิต (Granitic Aquifers) ประกอบด้วย
หินแกรนิต ซึ่งมีศักยภาพในการให้น้าค่อนข้างต่า หรือบางบริเวณไม่มีศักยภาพในการให้น้าเลย โดยน้าถูกกักเก็บ
อยู่ในรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน และในบริเวณหินผุ ปริมาณน้าที่ได้โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง ยกเว้นบางบริเวณที่มีรอยแตกกว้างและต่อเนื่องกัน อาจได้น้าอยู่ในช่วง 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
น้าที่ได้มีคุณภาพดี ความลึกถึงชั้นหินให้น้าประมาณ 25-35 เมตร ดังรูปที่ 3.1.10-2
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ที่ตั้งโครงการ

ที่มา : สานักประเมินศักยภาพและดุลยภาพแหล่งน้าบาดาล, 2556

รูปที่ 3.1.10-2 แผนที่แสดงศักยภาพแหล่งน้าบาดาลต้นทุนจังหวัดภูเก็ต
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แหล่งน้าทะเล
จากการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลรอบเกาะภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต โดยศูนย์วิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ตอนบน ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้ดาเนินการติดตาม
ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณรอบเกาะภูเ ก็ตจานวน 23 สถานี เป็นประจาทุก 2
เดือน โดยคานวณค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง จาก 8 ปัจจัย ได้แก่ อุณหภูมิน้าทะเล ความเป็นกรด-ด่าง
ปริมาณออกซิเจนละลายน้า ปริมาณตะกอนแขวนลอย ปริมาณธาตุอาหาร (ไนเตรท-ไนโตรเจน แอมโมเนีย ไนโตรเจน ฟอสเฟส-ฟอสฟอรัส) และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
จากผลการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพคุณภาพสิ่ง แวดล้อมทางทะเลบริเวณรอบเกาะภูเก็ต
จานวน 23 สถานี ประจาปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) พบว่า คุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง
จังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่อยู่ในสถานะดีบริเวณฝั่งตะวันตก และสถานะพอใช้บริเวณฝั่งตะวันออก โดยพบคุณภาพ
น้าทะเลในเกณฑ์เสื่อมโทรมต่อเนื่องที่หาดกมลาด้านทิศใต้บริเวณใกล้ปากคลองระบายน้า ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
รายปัจจัย พบว่า แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ตลอดจนปริมาณธาตุอาหารในน้า มีผลต่อค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพ
น้าทะเลชายฝั่ง บริเวณหาดกมลา ดัง รูปที่ 3.1.10-3 (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล
อันดามัน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน)

ที่มา : ศูนย์วิจยั ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง, 2564

รูปที่ 3.1.10-3 คุณภาพน้าชายฝั่งทะเลรอบเกาะภูเก็ตจานวน 23 สถานี ในปีงบประมาณ 2564
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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ทรัพยากรชีวภาพ

3.2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก
ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ป่าทั้งหมด 218.44 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 136,529.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
40.22 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งป่าไม้ของจังหวัดภูเก็ต แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
(1) ป่าชายหาด เป็นป่าโปร่งผลัดใบ อยู่บริเวณที่น้าทะเลท่วมไม่ถึง ปัจจุบันมีการพัฒนาด้านที่พักการ
ท่องเที่ยวและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งบริเวณป่าชายหาดมากที่สุด ป่าชายหาดมีต้นไม้ที่สาคัญ ได้แก่ หูกวาง
ตีนเป็ดทะเล สนทะเล หยีน้า และจิก เป็นต้น
(2) ป่าพรุ เป็นป่าที่อยู่ในเขตที่มีน้าท่วมตลอด ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสันทรายกั้นน้าทะเลไว้
จนน้าแห้งลง ป่าพรุของจังหวัดภูเก็ตมีทั้งหมด 8 พรุ ดังนี้
- พรุ ย ายรั ต พรุ เ ป็ ด น้้ า และพรุ ทั บ เคย ปั จ จุ บั น พรุ ทั้ ง สามไม่ มี ส ภาพของพรุ ห ลงเหลื อ อยู่
เดิมเป็นพรุที่มีน้าขัง ต่อมาพรุเป็ดน้า และพรุทับเคยถูกทาลายเนื่องจากการสร้างสนามบิน ส่วนพรุยายรัต ตื้นเขินและ
แห้ง มีทางน้าเล็กๆ ไหลผ่าน มีพรรณไม้เล็กน้อยอยู่เป็นหย่อม ปัจจุบันมีชาวบ้านอยู่ในบริเวณนี้ และมีฟาร์มเพาะกุ้ง
- พรุทุ่งเตียน มีสภาพเป็นพรุอยู่บริเวณข้างของพรุเดิม เพราะพื้นที่ ของพรุทุ่งเตี ยนส่วนใหญ่เป็น
สระน้า ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2533 โดย ร.พ.ช. มีหย่อมของพันธ์ไม้พรุหลงเหลืออยู่ด้านข้างของ
สระน้า ประมาณ 4–5 ไร่ ในฤดูฝนจะมีน้าในฤดูแล้งน้าจะแห้ง ลักษณะป่าพรุทึบบางส่วนมีพุ่มไม้ และทุ่งหญ้า
ด้านหน้าชายทะเลมีสวนมะพร้าว และสันทราย
- พรุไม้ขาว เป็นพรุที่มีสภาพค่อนข้างดี มีน้าท่วมขังตลอดทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน ขนาด 30–40 ไร่
มีหนองน้าธรรมชาติ ป่าพรุและทุ่งหญ้าบางส่วน ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากพรุในการเก็บพืชพรรณ และจับปลา
ทางวัดไม้ขาวพยายามดูแลพรุผืนนี้ไว้โดยการทารั้วในบริเวณใกล้เคียงมีฟาร์มเพาะฟักลูกกุ้งเป็นจานวนมาก และมี
การปล่อยน้าทะเลหรือมีการรั่วไหลของน้าทะเล ทาให้ต้นไม้ในพรุตายบางส่วน
- พรุจูด เป็นพรุอยู่หลังโรงเรี ยนบ้านไม้ขาว เป็นพรุ ที่มีสภาพสมบูรณ์รองจากพรุจิก แต่ มีพื้นที่
มากกว่าพรุจิก พื้นที่ประมาณ 157 ไร่ สภาพพรุบางส่วนอยู่สภาพค่อนข้างดี มีหนองน้าธรรมชาติ สภาพป่า
ที่ดีมีประมาณ 70 ไร่ สานักงาน ร.พ.ช. ได้ดาเนินการขุดสระน้าหลังโรงเรียน ขนาด 60*20*4.5 ลูกบาศก์เมตร
ความจุ 5,400 ลูกบาศก์เมตร ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากการเก็บพืช และจับปลา
- พรุ ย าว เดิ ม เป็นพรุ มี เนื้อ ที่ ประมาณ 41 ไร่ เศษ ปัจจุ บันได้ ถู ก ขุ ดลอกเปลี่ยนสภาพพรุ เป็ น
อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่รูปตัวแอล เพื่อจะเป็นแหล่งน้าดิบในการทาประปาหมู่บ้าน ปัจจุบันยังไม่มีการใช้ประโยชน์
และโรงประปายังไม่ได้ดาเนินการ
- พรุแหลมหยุด เป็นพรุผืนเล็กๆ ประมาณ 10 ไร่ อยู่ติดกับสระน้าพรุยาวโดยมีถนนกั้นระหว่าง
พรุยาว และพรุแหลมหยุด ในฤดูแล้งเป็นพรุที่แห้ง มีต้นเสม็ดขึ้น มีพืชพรรณไม่มาก หน้าฝนมีน้าขังเป็นหนอง
มีการบุกรุกโดยการปลูกต้นยูคาลิปตัสรอบๆ เดิมมีพื้นที่ 40-50 ไร่ ปัจจุบันเหลือประมาณ 10 ไร่
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- พรุจิก เป็นพรุที่มี สภาพค่อนข้างดี ยังมีความสมบูรณ์ ของพรุมากที่สุด ขนาดประมาณ 77 ไร่
มีหนองน้าขนาดใหญ่มีน้าท่วมขัง มีหญ้าสูงและพืชน้าหลายชนิด มีความหลากหลายของพรรณพืชและพันธุ์สัตว์
ชาวบ้านใช้ประโยชน์ในการจับสัตว์น้าเพื่อบริโภค การเก็บพืช เช่น ต้นกก ต้นจูด ดอกบัว และพืชอื่นๆ มาใช้ทาง
ตาบลมีโครงการเสนอให้ขุดทาประตูระบายน้าออกสู่ทะเลเพื่อป้องกันน้าท่วมและขุดสระ เพื่อโครงการชลประทาน
ในการเก็บน้า สาหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร แต่โครงการถูกยับยั้งไว้เนื่องจากบริเวณโดยรอบมีผู้ถือครอง
และชาวบ้านอาศัยอยู่บางราย
- พรุเจ๊ะสัน เป็นพรุที่อยู่เหนือสุดในจานวนพรุทั้งหลายที่บ้านไม้ขาว เดิมเป็นพรุผืนใหญ่มีเนื้อที่
มากกว่า 200 ไร่ พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่กรรมสิทธ์ของเจ้าของรายใหญ่ สานักงาน ร.พ.ช. ได้ทาการขุดลอกพรุเจ๊ะ
สันเกิดเป็นสระน้ามีข นาดความจุ 669,130 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จเมื่อ 28 มิ.ย.2537 ทาให้พื้นที่พ รุ
ลดขนาดลงเหลือพรุตรงกลางประมาณ 40–50 ไร่ เกิดพื้นที่มีลักษณะเกาะ ที่ ยังมีพันธุ์ไม้ของพรุ ปรากฏอยู่ตรง
กลางและบริเวณชายตลิ่ง
(3) ป่าบก เนื่องจากที่ตั้งของเกาะภูเก็ตอยู่ในเขตร้อนชื้น มีฝนตกชุกเกือบทั้งปี สภาพป่าส่วนใหญ่เป็น
ป่าดิบชื้น (Tropical Rain Forest) โดยจะมีลักษณะเป็นป่ารกทึบ ประกอบด้วย พันธุ์ไม้มีค่า ได้แก่ ไม้ยาง
ตะเคียน หลุมพอ ทัง สักทะเล จาปา ตะเคียนสามพอน ขนุนปาน เมี่ยงอาม มังตาล ตะแบก นนทรี ตังหน ส้าน
จวง และไม้ป่าดิบชื้นชนิดอื่น เช่น หวาย ไผ่ เป็นต้น ซึ่ งป่าประเภทนี้พบในบริเวณภูเขา ซึ่งจะอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติที่เป็นป่าบกซึ่งมี 9 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 141.176 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 88,235 ไร่ และป่าไม้
ถาวร 9 แห่ง เนื้ อ ที่ 20,346 ไร่ (พื้ นที่ บางส่วนทั บซ้ อ นกั บป่า สงวนแห่ ง ชาติ ) ปั จจุบันมี รั ฐและเอกชนขอใช้
ประโยชน์พื้นที่ป่าเหล่านี้ จานวน 32 ราย เนื้อที่ 1,762.17 ไร่ และได้มอบให้ ส.ป.ก. เพื่อนาไปจัดสรรให้เกษตรกร
จานวน 22,270.15 ไร่ มีการสารวจการถือครองไปแล้ว จานวน 1,351 ราย 1,517 แปลง เนื้อที่ 21,182.38 ไร่
คงเหลือพื้นที่ป่าสุทธิ ประมาณ 63,366.30 ไร่ แต่ยังมีการถูกบุกรุกทาลายจานวนมากเพื่อกิจกรรมต่างๆ เช่น
ปลูกยางพาราและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ รวมทั้งยังมีการออกเอกสารสิทธิ์ทับพื้นที่ป่า ส่งผลให้ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์
ลดพื้นที่ลงซึ่งป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าบก จานวน 9 แห่ง ได้แก่ มีรายละเอียดดังนี้
- ป่าเขารวก-เขาเมือง ตั้งอยู่ท้องที่ตาบลสาคู ตาบลเทพกระษัตรี ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง
มีเนื้อที่ 7,175 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2507) อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ทับซ้อนกับ
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ เนื้อที่ ประมาณ 7,000 ไร่
- ป่าควนเขาพระแทว ตั้งอยู่ท้องที่ตาบลเทพกระษัตรี ตาบลศรีสุนทร ตาบลป่าคลอก อาเภอ
ถลาง เนื้อที่ 13,925 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 201 (พ.ศ.2507) ทับซ้อนกับพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขา
พระแทวเต็มพื้นที่
- ป่าบางขนุน ตั้งอยู่ท้องที่ตาบลสาคู ตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง เนื้อที่ 5,0000 ไร่ ประกาศ
โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 217 (พ.ศ.2507) เป็นแปลงปลูกป่าของสวนป่าบางขนุน เนื้อที่ประมาณ 4,850 ไร่
- ป่าเกาะโหลน ตั้งอยู่ท้องที่ตาบลราไวย์ อาเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 1,537 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ 357 (พ.ศ.2511)
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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- ป่าเทือกเขากมลา ตั้งอยู่ท้องที่ตาบลป่าตอง ตาบลกะทู้ ตาบลกมลา อาเภอกะทู้ ตาบลเชิงทะเล
ตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง ตาบลเกาะแก้ว ตาบลรัษฎา อาเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 29,600 ไร่ ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 401 (พ.ศ.2512) มอบสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จานวนเนื้อที่ 8,718.09 ไร่
- ป่าเทือกเขานาคเกิด ตั้งอยู่ท้องที่ตาบลป่าตอง ตาบลกะทู้ อาเภอกะทู้ ตาบลวิชิต ตาบลฉลอง
ตาบลกะรน ตาบลราไวย์ อาเภอเมื องภูเก็ต เนื้อที่ 24,750 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 621 (พ.ศ.2516)
มอบสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จานวนเนื้อที่ 13,418.02 ไร่
- ป่ า เขาโต๊ ะ แซะ ตั้ ง อยู่ ท้ อ งที่ ต าบลรั ษ ฎา อ าเภอเมื อ งภู เ ก็ ต เนื้ อ ที่ 550 ไร่ ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 608 (พ.ศ.2516)
- ป่าเขาสามเหลี่ยม ตั้งอยู่ท้องที่ตาบลป่าคลอก อาเภอถลาง เนื้อที่ 1,254 ไร่ ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 849 (พ.ศ.2522) สภาพปัจจุบันราษฎรได้เข้าไปบุกรุกปลูกสวนยางพาราเต็มพื้นที่หมดแล้ว
มอบสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จานวนเนื้อที่ 134.04 ไร่
- ป่าเขาไม้พอก–ป่าไม้แก้ว ตั้งอยู่ท้องที่ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง เนื้อที่ 4,444 ไร่ ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 1097 (พ.ศ.2528) สภาพปัจจุบันเป็นสวนยางพาราเต็มพื้นที่ กรมการทหารสื่อสาร
ขอใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อก่อสร้างสถานีโทรคมนาคม ภาคใต้ เนื้อที่ 2-3-50 ไร่
(4) ป่ า ชายเลน ป่า ชายเลนจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต พบว่ า ขึ้ น กระจั ด กระจายทางชายฝั่ ง ทะเลตะวั น ออก
ของจัง หวัด บริ เวณอ่ า วและปากแม่ น้า ประกอบด้ วยพั นธุ์ไม้ ป่า ชายเลนชนิดต่ า งๆ ทั้ ง ไม้ ยืนต้ น ไม้ พุ่ ม และ
ไม้พื้นล่าง ส่วนใหญ่ได้แก่ ไม้ในสกุลไม้โกงกาง, สกุลไม้ถั่ว, สกุลไม้แสม, สกุลไม้ลาพู-ลาแพน, สกุลไม้ตะบูน
และสกุลไม้โปรง เป็นต้น ป่าชายเลนยังเป็นแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์นานาชนิดทั้งสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสัน
หลัง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง วงจรชีวิตของสัตว์เหล่านี้สัมพันธ์กับป่าชายเลน ป่าชายเลนที่มีประกาศให้เป็น
ป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 7 ป่า มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 19,343 ไร่ ได้แก่
- ป่าเลนคลองอู่ตะเภา ตั้งอยู่ท้องที่ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง เนื้อที่ 1,556.25 ไร่ ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 206 (พ.ศ.2507)
- ป่ า เลนคลองท่ า มะพร้ า ว ตั้ ง อยู่ ท้ อ งที่ ต าบลเทพกระษั ต รี ต าบลไม้ ข าว อ าเภอถลาง
เนื้อที่ 1,750 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 185 (พ.ศ.2506)
- ป่าเลนคลองพารา ตั้งอยู่ท้องที่ตาบลป่าคลอก อาเภอถลาง เนื้อที่ 2,343.75 ไร่ ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 184 (พ.ศ.2505)
- ป่าเลนคลองบางโรง ตั้งอยู่ท้องที่ตาบลป่าคลอก อาเภอถลาง เนื้อที่ 3,887 ไร่ ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 328 (พ.ศ.2511)
- ป่าเลนคลองท่าเรือ ตั้งอยู่ท้องที่ตาบลป่าคลอก ตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง ตาบลเกาะแก้ว
อาเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 3,181 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ.2507)
- ป่ า เลนคลองบางชี เ หล้ า -คลองท่ า จี น ตั้ ง อยู่ ท้ อ งที่ ต าบลรั ษ ฎา อ าเภอเมื อ งภู เ ก็ ต เนื้ อ ที่
3,937.50 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ.2501)
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- ป่าเลนคลองเกาะผี ตั้งอยู่ท้องที่ตาบลวิชิต อาเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 2,687.50 ไร่ ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 140 (พ.ศ.2505) (แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565)
ตารางที่ 3.2.1-1 ขนาดพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดภูเก็ตปี พ.ศ.2557-2560
ประเภท
ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าชายเลน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมอบ ส.ป.ก.
พื้นที่ป่าที่มีการสารวจถือครอง
พื้นที่ป่าที่รัฐและเอกชนขอใช้ประโยชน์
พื้นที่อนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ+เขตห้ามล่า)
ป่าชุมชน*
สวนป่าเศรษฐกิจ
พื้นที่ป่าคงเหลือ (1+2)-(4+5+6)

เนื้อที่
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
28,951.50 28,951.50
107,578.00 107,578.00
27,948.50 27,948.50

(ไร่)
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
28,951.50 28,951.50
107,578.00 107,578
27,948.50 27,948.50

22,270.15
21,182.38

22,270.15
21,182.38

22,270.15
21,182.38

22,270.15
21,182.38

3,386.74

3,397.17

3,397.17

3,398.17

70,175

70,175

70,175

70,175

1,785.00
267.28
89,690.23

1,785.00
307.34
89,679.68

774.00
307.40
89,679.68

หมายเหตุ
ตามมติคณะรัฐมนตรี
ตามกฎกระทรวงกาหนด
อยู่ ในพื้ น ที่ ป่ า ถ าวรแ ละ
ป่าสงวนแห่งชาติ
ตามมติ 30 มิถุนายน 41
อยู่ในพืน้ ทีป่ ่าสงวนแห่งชาติ

1,027.00
309.67 อยู่ในพื้นที่กรรมสิทธิ์
89,678.68

หมายเหตุ * อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติและป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 2484
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2561-2565), สานักงานจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ 3.2.1-2 สัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ปี
2558
2559
2560
2561
2562
หมายเหตุ

พื้นที่ป่าสงวนฯ ในความ
รับผิดชอบกรมป่าไม้ (ไร่)
46,284.87
46,284.87
46,284.87
49,750.59
50,660.13

มีสภาพป่า (ไร่)
17,189.52
17,864.25
17,456.40
18,290.34
19,184.55

สัดส่วนพื้นที่มีสภาพป่าต่อพื้นที่ป่า
สงวนฯ ในความรับผิดชอบกรมป่าไม้
37.14
38.16
37.72
36.76
37.87

1. ขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560 จากโครงการเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทาลาย
ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ (ใช้ในการพิจารณา One map)
2. ขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 จากโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ
(ปรับปรุงตาม One map)
3. ขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2562 จากโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทาลาย ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ
(ปรับปรุงตาม One map) หักข้อมูลป่าอนุรักษ์ที่ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
4. ขอบเขตการปกครองอ้างอิงจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2556
5. ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ จากโครงการจัดทาข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้
6. พื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของกรมป่ า ไม้ : หั ก พื้ น ที่ ทั บ ซ้ อ นกั บ พื้ น ที่ ป่ า อนุ รั ก ษ์ (กรมอุ ท ยานฯ),
ป่าชายเลน และพื้นที่ ส.ป.ก. แล้ว

พื้ น ที่

ที่มา : แผนปฏิบัตกิ ารเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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(5) พื้น ที่ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ (ป่ า บก) ที่ ม อบให้ ส านั กงานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ การเกษตรกรรม
(สปก.) รวมเนื้อที่ 22,270.15 ไร่ มีรายละเอียดดังนี้
1) เทือกเขากมลา เนื้อที่ประมาณ 8,718.09 ไร่
2) เทือกเขานาคเกิด เนื้อที่ประมาณ 13,418.02 ไร่
3) ป่าเขาสามเหลี่ยม เนื้อที่ประมาณ 134.04 ไร่
มีอุทยานแห่งชาติ 1 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ มีเนื้อที่ 56,250 ไร่ แยกเป็นพื้นที่ทาง
บก 13,750 ไร่ และพื้นที่ทางทะเล 42,500 ไร่
มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว มีเนื้อที่ 13,925 ไร่
สาหรั บ พื้นที่ โครงการตั้ งอยู่ ที่ ซอยปฏั ก 24 ตาบลกะรน อ าเภอเมือ งภูเก็ ต จังหวัดภู เก็ ต จากการ
ตรวจสอบ พบว่า ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนหรือเขตพื้นที่ป่าสงวนแต่อย่างใด ปัจจุบันสภาพพื้นที่โครงการเป็นที่ราบ
มีการก่อสร้างอาคารห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่มีการรื้อถอนอาคาร (บ้านพักอาศัย) บริเวณที่ดินที่โครงการเช่า
เป็นที่จอดรถ และปรับพื้นที่ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการเข้า-ออกและสามารถจอดรถได้
อย่างสะดวก
ปัจจุบันบริเวณพื้นที่จอดรถบางส่วนมีอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว จานวน 3 อาคาร และอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จานวน 2 อาคาร ซึ่ง จะทาการรื้อถอนทั้งหมดก่อนดาเนินการปรับพื้นที่ ทั้งนี้ ปัจจุบัน
โครงการมีได้จัดพื้นที่สีเขียวไว้แล้วบางส่วนโดยเป็นไม้ยืนต้น ได้แก่ กล้วย หมากเขียว จันผา ลีลาวดี และเป็น
ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ได้แก่ โมก แก้ว เข็ม ชาฮกเกี้ยน ชวนชม เฟื่องฟ้า มะลิ สาวน้อยประแป้ง
เอื้องหมายนา เตยหอม แก้วสารพัดนึก เดหลี เศรษฐีเรือนใน สับปะรดสี ลิ้นมังกร ฟิโลซานาดู แสยก ว่านตะขาบ
กระดุมทองเลื้อย และหญ้ามาเลเซีย เป็นต้น ดังตารางที่ 3.2.1-3 ซึ่งจากการสารวจไม่พบพันธุ์ไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์
(Endangered plants) พืชที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable plants) หรือพืชหายาก (Rare plants)
ตามบัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์พืชป่าแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส (CITES) แต่อย่างใด
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ตารางที่ 3.2.1-3 รายชื่อชนิดพันธุ์ไม้ที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ
ลาดับ
ชื่อพื้นเมือง
ชื่อสามัญ
ไม้ยืนต้น
1
กล้วย
Banana
2
หมากเขียว
MacArthur Palm
3
จันผา
Dracaena loureiri Gagnep
4
ลีลาวดี
Frangipani , Pagoda tree
ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน
5
โมก
6
แก้ว
Andaman satinwood, Chanese box tree
7
เข็ม
West indian jasmine
8
ชาฮกเกี้ยน
Fukien tea
9
ชวนชม
Impala Lily, Pink Bignonia
10 เฟื่องฟ้า
Paper flower, Bougainvillea
11 มะลิ
Arabian jasmine
12 สาวน้อยประแป้ง
Dumb cane
13 เอื้องหมายนา
Crape ginger, Malay ginger
14 เตยหอม
Pandan leaves, Fragrant pandan
15 แก้วสารพัดนึก
16 เดหลี
Peace lily
17 เศรษฐีเรือนใน
Spider Ivy, Spider Plant
18 สับปะรดสี
Bromeliad
19 ลิ้นมังกร
Snake plant, Mother-in-low’s tongue
20 ฟิโลซานาดู
Philodendron
21 แสยก
Slipper flower, Redbird Cactus, Jew-Bush

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

Musa sapientum
Ptychosperma macarthurii
Dracaena cochinchinensis
Plumeria spp.

MUSACEAE
ARECACEAE
ASPARAGACEAE
APOCYNACEAE

Wrightia religiosa
Murraya paniculata
Ixora stricta
Carmona retusa
Adenium obesum
Bougainvillea glabra
Jasminum sambac
Dieffenbachia seguine
Cheilocostus speciosus
Pandanus amaryllifolius
Alocasia sanderiana
Spathiphyllum cannifolium
Chlorophytum comosum
Aechmea fasciata
Sansevieria trifasciata
Philodendron xanadu
Euphorbia tithymaloides

APOCYNACEAE
RUTACEAE
RUBIACEAE
BORAGINACEAE
APOCYNACEAE
NYCTAGINACEAE
OLEACEAE
ARACEAE
COSTACEAE
PANDANACEAE
ARACEAE
ARACEAE
ASPARAGACEAE
BROMELIACEAE
ASPARAGACEAE
ARACEAE
EUPHORBIACEAE

22

ว่านตะขาบ

Centipede plant, Ribbon bush,
Tapeworm plant

Homalocladium
platycladum

POLYGONACEAE

23
24

กระดุมทองเลื้อย
หญ้ามาเลเซีย

Creeping dairy
Tropical Carpet

Wedelia trilobata
Axonopus compressus

ASTERACEAE
POACEAE

ที่มา : จากการสารวจภาคสนามของบริษัทที่ปรึกษา, สิงหาคม 2564
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รูปที่ 3.2.1-1 พันธุ์ไม้ที่พบภายในโครงการ
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ทรัพยากรสัตว์ป่า
จังหวัดภูเก็ต มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จานวน 1 แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว ตั้งอยู่บริเวณ
เทือกเขาพระแทว ตาบลเทพกระษัตรี ตาบลศรีสุนทร และตาบลป่าคลอก อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีเนื้อที่
ประมาณ 22.28 ตารางกิโลเมตร หรือ 13,925 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
จานวนมาก ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ด้วยเหตุที่สัตว์ป่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าของ
ประเทศชนิ ด หนึ่ ง ที่ อ านวยประโยชน์ ทั้ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การพั ก ผ่ อ นหย่อ นใจ ทางด้ า นชี ววิ ทยา
การรักษาความงาม ตลอดจนคุณค่าตามธรรมชาติ นอกจากนั้นสัตว์ป่ายังเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มพูนงอกเงย
ได้ด้วยตัวของมันเองแต่จะต้องมีการลงทุนรักษาไว้ สัตว์ป่ายังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ให้อยู่ภาวะสมดุล
ในความหมายของการอนุรักษ์สัตว์ป่า ก็คือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ไว้ให้มี ใช้ได้ตลอดไป แต่การ
ดาเนินงานดังกล่าวจะต้องมีศาสตร์และศิลปะของการนาหลักวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้กับการจัดการสัตว์ป่า
ด้วย การดาเนินงานของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว ได้เริ่มจากการเข้าไปรักษาพื้นที่ป่าเขาพระแทว อันเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าให้รอดพ้นจากการถูกทาลาย การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เกิดความรู้
และความเข้าใจตลอดจนเกิดความรักและความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการที่
จะช่วยให้สัตว์ป่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย สามารถดารงอยู่ เพื่อแพร่ขยายพันธุ์ได้ในอนาคต การดาเนินงาน
ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว นอกจากการอนุรักษ์สัตว์ป่ายังเป็นการป้องกันรักษาป่ามิให้ถูกทาลาย รักษา
แหล่งต้นน้า ลาธาร รักษาสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งทัศนาจร และส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วย (แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดภูเก็ต)
สาหรับสิ่งมีชีวิตบนบกที่พบบริเวณพื้นที่โครงการมีน้อยมาก ซึ่งสัตว์ที่อาศัยในพื้นที่โครงการ (ไม่รวม
สัตว์เลี้ยง) เป็นสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ กิ้งกือ ผีเสื้อ แมลงเต่าทอง แมลงปอ แมงมุม มดแดง และมดดา เป็นต้น
(รายละเอียดรายชื่อสัตว์บกที่พบในพื้นที่โครงการ ดังตารางที่ 3.2.1-4) ทั้งนี้ สัตว์บกที่พบทั้งหมดในบริเวณพื้นที่
โครงการไม่จัดเป็นสัตว์สงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 แต่อย่างใด
รวมทัง้ ไม่จัดอยู่ในสัตว์ที่มีสถานภาพสูญพันธุ์ (extinct) สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (extinct in the wild) ใกล้สูญพันธุ์
อย่างยิ่ง (critically endangered) ใกล้สูญพันธุ์ (endangered) มีแนวโน้มสูญพันธุ์ (vulnerable) และใกล้ถูก
คุกคาม (near threatened) ตามบัญชีรายชื่อชนิดสัตว์ป่าแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส (cites) และของประเทศไทย
แต่อย่างใด

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

3-49

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 3.2.1-4 รายชื่อสัตว์บกที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ
ลาดับ
1
2
3

ชื่อทั่วไป
กิ้งกือ
ผีเสื้อ
แมลงเต่าทอง

4
5
6
7

แมลงปอ
แมงมุม
มดแดง
มดดา

ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Millipedes
Litostrophus segregatus
Butterfly
Chaetodon trifasciatus
Ladybug, Ladybird, Lady
Micraspis discolor
beetle and Ladybird beetle
Dragonfly
Anisoptera
Common huntsman spider
Heteropoda venatoria
Weaver ants
Oecophylla smaragdina
Black house ant
Paratrechina longicornis

วงศ์
HARPAGOPHORIDAE
SATURNIIDAE
COCCINELLIDAE
LIBELLULIDAE
HETEROPODIDAE
FORMICIDAC
FORMICIDAC

ที่มา : จากการสารวจภาคสนามของบริษัทที่ปรึกษา, สิงหาคม 2564

3.2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้า
จังหวัดภูเก็ตมีสภาพเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกอบด้วย เกาะบริวารจานวน 39 เกาะ
มีชายฝั่งทะเลรวมกันยาวประมาณ 224 กิโลเมตร จากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ซึ่งได้มีการ
สารวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณเกาะภูเก็ต ได้แก่ หญ้าทะเล และปะการัง มีรายละเอียดดังนี้
แหล่งหญ้าทะเล
การก่อตัวของแหล่งหญ้าทะเลเขตจังหวัดภูเก็ตในแต่ละบริเวณ ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน
ทั้งนี้ เนื่องจากอิทธิพลของคลื่นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และปริมาณตะกอนบนพื้นทะเล รวมถึงในมวลน้าทะเลเป็น
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สาคัญที่ควบคุมการพัฒนาการของแหล่งหญ้าทะเล ทาให้แหล่งหญ้าทะเลในแต่ละพื้นที่มี
ลักษณะโดดเด่นแตกต่างกัน สามารถจาแนกลักษณะแหล่งหญ้าทะเลออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1) แหล่งหญ้าทะเลบริเวณปากแม่น้า บริเวณนี้มีปริมาณสะสมอยู่มาก ทาให้น้าทะเลค่อนข้างขุ่น
เมื่อน้าเต็มจะปรากฏให้เห็นส่วนของโซนพื้นราบโผล่พ้นน้าเป็นแนวกว้าง บริเวณที่แหล่งหญ้าทะเลสามารถขึ้นเจริญ
ได้เป็นบริเวณด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ต ได้แก่ อ่าวป่าคลอก อ่าวภูเก็ต และช่องแคบปากพระ
2) แหล่งหญ้าทะเลบริเวณแนวปะการัง เป็นบริเวณที่คอนข้างกาบังลมคลื่น สามารถพบหญ้าทะเล
เติบโตอยู่ตามพื้นทรายชายฝั่งทะเลน้าตื้น และเจริญปะปนอยู่กับแนวปะการัง บริเวณที่แหล่งหญ้าทะเลสามารถขึ้น
เจริญได้ ได้แก่ เกาะตะเภาใหญ่ เกาะนาคาใหญ่ เกาะมะพร้าว อ่าวตั้งเข็ม หาดในยาง และเกาะโหลน-แหลมพันวา
จากการสารวจแหล่งหญ้าทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พบหญ้าทะเล รวม 9 ชนิด ได้แก่ หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) หญ้ากุยช่ายทะเล
(Halodule uninervis) หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) หญ้าเงาใบเล็ก (Halophila minor) หญ้าชะเงาเต่า
(Thalassia hemprichii) หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย (Cymococea serrulata) หญ้าชะเงาใบมน (Cymococea
rotundata) หญ้าใบพาย (Halophila beccarii) และหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) ครอบคลุมพื้นที่ที่มี
ศักยภาพเป็นแหล่งหญ้าทะเลรวม 5,823 ไร่ ใน 12 บริเวณ ดังตารางที่ 3.2.2-1 และรูปที่ 3.2.2-1
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 3.2.2-1 แหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2562
แหล่งหญ้าทะเล
ช่องแคบปากพระ
แหลมทราย-บางดุก
เกาะนาคาใหญ่
อ่าวป่าคลอก
เกาะมะพร้าว
อ่าวภูเก็ต
อ่าวมะขาม
เกาะตะเภาใหญ่
อ่าวตังเข็น
อ่าวฉลอง
เกาะโหลน-อ่าวยนต์
หาดในยาง
รวมพื้นที่

เนื้อที่ (ไร่)
453
115
9
2,467
35
625
9
106
134
353
1,505
13
5,823

สถานภาพ
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์เล็กน้อย
ไม่พบ
ไม่พบ

ที่มา : รายงานสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2562, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

จากการติ ด ตามสถานภาพแหล่ ง หญ้ า ทะเลในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ตั้ ง แต่ ปี 2537 ถึ ง ปี 2562 พบว่ า
การเปลี่ยนแปลงของหญ้าทะเลมีปัจจัยจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 45.27 มีสภาพความสมบูรณ์
ค่อนข้างคงที่ โดยพื้นที่ใหญ่ๆ เช่น อ่าวป่าคลอก มีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างตามฤดูกาล ส่วนหญ้าทะเลที่มีสภาพ
เสื่อมโทรมลงจากมนุษย์ มีประมาณร้อยละ 33.61 เช่น อ่าวภูเก็ต ส่วนบริเวณที่หญ้าทะเลมีความสมบู รณ์ขึ้น
มีประมาณร้อยละ 8.30 ดังตารางที่ 3.2.2-2
ตารางที่ 3.2.2-2 สรุปขนาดพื้นที่ของแหล่งหญ้าทะเลจังหวัดภูเก็ต
แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง
เนื้อที่ (ไร่)
ร้อยละ

เสื่อมโทรมลง
ธรรมชาติ
มนุษย์
1,957
762
13.09
33.61

ไม่เปลี่ยนแปลง

สมบูรณ์ขึ้น

รวม

2,636
45.27

468
8.03

5,823
100

ที่มา : รายงานสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2562, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

พื้นที่โครงการ

ที่มา : รายงานสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2562, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รูปที่ 3.2.2-1 แผนที่แหล่งหญ้าทะเลของเกาะภูเก็ต
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

แหล่งปะการัง
จังหวัดภูเก็ ตมีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 13,932 ไร่ (22.29 ตารางกิโลเมตร) กระจายตัวตาม
แนวชายฝั่งและเกาะต่ า งๆ รอบทั้ ง จัง หวัดภู เก็ ต พื้ นที่แ นวปะการั ง ที่ สาคั ญด้ า นทิศ ตะวันตกของภูเก็ ต ได้ แ ก่
ไม้ขาว หาดในยาง เกาะแวว หาดบางเทา หาดกมลา อ่าวป่าตอง อ่าวกะตะ เกาะแก้ง เกาะบอน หาดราไวย์
ด้ า นฝั่ ง ตะวั น ออก ได้ แ ก่ เกาะโหลน เกาะเฮ เกาะไม้ ท่ อ น เกา ะราชาใหญ่ -น้ อ ย แหลมพั น วา อ่ า วตั้ ง เข็ น
เกาะตะเภา เกาะสิเหร่ เกาะรัง เกาะนาคา บ้านแหลมขาด เกาะละวะใหญ่ มีทั้งที่อยู่ในเขตน้าตื้นชายฝั่งความลึก
ไม่เกิน 10 เมตร น้าทะเลมีสภาพค่อนข้างขุ่น พื้นทะเลจึงมักเป็นทรายละเอียดปนโคลน ยกเว้นบางพื้นที่ที่อยู่ไกล
ชายฝั่ง เช่น เกาะราชาใหญ่-น้อย เกาะแวว เกาะไม้ท่อน เกาะเฮ น้าทะเลจะใสขึ้นตามลาดับ ปะการังจึงก่อตัวเป็น
แนวอย่างชัดเจน
จากการสารวจในปี 2561 จานวน 31 สถานี ได้แก่ บ้านแหลมขาด เกาะนาคาใหญ่ เกาะรังใหญ่ เกาะสิเหร่
อ่าวตังเข็น บ้านเขาขาด เกาะแอว เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน อ่าวราไวย์ เกาะโหลน เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย
เกาะบอน เกาะแก้วใหญ่ อ่าวกะตะน้อย อ่าวกะตะใหญ่ อ่าวป่าตอง อ่าวกมลา และอ่าวบางเทา คิดพื้นที่แนว
ปะการังรวม 7,551 ไร่ พบว่า แต่ละบริเวณมีสภาพแตกต่างกันไป มีสภาพเสียหายมาก จนถึงสภาพสมบูรณ์ดี
รายละเอียดดังตารางที่ 3.2.2-3
ตารางที่ 3.2.2-3 สถานภาพแนวปะการังจังหวัดภูเก็ต จากการสารวจปี พ.ศ.2561
สถานี

พื้นที่แนว
ปะการังที่
สารวจ (ไร่)

บ้านแหลมหาด

750

เกาะนาคาใหญ่

763

เกาะรังใหญ่

329

เกาะสิเหร่

287

เกาะตะเภาใหญ่

260

เกาะตะเภาน้อย

82

อ่าวตังเข็น
- แนวลึก

63

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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ชนิดเด่นที่พบ
ปะการังกาแล็กซี่ ปะการังโขด ปะการังรังผึ้ง ปะการังช่องเหลี่ยม ปะการัง
วงแหวน ปะการังดาวเล็ก
ปะการั ง โขด ปะการั ง ดอกไม้ ท ะเล ปะการั ง ลายลู ก ฟู ก ปะการั ง รั ง ผึ้ ง
ปะการังวงแหวน ปะการังใบร่องหนาม
ปะการังรังผึ้ง ปะการังใบร่องหนาม ปะการังดาวใหญ่ ปะการังโขดปะการัง
ดาวเล็ก ปะการังช่องเหลี่ยม ปะการังวงแหวน
ปะการัง โขด ปะการังรังผึ้ง ปะการั งดาวช่อ งเหลี่ย ม ปะการั งดาวเล็ ก
ปะการังช่องเหลี่ยม ปะการังวงแหวน ปะการังกาแล็กซี่
ปะการั ง โขด ปะการั ง รั ง ผึ้ ง ปะการั ง ดาวช่ อ งเหลี่ ย ม ปะการั ง เขากวาง
ปะการังดาวเล็ก ปะการังช่องเหลี่ยม ปะการังวงแหวน ปะการังกาแล็กซี่
ปะการังโขด ปะการังรังผึ้ง ปะการังใบร่องหนาม ปะการังดาวช่อง-เหลี่ยม
ปะการังดาวเล็ก ปะการังช่องเหลี่ยม ปะการังวงแหวน ปะการังกาแล็กซี่
ปะการังดอกกะหล่า ปะการังรังผึ้ง ปะการังสมองร่องยาว ปะการังโขด
ปะการังช่องเหลี่ยม ปะการังวงแหวน ปะการังดาวเล็ก

สถานภาพแนว
ปะการัง
สมบูรณ์
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
เสียหายมาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 3.2.2-3 สถานภาพแนวปะการังจังหวัดภูเก็ต จากการสารวจปี พ.ศ.2561
สถานี

พื้นที่แนว
ปะการังที่
สารวจ (ไร่)

- แนวตื้น

41

แหลมพันวา

238

บ้านเขาขาด

302

เกาะโหลน
- ด้านใต้

252

- ด้านตะวันออก

760

เกาะเฮ
- ด้านเหนือ

104

- ด้านใต้

171

เกาะแอว
- ด้านตะวันตก
- ด้านตะวันออก
เกาะไม้ท่อน
- ด้านตะวันออก
- ด้านตะวันตก

ปะการังร่องยาว ปะการังรังผึ้งเล็ก ปะการังช่องเหลี่ยม ปะการังโขด
ปะการังดอกกะหล่า ปะการังโขด ปะการังรังผึ้ง ปะการังช่องเล็ก ปะการัง
ช่องเหลี่ยม ปะการังวงแหวน ปะการังดาวเล็ก ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด ปะการังรังผึ้ง ปะการังดาวช่องเหลี่ยม ปะการังดาวเล็ก
ปะการังช่องเหลี่ยม ปะการังวงแหวน

- อ่าวสยาม

121

- อ่าวปะตก

45
176

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

เสียหายมาก

เสียหาย

ปะการังโขด ปะการังดาวเล็ก ปะการังดาวใหญ่ ปะการัง ดอกไม้ทะเล
ปะการังสีน้าเงิน ปะการังรังผึ้ง
ปะการังโขด ปะการังดาวเหลี่ยม ปะการังลายดอกไม้ ปะการังดาวเล็ก
ปะการังช่องเหลี่ยม
ปะการังโขด ปะการังสีน้าเงิน ปะการังช่องเล็ก ปะการังลายดอกไม้

102

เสียหาย

ปะการังโขด ปะการังลายดอกไม้ ปะการังลายลูกฟูก ปะการังช่องเหลี่ยม
ปะการังดาวเล็ก
ปะการัง โขด ปะการัง ดาวเล็ก ปะการั งดาวใหญ่ กลุ่ม ปะการัง ช่อ งเล็ ก
ปะการังสมองร่องใหญ่ ปะการังช่องเหลี่ยม ปะการังดาวช่องเหลี่ยม

226

308

เสียหายมาก

ปานกลาง

ปะการังโขด ปะการังดาวเล็ก ปะการังช่องเล็ก ปะการังเห็ด
ปะการังโขด ปะการังดาวเล็ก ปะการังรังผึ้ง ปะการังช่องเหลี่ยม

103

สถานภาพแนว
ปะการัง

ปะการังสีน้าเงิน ปะการังโขด ปะการังถ้วยสมอง ปะการังดาวใหญ่
ปะการังดอกกะหล่า
ปะการังโขด ปะการังเขากวาง ปะการังช่องเล็ก ปะการังลายดอกไม้
ปะการังวงแหวน ปะการังดาวใหญ่

40
42

เกาะราชาน้อย
เกาะราชาใหญ่
- อ่าวทือ

เกาะบอน

ชนิดเด่นที่พบ

ปะการังโขด ปะการังช่องเล็ก ปะการังรังผึ้ง ปะการังช่องดาว ปะการัง
สีน้าเงิน ปะการังดาวใหญ่
ปะการังโขด ปะการังช่องเล็ก ปะการังดาวช่องเหลี่ยม ปะการังดอก
กะหล่า ปะการังลายกลีบดอกไม้
ปะการังโขด ปะการังช่องเล็ก ปะการังสีน้าเงิน ปะการังดาวเล็ก ปะการัง
ช่องดาว
ปะการังโขด ปะการังดอกกะหล่า ปะการังดาวเล็ก ปะการังช่องหนาม
ปะการังกาแล็กซี่

เสียหาย

ดี
เสียหายมาก
เสียหายมาก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ดีมาก
ดี
ดีมาก
เสียหาย
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 3.2.2-3 สถานภาพแนวปะการังจังหวัดภูเก็ต จากการสารวจปี พ.ศ.2561
สถานี
อ่าวราไวย์
เกาะแก้วใหญ่
อ่าวกะตะน้อย

พื้นที่แนว
ปะการังที่
สารวจ (ไร่)
603
54
87

อ่าวกะตะใหญ่
93
อ่าวป่าตอง
- ด้านเหนือ

239

- ด้านใต้

395

อ่าวบางเทา

213

อ่าวกมลา

302

ชนิดเด่นที่พบ
ปะการังโขด ปะการังดอกกะหล่า ปะการังช่องเหลี่ย ม ปะการังดาวเล็ก
ปะการังช่องเล็ก
ปะการังสีน้าเงิน ปะการังโขด ปะการังดอกกะหล่า ปะการังดาวใหญ่
ปะการังโขด ปะการังดาวเล็ก ปะการังดาวใหญ่ ปะการังลายกลีบดอกไม้
ปะการังรังผึ้ง ปะการังดอกไม้ทะเล
ปะการังโขด ปะการังดาวใหญ่ ปะการังดาวเล็ก ปะการังสมองร่องตื้น
ปะการังวงแหวน ปะการังช่องเหลี่ยม ปะการังรังผึ้ง ปะการังดาวช่องเหลี่ยม
ปะการังช่องเล็ก ปะการังลายดอกไม้
ปะการังโขด ปะการังช่องเล็ก ปะการังสีน้าเงิน ปะการังดาวใหญ่ ปะการัง
ดาวเล็ก ปะการังรังผึ้ง ปะการังวงแหวน ปะการังเห็ด
ปะการังดาวใหญ่ ปะการังโขด ปะการังดาวเล็ก ปะการังช่องเล็ก ปะการัง
ช่องเหลี่ยม ปะการังรังผึ้ง ปะการังวงแหวน ปะการังลายดอกไม้
ปะการังโขด ปะการังดาวเล็ก ปะการังดาวใหญ่ ปะการังวงแหวนปะการัง
ช่องเหลี่ยม ปะการังดอกเห็ด ปะการังดาวช่องเหลี่ยม
ปะการังโขด ปะการังดาวเล็ก ปะการังดาวใหญ่ ปะการังวงแหวนปะการัง
ช่องเหลี่ยม ปะการังดอกเห็ด ปะการังรังผึ้ง ปะการังดาวช่องเหลี่ย ม
ปะการังช่องเล็ก ปะการังสมองร่องใหญ่

สถานภาพแนว
ปะการัง
เสียหาย
สมบูรณ์ดีมาก
ปานกลาง
ดี

ดี
เสียหาย
เสียหายมาก
ดี

ที่มา : รายงานการสารวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปะการัง และหญ้าทะเล, 2561

จากการสารวจทั้ง 31 สถานี ในจังหวัดภูเก็ต พบว่า แนวปะการังที่อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดีมาก
มีจานวน 4 สถานี ได้แก่ เกาะไม้ท่อนด้านตะวันออก เกาะราชาใหญ่ (อ่าวทือ อ่าวปะตก) และเกาะแก้วใหญ่
สถานีที่อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดี มีจานวน 8 สถานี ได้แก่ เกาะนาคาใหญ่ อ่าวตั้งเข็มแนวลึก เกาะเฮด้านใต้
เกาะไม้ท่อนด้านตะวันตก อ่าวสยาม (เกาะราชาใหญ่) อ่าวกะตะใหญ่ อ่าวป่าตองด้านเหนือ และอ่าวกมลา สถานี
ที่อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ ปานกลาง มี จานวน 7 สถานี ได้ แก่ บ้านแหลมขาด เกาะรั งใหญ่ เกาะตะเภาใหญ่
เกาะตะเภาน้อย เกาะโหลนด้านใต้ เกาะราชาน้อย และอ่าวกะตะน้อย สถานีที่ อยู่ในสถานภาพเสียหาย มีจานวน
6 สถานีได้แก่ แหลมพันวา เกาะโหลนด้านตะวันออก เกาะเฮด้านเหนือ เกาะบอน อ่าวราไวย์ และอ่าวป่าตองด้าน
ใต้ สถานีที่อยู่ในสถานภาพเสียหายมาก มีจานวน 6 สถานี ได้ แก่ เกาะสิเหร่ อ่าวตั้งเข็ นแนวตื้น บ้า นเขาขาด
เกาะแอวด้านตะวันตก เกาะแอวด้านตะวันออก และอ่าวบางเทา
แนวปะการังในจั งหวัดภูเก็ตที่ทาการสารวจใน พ.ศ.2561 โดยรวมมีสถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง
การเปลี่ ย นแปลงสถานภาพระยะยาวของแนวปะการั ง พบว่ า แนวปะการั ง มี แ นวโน้ ม เสื่ อ มโทรมลง เช่ น
เกาะเฮ เกาะบอน อ่าวกมลา และอ่าวบางเทา ซึ่งแนวปะการังได้รับความเสียหายจากปรากฏการณ์ปะการังฟอก
ขาวใน พ.ศ. 2553 และเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนาแน่น ทาให้ไม่มีการฟื้นตัวหรือมีการฟื้นตัวเพียงเล็กน้อยและแนว
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ปะการังที่มีแนวโน้มการฟื้นตัว โดยมีปะการังมีชีวิตเริ่มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เช่น อ่าวป่าตอง อ่าวกะตะเกาะแก้วใหญ่
เกาะไม้ท่อน แหลมพันวา อ่าวตั้งเข็น และอ่าวทือ (เกาะราชาใหญ่)
ส าหรั บ แนวปะการั ง ที่ อ ยู่ ใ กล้ พื้ น ที่ โ ครงการมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ แนวปะการั ง บริ เ วณอ่ า ว กะตะน้ อ ย
ดังรูปที่ 3.2.2-2 ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 5.65 กิโลเมตร (ตามระยะราบ) มีพื้นที่แนวปะการัง 87 ไร่
มีสถานภาพปานกลาง โดยพื้นที่ดังกล่าวประกอบด้วยปะการังชนิดต่างๆ ได้แก่ ปะการังโขด ปะการังดาวเล็ก
ปะการังดาวใหญ่ ปะการังลายกลีบดอกไม้ ปะการังรังผึ้ง ปะการังดอกไม้ทะเล เป็นต้น (รายงานสถานการณ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ต, 2562)

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

พื้นที่โครงการ

ที่มา : รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ต, 2562

รูปที่ 3.2.2-2 สถานภาพปัจจุบันของแนวปะการังบริเวณจังหวัดภูเก็ต จากการสารวจใน พ.ศ.2561

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

สัตว์ทะเลหายาก
จังหวัดภูเก็ต พบสัตว์ทะเลหายาก มากกว่า 9 ชนิด ได้แก่ เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า โลมาปากขวด
โลมาลายแถบ โลมากระโดด วาฬหัว ทุ ยแคระ ฉลามวาฬ และพะยู น โดยรวบรวมข้ อ มู ล สัต ว์ ทะเลหายาก
จาก ข้อมูลการเกยตื้น การสารวจในธรรมชาติ และการแจ้งข่าวของชุมชน พบว่า มีแหล่งวางไข่เต่าทะเลบริเวณ
ชายหาดด้า นตะวันตกของจัง หวัดภู เก็ ต และเกาะต่ างๆ เมื่ อ สารวจทางเรือ พบมี ก ลุ่มโลมาประจ้า ถิ่ น ได้ แ ก่
โลมาปากขวด บริเวณเกาะไม้ท่อน ซึ่งเป็นโลมาประจาถิ่น พบเต่าตนุขึ้นวางไข่ บริเวณหาดในทอน หาดกะรน
และหาดไม้ขาว นอกจากนั้นพบว่ามีการแพร่กระจาย ของพะยูนบริเวณอ่าวตังเขน และอ่าวป่าคลอก

ที่มา : รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ต ปี 2562

รูปที่ 3.2.2-3 แผนที่การแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดภูเก็ต ระหว่างตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

3-58

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

1) เต่าทะเล
สถิติการวางไข่เต่าทะเลในธรรมชาติชายฝั่งของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเลที่สาคัญ
ของฝั่งทะเลอันดามันแหล่งหนึ่ง ได้แก่ หาดไม้ขาว ในยาง0เชิงทะเล บางเทา สุรินทร์ กมลา กะรน ป่าตอง กะตะ
ในหาน ยะนุ้ย เกาะไม้ท่อน และเกาะนาคา ดังรูปที่ 3.2.2-4 แหล่งวางไข่เหล่านี้0เป็นชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของ
จังหวัดภูเก็ตเกือบทั้งหมด มีบ้างเล็กน้อยที่เป็นเกาะ ได้แก่ เกาะนาคา เกาะไม้ท่อน

ที่มา : รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ต ปี 2562

รูปที่ 3.2.2-4 แผนที่แหล่งวางไข่เต่าทะเล จังหวัดภูเก็ต ระหว่างตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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สาหรับแหล่งวางไข่ที่สาคัญในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ หาดไม้ขาว หาดกะตะ หาดกะรน หาดป่าตอง รวมถึง
หาดกมล ซึ่งเป็นพื้นที่มีจานวนเต่าทะเลขึ้นวางไข่ คิดเป็นร้อยละ 40.87 และ 49.15 ตามลาดับ และยังเป็นแหล่ง
วางไข่ สาคัญของเต่ามะเฟืองซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 65 รองลงมาเป็นเต่าหญ้าคิดเป็นร้อยละ 30.43 และเต่าตนุ
คิดเป็น ร้อยละ 4.35 บริเวณหาดไม้ขาวเป็นแหล่งวางไข่ที่สาคัญของเต่ามะเฟือง ซึ่งพบวางไข่เฉพาะชายหาดของ
แผ่นดินใหญ่ของจังหวัดพังงา และภูเก็ต นอกจากนี้ยังพบการวางไข่ของเต่าทะเลชนิดอื่น เช่น เต่าตนุและเต่ากระ
ซึ่งในอดีตพบการวางไข่บริเวณเกาะราชา และเกาะอื่นๆ ที่มีกิจกรรมของมนุษย์ที่น้อย (ข้อมูลทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ ต กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม,
กรกฎาคม 2561)
ปัจจุบันพบจานวนเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ บริเวณชายหาดจังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จานวน 18 รัง (ดังตารางที่ 3.2.2-4) ในช่วงฤดูกาลวางไข่ของ
เต่า มะเฟื อ ง มี ก ารจัดตั้ ง ศู นย์เฝ้า ระวัง และติ ดตามสถานการณ์ เ ต่ า มะเฟื อ ง เพื่ อ เฝ้า ระวัง ป้อ งกั น เหตุ ที่จะมี
ผลกระทบต่อการฟักของไข่เต่ามะเฟืองและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งการขึ้นวางไข่ซ้าของแม่เต่า และการ
ฟักเป็นตัวของลูกเต่า ซึ่งมีการจัดเวรยามในพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้องถ่ายทอดสดแบบ real time
เพื่อเฝ้าสังเกตหลุมไข่ และใช้ติดตามการฟักตัวของลูกเต่า (ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, มีนาคม 2564)
ตารางที่ 3.2.2-4 สถานการณ์การวางไข่ของเต่ามะเฟือง ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ์
2564 ของจังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต
วัน-เดือน-ปี
21 ตุลาคม 2563
1 พฤศจิกายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
20 พฤศจิกายน 2563
23 พฤศจิกายน 2563
27 พฤศจิกายน 2563
30 พฤศจิกายน 2563
8 ธันวาคม 2563
9 ธันวาคม 2563
9 ธันวาคม 2563
18 ธันวาคม 2563
28 ธันวาคม 2563
1 มกราคม 2564

จานวนไข่ในหลุม
(ฟอง)
114
151
134
137
36
131
136
ไม่พบไข่
143
92
125
130
80

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

จานวนที่ฟัก
(ตัว)
72
47
90
69
ฟ่อยกรัง
19
78
81
ฟ่อยกรัง
86
73
34

สถานที่

การจัดการ

หาดบางขวัญ
หาดบางขวัญ
หาดบางขวัญ
หาดบางขวัญ
หาดบางสัก
หาดคึกคัก
หาดบางขวัญ
หาดคึกคัก
หาดบางขวัญ
หาดเกาะคอเขา
หาดบางขวัญ
หาดบางขวัญ
หาดกะตะ

ไม่ย้ายรัง
ย้ายรัง
ไม่ย้ายรัง
ไม่ย้ายรัง
ไม่ย้ายรัง
ย้ายรัง
ย้ายรัง
ไม่ย้ายรัง
ย้ายรัง
ย้ายรัง
ย้ายรัง
ไม่ย้ายรัง
ไม่ย้ายรัง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
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ตารางที่ 3.2.2-4 สถานการณ์การวางไข่ของเต่ามะเฟือง ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ์
2564 ของจังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต
วัน-เดือน-ปี
7 มกราคม 2564
12 มกราคม 2564
22 มกราคม 2564
31 มกราคม 2564
7 กุมภาพันธ์ 2564

จานวนไข่ในหลุม
(ฟอง)
83
106
105
89
-

จานวนที่ฟัก
(ตัว)
42
15
50
รอฟัก
60

สถานที่

การจัดการ

หาดบางขวัญ
หาดไม้ขาว
หาดบ้านนาเกลือ
หาดท้ายเหมือง
หาดท้ายเหมือง

ไม่ย้ายรัง
ไม่ย้ายรัง
ไม่ย้ายรัง
ย้ายรัง
ไม่ย้ายรัง

ที่ ม า : ระบบฐานข้ อ มูลกลางและมาตรฐานข้ อ มูลทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง , มีนาคม 2564
https://km.dmcr.go.th/th/c_1/s_447/d_19447

ส าหรั บ การเกยตื้ น เต่ า ทะเล จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี ส ถิ ติ ก ารเกยตื้ น ของเต่ า ทะเลค่ อ นข้ า งสู ง เมื่ อ เที ย บ
กั บ จั ง หวั ด อื่ น ๆ ในทะเลฝั่ ง อั น ดามั น มี ค่ า เฉลี่ ย การเกยตื้ น ของเต่ า ทะเล 34.3 ตั ว ต่ อ ปี 0ในระหว่ า งปี
พ.ศ.2549-2558 และมีแนวโน้ มการเกยตื้นที่สูงขึ้น เต่ าทะเลที่พบเกยตื้นส่ วนใหญ่เป็นเต่าหญ้า (ร้อยละ 49)
รองลงมาเป็ น เต่ า กระ (ร้ อ ยละ 24) และเต่ า ตนุ (ร้ อ ยละ 26) ในขณะที่ เ ต่ า มะเฟื อ งเกยตื้ น เพี ย ง 3 ตั ว
(ร้ อ ยละ 1) ดั ง รู ป ที่ 3.2.2-5 (ข้ อ มู ล ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง จัง หวัด ภู เ ก็ ต กรมทรั พ ยากรทางทะเล
และชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรกฎาคม 2561)

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรกฎาคม 2561

รูปที่ 3.2.2-5 จานวนเต่าทะเลเกยตื้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 – 2558
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

2) พะยูน
พะยูนในธรรมชาติ พ บแพร่ ก ระจายบริ เวณชายฝั่ง ตะวัน ออกของจัง หวัดภู เก็ ต ในพื้ นที่ แ หล่ ง
หญ้าทะเลโดยเฉพาะในบริเวณบ้านป่าคลอก และอ่าวตังเข็น จากการบินสารวจสารวจในปี พ.ศ.2556 การศึกษา
รอยกิ นหญ้ าของพะยูน และการสัมภาษณ์ คนในพื้ นที่ พบว่า พะยู นในจังหวัดภู เก็ ตไม่ ได้ อยู่ ประจาถิ่ น แต่ เป็ น
ประชากรพะยูนร่วมกันของพื้นที่อ่าวพังงาซึ่งมีจานวนประชากรพะยูนน้อยกว่า 15 ตัว โดยประมาณ
3) โลมา และวาฬ
จังหวัดภูเก็ตมีกลุ่มโลมาประจาถิ่น ได้แก่ โลมาปากขวด ซึ่งแพร่กระจายอยู่บริเวณเกาะไม้ท่อน
มีจานวนประชากรที่สารวจในปี พ.ศ.2559 จานวน 23 - 35 ตัว ในปี พ.ศ.2560 บริเวณฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ต
พบ กลุ่มโลมาลายแถบ โลมาลายจุดและโลมากระโดด โดยคาดว่ามีประชากรแต่ละชนิด 50 - 100 ตัว นอกจากนี้
ยังมีรายงานการพบฝูงของโลมา และวาฬไม่ประจาถิ่นเข้าในพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะบริเวณ
เกาะราชาน้อย เกาะราชาใหญ่ ได้แก่ วาฬหัวทุย วาฬโอมูระ และวาฬเพชฌฆาตดา เป็นต้น ดังรูปที่ 3.2.2-6
(ข้ อ มู ล ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรกฎาคม 2561)

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรกฎาคม 2561

รูปที่ 3.2.2-6 การแพร่กระจายของโลมา และพะยูน
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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จากการรวบรวมสถิ ติสั ตว์ ทะเลหายากเกยตื้ น โดยกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังรูปที่ 3.2.2-7 แสดงให้เห็นว่าในปี 2563 มีสัตว์ทะเลเกยตื้นจานวน 801
ตัว น้อยกว่าปี 2562 ที่มีจานวน 984 ตัว ลดลงเกือบ 20% เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแล้ว พบว่า ลดลงใน
ทุกกลุ่มสัตว์ ในระดับใกล้เคียงกัน แสดงว่าสภาพทะเลโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สงบขึ้น สะอาดขึ้น
โดยสาเหตุสาคั ญ อาจมาจากการระบาดของไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้กิ จกรรมต่ า งๆ ลดลง
โดยเฉพาะการท่องเที่ยว
สาหรับสัดส่วนการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากชนิดต่างๆ ยังคงคล้ายเดิม โดยเต่ามีจานวนมากที่สุด
รองลงมา คือ โลมาและวาฬ และ พะยูนเกยตื้นน้อยที่สุด เป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กับปริมาณสัตว์ที่มีอยู่ในทะเล
โดยสาเหตุการเกยตื้นส่วนใหญ่ของเต่าทะเล เกิดจากการติดเครื่องมือประมง การติดเศษอวน หลงทิศ การกินขยะ
และติดเชื้อ ในกระแสโลหิต ในส่วนของกลุ่มโลมาและวาฬ มี สาเหตุ การเกยตื้ นส่วนใหญ่ม าจากการป่วยตาม
ธรรมชาติ เช่นเดียวกับพะยูน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2564)

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2564

รูปที่ 3.2.2-7 สถิติการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก ปี พ.ศ.2562 และ 2563

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

3.3.1 การใช้น้า
ส านั ก งานประปาภู เ ก็ ต มี ส ถานี ผ ลิ ต น้ า 2 แห่ ง ได้ แ ก่ สถานี ผ ลิ ต น้ าบางวาด และสถานี ผ ลิ ต น้ า
บ้านบางโจ (การผลิตน้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต และเอกชน พ.ศ.2562 ดังตารางที่ 3.3.1-1)
โดยสถานีผลิตน้าบางวาดใช้แหล่งน้าดิบจากอ่างเก็บน้าบางวาด ขุมเหมืองสรรพสามิต และสถานีผลิตน้าบ้านบางโจ
ใช้แหล่งน้าดิบจากอ่างเก็บน้าบางเหนียวดา ดังนี้
- สถานีผลิตน้าบางวาด มีระบบผลิตที่ใช้งานจริง 57,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตั้งอยู่ในบริเวณสถานีผลิตน้า
บางวาด ให้แก่ชุมชนท่าเรือน้าลึก หาดราไวย์ ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก และส่วนหนึ่งแยกจ่ายให้แก่เทศบาลนครภูเก็ต
- สถานีผลิตน้าบ้านบางโจ มีระบบผลิตที่ใช้งานจริง 31,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตั้งอยู่ในบริเวณสถานี
ผลิตน้าบ้านบางโจ ให้บริการชุมชนตาบลกมลา ตาบลเกาะแก้ว ตาบลศรีสุนทร และตาบลเชิงทะเล
ตารางที่ 3.3.1-1 การผลิตน้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต และเอกชน พ.ศ.2562
การผลิตน้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
และเอกชน พ.ศ.2562
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
1.
สถานีผลิตน้าสานักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต (บางวาด)
2.
สถานีผลิตน้าบ้านบางโจ
3.
สถานีผลิตน้าคลองกะทะ
4.
สถานีผลิตน้าพรุจาปา
กาลังผลิตใช้งานรวม
เอกชน มีสถานีผลิตน้า จานวน 12 แห่ง
1.
สถานีผลิตน้ากะทู้
2.
สถานีผลิตน้าเข้งหงวน
3.
สถานีผลิตน้า RO กะรน
4.
สถานีผลิตน้าเจ้าฟ้า
5.
สถานีผลิตน้าเชิงทะเล
6.
สถานีผลิตน้าป่าสัก
7.
สถานีผลิตน้าซุปเปอร์วอเตอร์ (กะทู้ฝั่งตะวันออก)
8.
สถานีผลิตน้าซุปเปอร์วอเตอร์ (กะทู้ฝั่งตะวันตก)
9.
สถานีผลิตน้าซุปเปอร์วอเตอร์ (ฉลอง)
10. สถานีผลิตน้าซุปเปอร์วอเตอร์ (DMA18)
11. สถานีผลิตน้าไบท์บลู
12. สถานีผลิตน้า บริษัท ไฮโดรเอ็นเตอร์ไพร์ส แอนด์ อะควอ ดีไซน์ จากัด
กาลังผลิตที่ใช้งานตามสัญญา
กาลังผลิตที่ใช้งานรวมทั้งหมด
ลาดับ

ระบบผลิตที่ใช้งานจริง
(ลูกบาศก์เมตร/วัน)
57,000
31,200
12,000
3,000
103,200
13,000
3,000
12,000
3,000
2,000
2,400
2,400
2,400
3,000
2,400
2,400
14,000
62,000
165,200

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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จากข้อมูลการให้บริการน้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตระหว่างเดือนมีนาคม 2563
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (ตารางที่ 3.3.1-2) พบว่า การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต มีปริมาณน้าผลิต
เฉลี่ ย 256,9651.20 ลู ก บาศก์ เ มตร/เดื อ น มี ป ริ ม าณน้าผลิ ต จ่ า ยเฉลี่ ย 2,450,052.10 ลู ก บาศก์ เ มตร/เดื อ น
ปริมาณน้าจาหน่ายเฉลี่ย 1,406,552.70 ลูกบาศก์เมตร/เดือน มีจานวนผู้ใช้น้าเฉลี่ยเท่ากับ 66,573.67ราย (ข้อมูล
ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)
ตารางที่ 3.3.1-2 สถิติที่สาคัญของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต
เดือน
มี.ค. 63
เม.ย. 63
พ.ค. 63
มิ.ย. 63
ก.ค. 63
ส.ค. 63
ก.ย. 63
ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ก.พ. 64
รวม
เฉลี่ยรายเดือน

จานวนผู้ใช้น้า
(ราย)
66,301
66,364
66,302
66,436
66,694
66,670
66,668
66,737
66,798
66,742
66,563
66,609
798,884
66,573.67

ปริมาณน้าผลิต
(ลบ.ม.)
2,751,351
2,194,525
2,518,163
2,698,885
2,704,698
2,838,181
2,254,037
2,519,949
2,670,510
2,471,654
2,771,000
2,442,861
30,835,814
256,9651.20

ปริมาณน้าผลิตจ่าย
(ลบ.ม.)
2,660,687
2,078,880
2,269,528
2,574,135
2,611,070
2,801,905
2,192,892
2,462,405
2,489,592
2,352,224
2,547,872
2359435
29,400,625
2,450,052.10

ปริมาณน้าจาหน่าย
(ลบ.ม.)
1,728,999
1,603,147
1,331,535
1,330,930
1,326,432
1,384,736
1,396,303
1,273,662
1,311,622
1,324,432
1,419,196
1447638
16,878,632
1,406,552.70

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต, มีนาคม 2564

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้าและสามารถใช้เก็บน้าแล้ว จานวน 3 แห่ง ปริมาณความจุรวม
21.72 ล้านลูก บาศก์ เมตร โดยมี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อ ใช้สาหรั บการอุ ปโภคและบริโ ภค ในส่วนของการ
ทาการเกษตรจะใช้น้าจากบ่อน้าตื้น รายละเอียดดังตารางที่ 3.3.1-3
ตารางที่ 3.3.1-3 โครงการชลประทานและปริมาณความจุของอ่างเก็บน้าจังหวัดภูเก็ต
ลาดับ
1.
2.
3.

ชื่อโครงการ
อ่างเก็บน้าบางวาด
อ่างเก็บน้าบางเหนียวดา
อ่างเก็บน้าคลองกะทะ

ปีที่สร้าง

สถานที่ตั้ง

2520
ตาบลกะทู้ อาเภอกะทู้
2548
ตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง
2555
ตาบลฉลอง อาเภอเมืองภูเก็ต
รวมปริมาณความจุรวม

ปริมาณความจุ
(ล้านลูกบาศก์เมตร)
10.2
7.2
4.32
21.72

ที่มา : โครงการชลประทานภูเก็ต ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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สาหรับชุมชนในเขตเทศบาลตาบลกะรน ส่วนใหญ่ใช้บริการน้าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภู เก็ ต แต่ ยั ง มี ประชาชนบางส่ว นของพื้ นที่ เทศบาลต าบลกะรนยัง ใช้ น้ าประปาหมู่ บ้ า น และน้ าบ่ อ ตื้ น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลตาบลกะรน) และจากการสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้น้าประปา น้าบ่อ ตื้น และน้าซื้อจากบริษัทเอกชน เป็นแหล่งน้าใช้
สาหรับน้าดื่มส่วนใหญ่จะซื้อน้าดื่มบรรจุขวดเป็นหลัก สาหรับแหล่งน้าใช้หลักของโครงการมาจากน้าประปาของ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต และจากการสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคี ยงพื้นที่โครงการ
พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บ่อน้าตื้นของตนเองและน้าประปา เป็นแหล่งน้าใช้ สาหรับน้าดื่มส่วนใหญ่จะซื้อน้าดื่มบรรจุขวด
สาหรับแหล่งน้าใช้หลักของโครงการมาจากบ่อดาล จานวน 3 บ่อ ซึ่งปัจจุบันโครงการได้ดาเนินการ
เจาะบาดาลเรี ยบร้ อ ยแล้ว ทั้ ง 3 บ่อ ซึ่ ง จากการตรวจวิเคราะห์คุ ณ ภาพน้าบาดาลของโครงการ โดยบริ ษั ท
เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563 พบว่า พารามิเตอร์ส่วนใหญ่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ก าหนดที่ เหมาะสมส าหรั บ น้าบาดาลที่ จะใช้ บริ โ ภค ตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ง แวดล้อ ม เรื่ อ ง ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละมาตรฐานในทางวิ ช าการสาหรั บการป้ อ งกั น ด้ า นสาธารณสุ ข และ
การป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85ง ลงวันที่
7 พฤษภาคม 2551 ดั ง ตารางที่ 3.3.1-4 ยกเว้ น บางพารามิ เ ตอร์ ที่ มี ค่ า เกิ น หรื อ ต่ ากว่ า มาตรฐานก าหนด
รายละเอียดดังนี้ (ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าบ่อบาดาลดังภาคผนวก 5)
- บ่ อ ที่ 1 มี ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า งต่ ากว่ า เกณฑ์ ม าตรฐาน ค่ า ความขุ่ น และเหล็ ก สู ง กว่ า เกณฑ์
มาตรฐาน
- บ่อที่ 2 มีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ค่าความขุ่น เหล็ก และฟลูออไรด์สูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน
- บ่ อ ที่ 3 มี ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า งต่ ากว่ า เกณฑ์ ม าตรฐาน ค่ า ความขุ่ น และเหล็ ก สู ง กว่ า เกณฑ์
มาตรฐาน
ตารางที่ 3.3.1-4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าบ่อตื้นของโครงการ
พารามิเตอร์
ความเป็นกรด-ด่าง
(pH at 25 oC/1)
ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้
(Total Dissolved Solids/1)
สี (Color)
ความขุ่น (Turbidity)
ความกระด้างทั้งหมด
(Total Hardness)
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

หน่วย
mg/l
Pt-Co
NTU
mg/l

วิธีการ
+

4500-H B. Electrometric
Method
2540 C. Total Disso;ved Solids
Dried at 180 oC
2120 C. SpectrophotometricSingle-Wavelength Method
2130 B. Nephelometric Method
2340 C. EDTA Titrimetric
Method

ผลคุณภาพน้า
บ่อที่ 1

บ่อที่ 2

บ่อที่ 3

ค่า
มาตรฐาน

5.53

6.79

5.32

7.0-8.5

262

231

210

≤600

0.00

0.00

0.00

≤5

24.30
126.70

18.90
178.20

13.40
103.70

≤5
≤300
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ตารางที่ 3.3.1-4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าบ่อตื้นของโครงการ
พารามิเตอร์

หน่วย

วิธีการ

คลอไรด์ (Chloride)

mg/l

เหล็ก (Iron)

mg/l

แมงกานีส (Manganese/1)
ไนเตรท-ไนโตรเจน
(Nitrate-Nitrogen)
ซัลเฟต (Sulphate)

mg/l
mg/l

ฟลูออไรด์ (Fluoride)
ลักษณะทางกายภาพ

mg/l
-

4500-Cl- B. Argentometric
Method
3500-Fe B. Phenanthroline
Method
3500-Mn B. Persulfate Method
4500-NO3- E. Cadmium
Reduction Method
4500- SO4 2- E. Turbidimetric
Method
4500- F D. SPADNS Method
-

mg/l

ผลคุณภาพน้า
บ่อที่ 1

บ่อที่ 2

บ่อที่ 3

ค่า
มาตรฐาน

129.96

49.48

75.98

≤250

2.39

0.98

0.82

≤0.50

0.03
1.30

0.30
0.02

0.10
3.76

≤0.30
≤45

3.75

3.75

30

≤200

0.36
ใส

1.83
ใส

0.59
ใส
มีตะกอน
เล็กน้อย

<0.70
-

หมายเหตุ : เกณฑ์กาหนดที่เหมาะสมสาหรับน้าบาดาลที่จะใช้บริโภค ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
หลักเกณฑ์และมาตรฐานในทางวิชาการสาหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85ง ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2551
/1 : Registered by DIW ว-192
ที่มา : บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

3.3.2 การจัดการน้าเสีย
จังหวัดภูเก็ตมีแหล่งกาเนิดน้าเสียที่มาจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน โรงพยาบาล โรงแรม
สถานประกอบการ และจากบ้านเรือนประชาชน จากการประเมินปริมาณน้าเสีย พบว่า ในปี 2560 จังหวัดภูเก็ตมี
ปริมาณน้าเสีย ประมาณ 160,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คานวณจากจานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรและ
ประชากรแฝง แรงงานต่างด้าวและจานวนนักท่องเที่ยวพานักเฉลี่ย 4 วัน ในปี 2560 คูณด้วยอัตราการผลิตน้าเสีย
160 ลิตร/คน/วัน เป็น เพี ยงค่ า ประมาณการอย่า งหยาบ ทั้ ง นี้ไม่ ร วมปริ ม าณน้าเสี ยจากสถานประกอบการ
ร้านอาหารต่างๆ ที่ไม่มีข้อมูลจานวนร้าน) (แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด
พ.ศ.2565)
การจัดการน้าเสีย เป็นภารกิจหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดาเนินการ โดยมีส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต และสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15
ภูเก็ต เป็นหน่วยสนับสนุน
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ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีระบบบาบัดน้าเสียที่เดินระบบอยู่ จานวนทั้งสิ้น 10 แห่ง ใน 9 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทั้งจังหวัด ดังนั้น จังหวัดภูเก็ต จึงได้ประสานความร่วมมือกับองค์การจัดการน้าเสีย
(อจน.) เพื่อให้เข้ามาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาน้าเสียในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยใช้งบประมาณของ อจน. จานวน
15,000,000 บาท โดยการศึกษาแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2560
สาหรับระบบบาบัดน้าเสียของจังหวัดภูเก็ตที่ได้เปิดก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินระบบแล้ว ประกอบด้วย
1) เทศบาลนครภูเก็ต จานวน 1 แห่ง
2) เทศบาลเมืองป่าตอง จานวน 1 แห่ง
3) เทศบาลเมืองกะทู้ จานวน 1 แห่ง
4) เทศบาลตาบลวิชิต จานวน 1 แห่ง
5) เทศบาลตาบลกะรน จานวน 1 แห่ง
6) องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล จานวน 2 แห่ง
7) เทศบาลตาบลราไวย์ จานวน 1 แห่ง
8) องค์การบริหารส่วนตาบลกมลา จานวน 1 แห่ง
9) เทศบาลตาบลฉลอง จานวน 1 แห่ง
(สาหรับตาแหน่งที่ตั้งของโรงระบบบาบัดน้าเสียองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล (หาดสุรินทร์) โรงบาบัดน้าเสีย
องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเลเชิงทะเล (หาดบางเทา) โรงบาบัดน้าเสีย เทศบาลเมืองกะทู้ โรงบาบัดน้าเสีย
เทศบาลนครภูเก็ต โรงบาบัดน้าเสีย เทศบาลตาบลวิชิต โรงบาบัดน้าเสียเทศบาลตาบลกะรน โรงบาบัดน้าเสีย
เทศบาลเมืองป่าตอง ดังรูปที่ 3.3.2-1)
ระบบบาบัด น้าเสียของจัง หวัด ภู เก็ ตทั้ ง 10 แห่ง มี ค วามสามารถบาบัดน้าเสียได้ ทั้ ง หมด 85,862
ลูกบาศก์เมตร/วัน และเนื่องจากจังหวัดภูเก็ ตมีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะ มีลาคลองสาธารณะที่ไม่ยาวมาก
จึงทาให้น้าเสียที่ไม่ได้ผ่านการบาบัดไหลลงทะเลอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้าทะเลบริเวณชายฝั่งและ
ภาพลั ก ษณ์ ข องเมื อ งท่ อ งเที่ ย ว และมี ก ารร้ อ งเรี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (แผนปฏิ บั ติก ารเพื่ อ การจั ดการคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดภูเก็ต)
พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาบลกะรน ซึ่งปัจจุบันในเขตเทศบาลตาบลกะรนมีระบบบาบัด
น้าเสียรวมจานวน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบบาบัดน้าเสียรวมแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge Process : AS)
ขนาด 6,000 ลูกบาศก์เมตร และระบบบาบัดน้าเสียแบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor : SBR) ขนาด
4,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขยายระบบบาบัดน้าเสียให้สามารถรองรับและบาบัดน้าเสียได้
10,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งปัจจุบันมีน้าเสียเข้าระบบเฉลี่ยวันละ 7,436 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้าเสียสูงสุด
9,000 ลูกบาศก์เมตร (โครงข่ายระบบรวบรวมน้าเสียของเทศบาลตาบลกะรนดังรูปที่ 3.2.2-2)
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สาหรับการบาบัดน้าเสียของโครงการได้จัดให้มีถังดักไขมัน ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร โดยติดตั้งบริเวณ
ห้องครัวของอาคาร 2 จานวน 1 ชุด เพื่อรวบรวมน้าเสียจากอ่างล้างจานและส่วนประกอบอาหาร สามารถรองรับ
บีโ อดีเข้า ระบบ 1,200 มิลลิก รั ม/ลิตร โดยน้าเสียที่ ออกจากถั ง ดัก ไขมั นมีค่ า บีโ อดี (BOD5 ) ออกไม่ เกิ น 840
มิลลิกรัม/ลิตร และได้ ติดตั้งระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated
sludge process.,AS) จานวน 6 ชุด รายละเอียดดังนี้
 อาคาร 1 จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated
sludge process., AS) ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 ชุด อยู่บริเวณระหว่างอาคาร 1 กับพื้นที่ลานจอดรถ
(ทางเซอร์วิส)
 อาคาร 2 มีปริมาณน้าเสีย 85.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศ
เลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process., AS) จานวน 4 ชุด มีขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร
จานวน 3 ชุด และขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ชุด อยู่บริเวณหลังอาคาร 2 (ฝั่งตะวันตก) และบริเวณ
ห้องครัวของอาคาร 2
ทั้งนี้ ระบบบาบัดน้าเสียของโครงการสามารถบาบัดน้าเสียจากส้วม น้าอาบ และซักล้าง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยน้าทิ้งหลังจากบาบัดจะมีค่าบีโอดี (BOD5) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณสารแขวนลอย
ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร จะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้งของแต่ละระบบ แล้วรวบรวมเข้าสู่บ่อเก็บน้าทิ้ง ขนาด
10 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 บ่อ เพื่อนากลับมารดน้าต้นไม้ ส่วนน้าทิ้งที่เหลือจะเข้าสู่บ่อดักมูลฝอยและบ่อตรวจ
คุณภาพน้าเสียรวมแต่ละอาคาร และระบายน้าสู่ท่อระบายน้าสาธารณะริมถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนปฏัก 24)
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3.3.3 การระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม
การระบายน้าฝนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่จะเป็นการระบายตามธรรมชาติมีทิศทางการระบายลง
สู่ทะเลทั้งด้านทิศตะวันออก และตะวันตกผ่านลุ่มน้าและลาน้าธรรมชาติ โดยคลองสายหลักที่ รวบรวมน้าฝน
ระบายลงสู่อ่าวต่างๆ ส่วนการระบายน้าในชุมชนเขตเมือง ซึ่งมีปริมาณน้าและความหนาแน่นแออัดของอาคาร
ค่อนข้างสูง เช่น ในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง และเทศบาลตาบลกะรน การระบายน้าจะมี
โครงข่ายระบบท่อรวบรวมน้าทิ้งจากอาคารบ้านเรือน โรงแรม และร้านอาหาร ที่ผ่านการบาบัดจากระบบบาบัด
น้าเสียรวมของชุมชนก่อนระบายน้าลงสู่คลองสายหลักและระบายลงสู่ทะเลในที่สุด
สภาพการระบายน้าฝนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลกะรน ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามสภาพภูมิประเทศของ
พื้นที่ โดยน้าฝนจะไหลลงสู่คลองหรือทางน้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแล้วไหลลงสู่ทะเลต่อไป ส่วนน้าที่เกิดจากอาคาร
บ้านเรือนต่างๆ จะมีท่อระบายน้าวางไหล่ทางหรือทางเท้าตามถนนและซอยต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่ งเป็นท่อรับน้าแบบรวมน้าฝนและน้าเสียจากบ้านเรือนและระบายลงสู่แหล่งรับน้าตาม
ธรรมชาติ เช่น คลอง ลาราง และทะเล
สาหรับระบบระบายน้าของโครงการเป็นระบบแยกระหว่างน้าฝนและน้าทิ้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ระบบระบายน้าทิ้ง
น้าเสี ยจากอาคารแต่ ละอาคารที่ ผ่า นการบ าบัดแล้วจะมี ค่ า BOD ไม่ เ กิ น 20 มิ ล ลิก รั ม /ลิต ร
และสารแขวนลอยไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้าทิ้งที่ออกจากระบบบาบัดน้าเสียจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้าของ
แต่ละระบบ จากนั้นจะรวบรวมเข้า สู่บ่อ เก็บน้าทิ้ ง ขนาด 10 ลูกบาศก์ เมตร จานวน 2 บ่อ เพื่ อนากลับมาใช้
ประโยชน์ในการรดต้นไม้ต่อไป ส่วนน้าทิ้งบางส่วนที่เหลือจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้งรวม ก่อนระบายออกสู่
ท่อระบายน้าสาธารณะริมถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) หน้าพื้นที่โครงการ โดยไม่เข้ าสู่บ่อหน่วงน้าของ
โครงการแต่อย่างใด
2) ระบบระบายน้าฝน
ระบบระบายน้าฝนของโครงการ แบ่งเป็นระบบระบายน้าฝนจากอาคาร (น้าฝนที่ตกบนหลังคา
อาคาร) และระบบระบายน้าฝนบนพื้นดินภายในบริเวณโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
- ระบบระบายน้าฝนจากอาคาร ประกอบด้วย หัวรับน้าฝน (RD) ขนาด ø4 นิ้ว ทาหน้าที่รับน้าฝน
บริเวณชั้นหลังคา โดยจะระบายลงมาตามท่อระบายน้าฝนแนวดิ่ง (RL) ขนาด ø4 นิ้ว และไหลไปตามท่อระบาย
น้าฝนรอบอาคาร เพื่อรวบรวมเข้าสู่บ่อหน่วงน้าฝนต่อไป
- ระบบระบายน้าฝนภายในพื้นที่โครงการ น้าฝนที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่โครงการบางส่วนจะซึมลง
ดินตามธรรมชาติ และบางส่วนจะไหลไปตามท่อรวบรวมน้าฝน ซึ่งบริเวณอาคารห้องพักเป็นท่อ ค.ส.ล.ชนิดอัดแรง
(ท่อ RCP) ขนาด ø0.40 เมตร ความลาดชัน 1 : 200 ที่มีบ่อพักน้า (MH) ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร พร้อมฝาปิด
ทุกๆ ระยะ 8 เมตร ที่อยู่รอบพื้นที่โครงการบริเวณอาคารห้องพัก และรวบรวมน้าเข้าสู่บ่อหน่วงน้าฝนต่อไป
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ส่วนบริเวณพื้นที่ลานจอดรถ น้าฝนที่เกิดขึ้นบางส่วนลงดินตามธรรมชาติ และบางส่วนจะไหลไปตามราง
ระบายน้า (Gutter) มีความกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร โดยน้าจะไหลไปเชื่อมต่อกับ บ่อพักน้า (MH) ขนาด
0.60 x 0.60 เมตร (B10) ที่อยู่บริเวณทางเข้า-ออก (ทางเซอร์วิส) และรวบรวมน้าเข้าสู่บ่อหน่วงน้าฝนต่อไป
สาหรับน้าทิ้งและน้าฝนของโครงการจะไม่ถูกรวบรวมเข้าระบบบัดน้าเสียของสถานีปรับปรุงคุณภาพน้า
ที่อยู่ใกล้กับโครงการ เนื่องจากพื้นที่โครงการอยู่ต่ากว่าสถานีปรับปรุงคุณภาพน้า ซึ่งจะระบายน้าออกสู่ท่อระบาย
น้าสาธารณประโยชน์หน้าพื้นที่โครงการ แล้วไหลลงสูล่ ารางสาธารณประโยชน์ตรงข้ามซอยปฏัก 24 โดยน้าไหลไป
ตามลารางสาธารณประโยชน์ ออกสู่ทะเลบริเวณอ่าวกะรนต่อไป ดังรูปที่ 3.3.3-1
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พื้นที่โครงการ

ท่อระบายน้าสาธารณประโยชน์
บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ

จุดระบายน้าลงสู่อ่าวกะรน
อ่าวกะรน

สวนสาธารณะหนองหาน
สัญลักษณ์

คาอธิบาย
โครงข่ายการระบายน้า
ทิศทางการไหลของน้า

ท่อระบายน้าสาธารณประโยชน์
บริเวณหน้า Karon View

ลารางสาธารณประโยชน์บริเวณตรงข้าม
โรงแรม Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa

ท่อระบายน้าสาธารณประโยชน์
บริเวณหน้าร้าน Sweet&Chilli

ลารางสาธารณประโยชน์
บริเวณตรงข้ามซอยปฏัก 24

รูปที่ 3.3.3-1 โครงข่ายระบบการระบายน้าออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ
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3.3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
จังหวัดภูเก็ตมีเนื้อที่ประมาณ 570.034 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 356,271.25 ไร่ ประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ 410,211 คน (ข้อมูลสานักทะเบียนกลางกรมการปกครอง ณ เดือนตุลาคม 2563) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน 19 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 1 แห่ง เทศบาล จานวน
12 แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล 6 แห่ง แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานจานวน 79,077 คน ข้อมูล
สานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนเมษายน 2562) มีนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ.2559 จานวน 13,306,465 คน
การบริหารจัดการมู ลฝอยแบบรวมศูนย์ รองรั บการจัดการมู ลฝอยและบาบัดน้าเสีย จัง หวัดภูเก็ ต
ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น และเอกชน ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตามคาสั่งจัง หวัดภู เก็ ต ที่ 1618/2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ได้ จัดทาแผนบริ หารจัดการมูลฝอย
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2558-2562 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการมูลฝอยให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ
จัดการมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต และสอดคล้องกับ Roadmap การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย เร่งแก้ไข
ปัญหาการกาจัดมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสม ตามความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
โดยกาหนดการแบ่งกลุ่มพื้นที่จัดการมูลฝอย (Cluster) ตามหลักเกณฑ์การแบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้ง
ศูนย์จัดการมูลฝอยจังหวัด ได้แก่ ปริมาณมูลฝอย ขอบเขตการให้บริการ ระยะทางการขนส่ง เทคโนโลยีการกาจัด
มูลฝอย สถานที่กาจัดมูลฝอย
ระบบการบริหารจัดการมูลฝอย
1) ปริมาณมูลฝอย
ในปี 2562 มีปริมาณมูลฝอยส่งกาจัดที่ศูนย์กาจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เฉลี่ย 963 ตัน/วัน เป็นปริมาณ
มูลฝอยในจังหวัดภูเก็ต โดยได้แสดงในภาพรวมปริมาณมูลฝอย ในรูปแบบของสถิติปริมาณมูลฝอยปีงบประมาณ
2558–2562 รายละเอียดดังดังตารางที่ 3.3.4-1 ปริมาณมูลฝอยส่งกาจัด ณ ศูนย์กาจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต
ย้อนหลัง 10 ปี (ปี 2552-2562) มีค่า 694-963 ตัน ดังตารางที่ 3.3.4-2 โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
มูลฝอยส่งกาจัด เฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี การส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาของอสังหาริมทรัพย์
จังหวัดภูเก็ต เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของมูลฝอย โดยจากการคาดการณ์ปริมาณมูลฝอย จังหวัด
ภูเก็ตระหว่างปี พ.ศ.2549–2570 พบว่า มีอัตราการเพิ่มของปริมาณมูลฝอย ร้อยละ 7 ต่อปี และจะปริมาณ
มูลฝอยส่งกาจัดมากกว่า 700 ตันต่อวัน และ 1,000 ตันต่อวันในปี พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2562 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3.3.4-1 สถิ ติ ป ริ ม าณมู ลฝอย (ตั น ) ณ ศู น ย์ ก าจั ด มู ล ฝอยจั ง หวั ดภู เ ก็ ต ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2558 – 2562
หน่วยงาน
เทศบาลนครภูเก็ต
เทศบาลเมืองป่าตอง
เทศบาลเมืองกะทู้
เทศบาลตาบลกะรน
เทศบาลตาบลเชิงทะเล
เทศบาลตาบลเทพกระษัตรี
เทศบาลตาบลวิชิต
เทศบาลตาบลรัษฎา
เทศบาลตาบลราไวย์
เทศบาลตาบลฉลอง
เทศบาลตาบลศรีสุนทร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภูเก็ต
องค์การบริหาร ส่วนตาบลกมลา
องค์การบริหาร ส่วนตาบลเกาะแก้ว
องค์การบริหาร ส่วนตาบลเชิงทะเล
องค์การบริหาร ส่วนตาบลเทพกระษัตรี
องค์การบริหาร ส่วนตาบลไม้ขาว
เทศบาลตาบลปาคลอก
องค์การบริหาร ส่วนตาบลสาคู
เอกชน
มูลฝอยสาธารณะ
รวม
เฉลี่ยตัน / วัน

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

47,522.14
45,883.32
15,338.54
15,403.54
3,068.75
2,892.46
24,053.98
22,516.77
12,250.76
13,968.70
10,253.79
879.33
3,540.35
4,458.17
5,574.02
4,466.30
3,438.97
4,192.76
0.00
31,040.29
1,147.12
253,161.50
694

48,715.03
47,826.32
16,278.91
17,545.96
3,091.72
3,091.19
25,809.73
25,528.85
13,430.27
15,076.27
11,691.70
1,128.24
3,820.22
4,932.70
5,824.53
4,488.67
3,683.72
3,720.99
541.19
33,190.45
1,218.11
271,890.06
745

49,872.68
50,967.44
17,608.58
19,106.22
3,472.26
3,147.22
28,065.15
26,611.27
15,000.28
16,074.63
12,481.13
1,530.70
4,193.60
5,135.28
6,775.16
4,741.77
3,873.63
4,334.80
4,072.88
34,848.60
1,711.64
290,634.72
794

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
17,433.93
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
39,737.77
1,750.46
313,624.87
859

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
48,172.33
1,406.23
351,390.01
963

ที่มา : กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สานักงานการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต, พ.ศ.2562

ตารางที่ 3.3.4-2 อัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ยของจังหวัดภูเก็ต ระหว่าง 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
369.522
378.364
386.605
394.169
402.017
410.211
416.582

1.52
1.55
1.67
1.79
1.83
1.93
2.01
2.14
2.25
2.31
1.87

เฉลี่ย
ที่มา : กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สานักงานการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต, มิถุนายน 2562
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2) การคัดแยกและนามูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก แห่ ง และแหล่ ง ก าเนิ ด ขนาดใหญ่ ป ระเภทชุ ม ชน โรงเรี ย น
และโรงแรมหลายแห่ ง ในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี โ ครงการสนั บ สนุ น กิ จ กรรม ลด คั ด แยก และน ามู ล ฝอยกลั บ มา
ใช้ประโยชน์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2546 อาทิ ถนนปลอดถัง รับบริจาควัสดุรีไซเคิล ขยะแลกไข่ ธนาคาร
ขยะรีไซเคิล การนาไปเลี้ยงสัตว์ผลผลิตน้าหมักชีวภาพ ก๊าซชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ไบโอดีเซล ศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยี
การจัดการมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตาบลวิชิต ศูนย์การเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รวมทั้งการคัดแยกโดยพนักงานท้ายรถฝอยและผู้คุ้ยมูลฝอย
ในสถานที่กาจัดมูลฝอย ซึ่งจากการสารวจข้อมูลการจัดการมูลฝอย ในปี 2557 พบว่า มีปริมาณมูลฝอยที่ถูก
นาไปใช้ประโยชน์ จานวน 77,582 ตัน/ปี จากปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น 261,913 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 29.62
ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด
3) การรวบรวมมูลฝอยชุมชน
การรวบรวมมูลฝอยชุมชนในจังหวัดภูเก็ต ดาเนินการโดยองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ภูเก็ต ทั้ง 19 แห่ง และบริ ษัทเอกชนที่ได้ รับอนุญาตให้บริ การเก็ บรวบรวมมูลฝอย และขนส่ง ไปกาจัด ณ
ศูนย์กาจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต โดยมีรถขนส่งมูลฝอยมากกว่า 250 เที่ยวต่อวัน โดยมีรูปแบบการให้บริการ
3 ลักษณะ ดังนี้
(3.1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยเอง จานวน 13 แห่ง
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลตาบลกะรน เทศบาลตาบลวิชิต เทศบาลตาบลราไวย์ เทศบาล
เมื อ งป่ า ตอง เทศบาลเมื อ งกะทู้ เทศบาลต าบลเชิ ง ทะเล เทศบาลต าบลป่ า คลอก เทศบาลต าบลศรี สุ น ทร
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะแก้วและองค์การบริหารส่วนตาบลไม้ขาว
(3.2) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นที่ จ้ า งเอกชนดาเนิ นการเก็ บ รวบรวมและขนส่ ง มู ล ฝอย
จานวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตาบลรัษฎา เทศบาลตาบลฉลอง องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล องค์การ
บริหารส่วนตาบลกมลา และองค์การบริหารส่วนตาบลสาคู
(3.3) องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ นที่ให้บริ การเก็ บรวบรวมขนส่ง มู ลฝอยโดยดาเนินการเอง
บางส่วนและจ้างเอกชนบางส่วน จานวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ต
4) การกาจัดมูลฝอยชุมชน
จังหวัดภูเก็ต มีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์รวมรองรับการกาจัดมูลฝอย ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งจังหวัดโดยจังหวัดภูเก็ตมอบให้เ ทศบาลนครภูเก็ตเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์กาจัดมูลฝอย รวมของจังหวัดภูเก็ต
ศูนย์กาจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี หมู่ที่ 1 ตาบลวิชิต อาเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต ได้รับอนุญาตตามประกาศกรมป่าไม้เรื่อง กาหนดบริเวณพื้นที่ให้ ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้า
ใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติฉบับที่ 284/2536 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2536 ให้ใช้ที่ดินป่าสงวน
แห่งชาติป่าเลนคลองเกาะผีบริเวณที่เป็นป่าชายเลนเสื่อมโทรม เนื้อที่รวม 291-2-70 ไร่ ภายในศูนย์กาจัดมูลฝอย
ประกอบด้วย อาคารสานักงานกลุ่มงาน สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต พื้นที่กาจัดมูลฝอยระบบเตาเผา (46 ไร่)
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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อาคารคัดแยกมูลฝอย (8 ไร่) พื้นที่กาจัดมูลฝอยแบบฝังกลบ (134 ไร่) พื้นที่บาบัดน้าเสีย (33 ไร่) พื้นที่ส่วนที่
เหลือเป็นพื้นที่ฉนวน (78 ไร่) โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ
ทางเข้าศูนย์และระบบบาบัดน้าเสียติดต่อกับถนนรัตโกสินทร์ 200
ปีและคลองบางใหญ่
ทิศใต้
ติดกับ
พื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอย และระบบบาบัดน้าเสียแบบบ่อผึ่ง
ติดต่อกับคลองเกาะผี
ทิศตะวันออก ติดกับ
พื้ น ที่ ฝั ง กลบมู ล ฝอย บ่ อ ฝั ง กลบเถ้ า ติ ด ต่ อ กั บ พื้ น ที่ ป่ า ชายเลน
และทะเลอันดามัน
ทิศตะวันตก ติดกับ
พื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอย ติดต่อหมู่บ้านสะพานหิน
ระบบกาจัดมูลฝอย
1. ระบบกาจัดมูลฝอยโดยวิธีการเผา (Incineration) ชุด A เป็นเตาเผาประเภทตะกรับเคลื่อนตัว
ขนาด 250 ตั น/วั น เป็ นอาคารเตาเผามู ล ฝอย สูง 6 ชั้ น ภายในประกอบด้ ว ย เตาเผา 1 ชุ ด สามารถเผา
มูลฝอยได้ 250 ตัน/วัน ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง อุณหภูมิในห้องเผาไหม้ระหว่าง 800-900 องศาเซลเซียส
มีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศที่บาบัดก๊าซจากการเผาแบบแห้ง พร้อมเครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรอง ระบบบาบัด
น้าเสีย ระบบควบคุมกลิ่น/เสียง ระบบกาจัดเถ้า และระบบผลิตกระแสไฟฟ้ากังหันน้าแบบแรงดันย้อนกลับ กาลัง
2,500 กิโลวัตต์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ประมาณ 2.5 เมกะวัตต์ และมีไฟฟ้าส่วนเกินนาไปใช้ประโยชน์อื่นได้
มีระบบการควบคุมโดยอัตโนมัติตั้งแต่ ระบบรับมูลฝอยถึงระบบระบายเถ้า ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศเป็น
ระบบแห้งพร้อมเครื่องกรองฝุ่นชนิดถุง (Bag Filter) สามารถรองรับการกาจัดมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 80,000 ตัน/ปี
สถานที่เก็ บมูลฝอยสามารถรองรับมูลฝอยสะสมได้ 3,000 ตัน เริ่มดาเนินการเผามูลฝอยมาตั้งแต่ปี 2542
โดยเทศบาลนครภูเก็ต ได้ว่าจ้างเอกชนเป็นผู้ดาเนินการเดินระบบและบารุ งรักษาระบบเตาเผา ปัจจุบันหยุด
ดาเนินการเนื่องจากชารุดและรองบประมาณซ่อมบารุง และได้รับความเห็นชอบโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตพลังงานของระบบเตาเผาให้สามารถผลิตพลังงานได้ไม่น้อยกว่า 3.50 เมกะวัตต์ ภายใต้แผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2558
2. ระบบกาจัดมูลฝอยโดยวิธีการเผา (Incineration) ชุด B และ C เทศบาลนครภูเก็ต เป็นผู้รับ
สัญญาจากเอกชน เป็นเตาเผาแบบตะกรับ (Stoker Incineration) ขนาด 350 ตัน/วัน จานวน 2 ชุด โครงการได้
ดาเนินการก่อสร้างแล้วและเปิดดาเนินการเมื่อต้นปี พ.ศ.2555 โดยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า
12 เมกกะวัตต์
3. ระบบการดาเนินการฝังกลบมูลฝอย ตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)0มีพื้นที่ 134 ไร่
ประกอบด้วย บ่อฝังกลบ 120 ไร่ และระบบบาบัด น้าชะมูลฝอย 14 ไร่ สาหรับบ่อฝังกลบมีจานวน 5 บ่อ บ่อละ
3 ชั้น ชั้นละ 2 เมตร หรือ ไม่เกิน 7 เมตร แต่ละชั้นรับมูลฝอย ได้ประมาณ 300,000 กว่าตัน ซึ่งบ่อฝังกลบใช้มาตั้งแต่
ปี พ.ศ.2535 มีปริมาณมูลฝอย สะสมมากกว่า 1 ล้านตัน ปัจจุบันใช้พื้นที่ฝังกลบมูลฝอยเต็มแล้วทั้งหมด 120 ไร่
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โดยรับมูลฝอยที่ไม่สามารถเข้าสู่เตาเผาได้ (วัสดุสิ่งก่อสร้าง) จากเตาเผาประมาณ 50 ตันต่อวัน ตามแบบสูงได้
ไม่เกิน 3 ชั้น แต่ถมมูลฝอย เกินกว่า 7 เมตร ทุกบ่อ
เทศบาลนครภูเก็ตมีการศึกษาแนวทางการนามูลฝอยในพื้นที่ฝังกลบมาใช้ผลิต เป็นพลังงาน
สะอาด โดยการฝังกลบด้วยกระบวนการชีวภาพ-กล (Biological Mechanical Treatment : BMT) เป็นการ
ผสมผสานระหว่างวิธีย่อยสลายทางชีวภาพและวิธีการคัดแยกทางกล โดยทาให้มูลฝอยอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ง่าย
ถูกย่อยสลายกลายเป็นก๊าซชีวภาพ และมูลฝอยส่วนที่เหลือจะนามาผ่านการคัดแยกทางกล เพื่อผลิตเป็นมูลฝอย
เชื้อเพลิง ซึ่งจะต้องบูรณาการรูปแบบการจัดการมูลฝอยให้มีการจัดการที่ดีและมีเทคโนโลยีที่ดี เพื่อรองรับมูลฝอย
จังหวัดภูเก็ตในระยะยาว มีรายละเอียดดังนี้บ่อฝังกลบที่ 2 และ 3 มอบหมาย เอกชนที่ ดาเนินการเตาเผาชุดที่ 2
รื้อบ่อเพื่อนามูลฝอยเก่าในบ่อไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาเผา ส่วนบ่อฝังกลบที่ 4 และ 5 เทศบาลนครภูเก็ตเป็น
ผู้ดาเนินการรื้อบ่อเพื่อนามูลฝอยมาปรับปรุงคุณภาพแล้วใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริมในระบบเตาเผา และปรับปรุงบ่อ
ฝังกลบบ่อที่ 2 3 4 และ 5 ให้เป็นแบบ Bioreactor Landfill เพื่อนาก๊าซชีวภาพที่ได้มาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิต
กระแสไฟฟ้า โดยจะไม่ดาเนินการรื้อมูลฝอยในบ่อฝังกลบที่ 1 ที่ปิดบ่อไปแล้ว เนื่องจากเป็นบ่อที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนมาก
ที่สุด การรื้อบ่ออาจส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงได้หากดาเนินการแล้วเสร็จ บ่อฝังกลบเดิมจะสามารถรองรับ
ปริมาณมูลฝอยได้ 300 ตันต่อวัน
จังหวัดภูเก็ต มีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ ซึ่งรองรับการกาจัดมูลฝอยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง
จังหวัด โดยมอบให้เทศบาลนครภูเก็ตเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์กาจัดมูลฝอยรวมของจังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ทั้งหมด 291
ไร่ ประกอบด้วย เตาเผามูลฝอย โรงคัดแยก (ปัจจุบันได้ปิดดาเนินการ) และหลุมฝังกลบ ซึ่งมีพื้นที่ 120 ไร่ ได้รับ
อนุญาตให้ใช้ที่ดินป่าชายเลนเสื่อมโทรมจากป่าไม้จังหวัดภูเก็ต ตั้งเป็นศูนย์กาจัดมูลฝอยเมื่อ ปีพ.ศ.2536 สถานที่
กาจัดมูลฝอยแห่งนี้อยู่ห่างสานักงานเทศบาลนครภูเก็ต ประมาณ 3 กิโลเมตร วิธีการกาจัดมูลฝอยที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันเป็นแบบผสมผสานระหว่างวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) และเตาเผามูลฝอย
(Stoker Type) โดยบริษัท บีเทค มิตซูคอร์ปอเรชั่น จากัด เป็นผู้ดาเนินการกาจัดมูลฝอยที่เตาเผามูลฝอย
ส่วนการกาจัดมูลฝอยด้วยวิธีฝังกลบ เทศบาลนครภูเก็ตดาเนินการด้วยตนเอง ซึ่งระบบกาจัด มูลฝอยของเทศบาล
นครภูเก็ต มีระบบต่าง ๆ ดังนี้
(1) โรงงานเตาเผามูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต เป็นเตาเผาประเภทตะกรับเคลื่อนตัว ขนาด
250 ตั น/วั น เป็ นอาคารเตาเผามู ลฝอย สู ง 6 ชั้ น ภายในประกอบด้ วย เตาเผา 1 ชุ ด สามารถเผามู ลฝอยได้
250 ตัน/วัน ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง อุณหภูมิในห้องเผาไหม้ระหว่าง 800-900 องศาเซลเซียส มีระบบควบคุม
มลพิษทางอากาศที่บาบัดก๊าซจากการเผาแบบแห้ง พร้อมเครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรอง และระบบบาบัดน้าเสีย ระบบ
ควบคุ ม กลิ่น/เสียง ระบบกาจัดเถ้ า และระบบผลิตกระแสไฟฟ้ า กั งหันน้าแบบแรงดั นย้อ นกลับ ก าลัง 2,500
กิโลวัตต์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 2.5 เมกะวัตต์และมี ไฟฟ้าส่วนเกิน นาไปใช้ประโยชน์อื่นได้มีระบบ
การควบคุมโดยอัตโนมัติตั้งแต่ระบบรับมูลฝอยถึงระบบระบายเถ้า ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศเป็นระบบแห้ง
พร้อมเครื่องกรองฝุ่นชนิดถุง (Bag Filter) สามารถรองรับการกาจัดมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 80,000 ตัน/ปี สถานที่เก็บ
มูลฝอยสามารถรองรับมูลฝอยสะสมได้ 3,000 ตัน เริ่มดาเนินการเผามูลฝอย ตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งเทศบาลนครภูเก็ต
ได้ว่าจ้างบริษัท บีเทค มิตซูคอร์ปอเรชั่นจากัด เป็นผู้ดาเนินการเดินระบบและบารุงรักษาระบบเตาเผา
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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(2) โรงงานเตาเผามูลฝอยชุมชนชุดที่ 2 ซึ่งเทศบาลนครภูเก็ต เป็นผู้รับสัญญาจาก บริษัท พีเจที
เทคโนโลยีจากัด เป็นเตาเผาแบบตะกรับ (Stoker Incineration) ขนาด 700 ตัน/วัน ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือน
เมษายน 2555 ซึ่งช่วยให้ศูนย์กาจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต มีความสามารถในการรองรับปริมาณมูลฝอย ที่เกิดขึ้น
ของจังหวัดภูเก็ตได้ประมาณ 15 ปี ปัจจุบันใช้เป็นเตาเผาหลักในการเผามูลฝอยของจังหวัด และสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้า ได้ประมาณ 12 เมกะวัตต์
(3) การจัดการมูลฝอยแบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล มีพื้นที่ 120 ไร่ แบ่งออกเป็น 5 บ่อ
ซึ่งบ่อฝังกลบใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 มีปริมาณมูลฝอยสะสมมากกว่า 1 ล้านตัน ปัจจุบั นมูลฝอยที่นาเข้าไป
ทาการฝัง กลบ ก าลัง จะเกิ นขี ด ความสามารถของบ่อ ฝัง กลบที่ จะรองรั บได้ จาเป็นจะต้ อ งขยายพื้ นที่ ฝั ง กลบ
ชั้นที่ 3 ของบ่อฝังกลบที่ 2, 3 และ 5 สาหรับรองรับมูลฝอยชุมชนได้อีกประมาณ 70,000 ตัน หากใช้ควบคู่กับ
โรงเตาเผามูลฝอยขนาด 250 ตัน/วัน ยังคงใช้ได้ อีกไม่เกิน 1 ปี จาเป็นต้องดาเนินการรื้อฟื้นฟูบ่อฝังกลบที่ 4
เพื่อใช้สาหรับการรองรับมูลฝอยในอนาคต อีกทั้งมีการศึกษาแนวทางการนามูลฝอยในพื้นที่ฝังกลบมาใช้ผลิตเป็น
พลังงานสะอาด โดยการฝังกลบด้วยกระบวนการชีวภาพ-กล (Biological Mechanical Treatment : BMT)
เป็นการผสมผสานระหว่างวิธีย่อยสลายทางชีวภาพและวิธีการคัดแยกทางกล โดยทาให้มูลฝอยอินทรีย์ที่ย่อยสลาย
ได้ง่ายถูกย่อยสลายกลายเป็นก๊าซชีวภาพ และมูลฝอยส่วนที่เหลือจะนามาผ่านการคัดแยกทางกล เพื่อผลิตเป็น
มู ล ฝอยเชื้ อ เพลิ ง ซึ่ ง จะต้ อ งบู ร ณาการรู ป แบบการจั ด การมู ล ฝอยให้ มี ก ารจั ด การที่ ดี และมี เ ทคโนโลยี ที่ ดี
เพื่อรองรับมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตในระยะยาว
(4) การก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาด 2.5 ตัน/วัน ใช้กาจัดมูลฝอยติดเชื้อของ
จังหวัดภูเก็ต วันละ 800–1,000 กิโลกรัม เป็นมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ชุมชน
ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกเอกชน และโรงฆ่าสัตว์มาใช้บริการ ปัจจุบันรถบรรทุกมูลฝอยติดเชื้อ มีสภาพเก่า
และขาดบุคลากรที่มีความชานาญในการดาเนินการ จึงยังต้องมีการปรับปรุงระบบการขนถ่าย และเผามูลฝอย
ติดเชื้อให้ได้มาตรฐาน ปัจจุบันเตาเผามูลฝอยติดเชื้อชารุดไม่ได้ดาเนินการ
(5) การรวบรวมและก้าจัดของเสียอันตรายชุมชน
สาหรั บปริม าณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้น สามารถประเมิ นจากจานวนประชากรในปี 2556
พบว่า จังหวัดภูเก็ตมีปริมาณของเสียอันตรายประเภทหลอดไฟและแบตเตอรี่ จานวน 1,134.31 ตัน/ปี และซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น โทรศัพท์มือถือ/บ้าน อุปกรณ์เล่นภาพ/เสียงขนาดพกพา
โทรทัศน์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) จานวน 2,479.76 ตัน/ปี ตามลาดับ (ประเมินจากจานวนประชากรปี 2556
และอัตราการเกิดของเสียอันตราย) จังหวัดภูเก็ต มีการขยายตัวด้านธุรกิจท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการ
พัฒ นาด้า นอสังหาริ ม ทรั พย์ที่สูง มาก ก่ อให้เกิ ดของเสียอันตรายต่ อชุ มชนสูง ตามไปด้วย และจัง หวัดภูเก็ตไม่
สามารถกาจัดมูลฝอยอันตรายเองได้ ประกอบกับหากกาจัดไม่ถูกวิธีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และการกาจัดมูลฝอยอันตรายมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ามูลฝอยทั่วไปมาก เพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวคณะกรรมการบริหารมูลฝอยและน้าเสียจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์
2557 ได้มีการพิจารณา และมีมติเห็นชอบให้กาหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑ์การนาส่งมูลฝอยอันตราย ณ
ศูนย์กาจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต (ขั้นตอนการดาเนินการจัดการของเสียอันตรายชุมชนศูนย์กาจัดมูลฝอยจังหวัด
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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ภูเก็ต ดังรูปที่ 3.3.4-1) ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการมูลฝอยอันตรายจังหวัดภูเก็ตเป็นรูปธรรม โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอย รวมทั้งมูลฝอยอันตรายไปกาจัดหรือบาบัด
อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกากับการ
ขนส่งของเสียอั นตราย พ.ศ.2547 ดังนั้น อาศั ยอานาจตามพระราชบัญญั ติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน
พ.ศ.2534 มาตรา 57 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยอาศัยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการมูลฝอย
และน้าเสียจังหวัดภูเก็ต จึงได้กาหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑ์ การนาส่งมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์กาจัด
มูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ดังนี้
1. ประเภทมูลฝอยอันตรายที่นาส่ง ณ ศูนย์กาจัดมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย
1.1) ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ
1.2) หลอดไฟ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอดไฟชนิดต่างๆ
1.3) กระป๋องสเปรย์
2. อัตราค่ากาจัด ในการนาส่งมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์กาจัดมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต รวมทุกประเภท 22
บาท/กิโลกรัม
3. หลักเกณฑ์การนาส่งมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์กาจัดมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต
3.1) ผู้นาส่งมูลฝอยอันตราย แยกประเภทตามแหล่งกาเนิด ได้แก่
3.1.1) สถานประกอบการ หมายความว่ า มู ล ฝอยอั น ตรายที่ น าส่ ง เกิ ด จากโรงแรม/
รีสอร์ท บริษัท ห้างร้าน และโรงงาน
3.1.2) องค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่ นจังหวัดภู เก็ต หมายความว่า มูลฝอยอั นตรายที่ นาส่ง
เกิดจากชุมชน ที่พักอาศัย โรงเรียนสถาบันการศึกษา และสถานที่ราชการที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3.2) สภาพซากของมู ลฝอยอั น ตรายประเภทหลอดไฟที่ นาส่ง จะต้ อ งอยู่ใ นสภาพสมบู ร ณ์ แ ละ
ไม่แตกหักเสียหาย
3.3) ระยะเวลาการนาส่งมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์กาจัดมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต เปิดรับทุกวันที่
20-25 ของทุกเดือน
4. ให้เทศบาลนครภูเก็ต จัดสร้างที่พักมูลฝอยอันตรายให้ถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
เก็บมูลฝอยอันตราย และเป็นหน่วยงานจัดเก็บค่ากาจัดมูลฝอยอันตราย
5. เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

3-81

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

รูปที่ 3.3.4-1 ตัวอย่างจุดทิ้งมูลฝอยอันตรายจังหวัดภูเก็ต
การดาเนินการจัดการของเสียอันตรายชุมชน จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ตมีการดาเนินงานการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ดังนี้
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ตและสถานประกอบการ สนับสนุนการขนส่งของ
เสียอันตรายที่รวบรวมได้ไปเก็บที่อาคารกักเก็บของเสียอันตราย ณ ศูนย์กาจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต และมีผล
การรวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย ปี 2561 เท่ากับ 11,950 กิโลกรัม
(2) เทศบาลนครภูเก็ต จัดทาโครงการลดและแยกมูลฝอยจากแหล่งกาเนิด ปี 2554 กิจกรรม Phuket
Safe งบประมาณ 33,251 บาท เพื่อรณรงค์เชิญชวนประชาชน รวมทั้งแหล่งกาเนิดขนาดใหญ่ อาทิ โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตทุกแห่ง คัดแยกของเสียอันตรายประเภทถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่อุปกรณ์เครื่องใช้ ต่าง ๆ
และนามาแลกรับยาจากร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการทั้งในเขต เทศบาลนครภูเก็ต โดยเป็นกิจกรรมที่เทศบาล
นครภูเก็ตได้รับความร่วมมือจากชมรมร้านขายยาจังหวัดภูเก็ต ในการจัดยามาบริการแลกกับขยะอันตราย อาทิ
ยาแก้ปวด ลดไข้ยาหม่องน้า และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
(3) เทศบาลนครภูเก็ตและเอกชน จัดทาโครงการขยะอันตรายสร้างชาติ (Battery Scholarship)
โดยรณรงค์ให้ประชาชนแยกของเสียอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ออกจาก
มูลฝอยชุมชนทั่วไป แล้วนาไปมอบให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวบรวมไว้แลก เป็นทุนการศึกษาสาหรับนักเรียน
เพื่อให้เทศบาลรวบรวมและนาไปกาจัดอย่างถูกวิธีโดยของเสียอันตราย0ประเภทถ่านไฟฉาย จานวน 10 แกลลอน
แลกทุนการศึกษา 2,000 บาท
(4) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต จัดทาตู้รวบรวมมูลฝอยอันตรายชุมชน
และส่งมอบให้ชุมชนเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนแยกของเสียอันตรายออกจากมูลฝอยชุมชนทั่วไป เพื่อให้เทศบาล
รวบรวมและนาไปกาจัดอย่างถูกวิธี
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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ศูนย์กาจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต มีอาคารกักเก็บของเสียอันตรายจากชุมชนที่รวบรวมและขนส่งจาก
แหล่งกาเนิดทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ตเปิดรวบรวม ทุกวันที่ 20 -25 ของทุกเดือน (ดังรูปที่ 3.3.4-2) เพื่อรอขนส่ง
ของเสี ย อั น ตรายจากชุ ม ชนไปก าจั ด โดยผู้รั บ บริ ก ารก าจัด ของเสีย อั นตรายที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
การจัดการขยะอันตรายชุมชน
แหล่งกาเนิด

จัดเก็บรวบรวมขนส่ง

ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานราชการ

อปท.

สถานประกอบการโรงแรม

สถานประกอบการโรงแรมเนินการเอง

ขยะอันตรายชุมชน
- หลอดไฟ
- แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย
- กระป๋องสเปรย์

ค่ า ธรรมเนี ย มก าจั ด ขยะอั น ตราย
ชุมชน ณ ศูนย์กาจัดขยะกิโลกรัมละ
22 บาท

การกาจัด
ศูนย์กาจัดมูลฝอยรวม
ชั่งน้าหนัก
สถานีพักขยะอันตราย
ส่งกาจัดบริษัทที่ได้รับอนุญาต
จากสถานโรงงาน

ส่งศูนย์ ฯ ทุกวันที่ 20-25 ของเดือน
คัดแยก รวบรวม ขนส่ง
- อปท.
- สถานประกอบการ

กักเก็บ
- เทศบาลนครภูเก็ต
- เปิดรับทุกวันที่ 20-25 ของเดือน
- อัตราค่ากาจัดขยะอันตราย 22 บาท
ต่อกิโลกรัม

กาจัด
- ผู้ให้บริการกาจัดของเสียอันตราย
ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

รูปที่ 3.3.4-2 ขั้นตอนดาเนินการจัดการของเสียอันตรายชุมชนศูนย์กาจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
จังหวัดภูเก็ตได้จัดสรรงบประมาณสาหรับปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของศูนย์กาจัด
มูลฝอย ประกอบด้วย ห้องเย็นสาเร็จรูปสาหรับกักเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ขนาดปริมาตรไม่น้อยกว่า 65 ลูกบาศก์เมตร
โรงเตาเผามูลฝอยติดเชื้อแบบระบบเตาเผามูลฝอย ชนิดควบคุมอากาศ 2 ห้อง เผาไหม้ (Controlled Air) อัตรา
การเอาไหม้ 150-200 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เชื้อเพลิงชนิดแก็ส LPG และระบบบาบัดอากาศแห้งปัจจุบันเทศบาล
นครภูเก็ตได้ว่าจ้างเอกชนดาเนินกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
การรวบรวมและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
เทศบาลนครภูเก็ตได้ให้บริการเก็บรวบรวมขนส่งมูลฝอยติดเชื้อเพื่อกาจัดด้วยเตาเผา แบบธรรมดา
ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2538 และปัจจุบันชารุด ระบบกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีการเผา (Incineration) ขนาด
2.5 ตัน/วัน ใช้กาจัดมูลฝอยติดเชื้อของจังหวัดภูเก็ตจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตาบล
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกเอกชน และโรงฆ่าสัตว์ปัจจุบันเตาเผาขยะติดเชื้อชารุดไม่ได้ดาเนินการ จึงส่งกาจัดที่
เตาเผามูลฝอยชุมชน โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ กิโลกรัมละ 12-15 บาท นอกจากนั้น
ยังมีปัญหารถบรรทุกมูลฝอยติดเชื้อมีสภาพเก่าและขาดบุคลากร ที่มีความชานาญในการดาเนินการ จึงยังต้องมี
การปรับปรุงระบบการขนส่งกักเก็บและเผามูลฝอยติดเชื้อให้ได้มาตรฐาน
ข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลที่ส่ง กาจัด ณ ศูนย์กาจัดมูลฝอยรวม จังหวัดภูเก็ ต
ระหว่างปี 2554–25620พบว่า โดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ0ในปี 2562 เฉลี่ย 1,275.10
กิโลกรัม/วัน ดังตารางที่ 3.3.4-3
ตารางที่ 3.3.4-3 ประเภทและปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2562
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หน่วยงาน
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงพยาบาลป่าตอง
โรงพยาบาลถลาง
โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลเทศบาลตาบลวิชิต
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
โรงพยาบาลเทศบาลเมืองป่าตอง
อื่นๆ (คลินิก)
รวม

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ (กิโลกรัม/วัน)
373.86
53.51
72.13
294.72
273.01
93.99
0.33
51.36
48.18
14.01
1,275.10

ที่มา : สานักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต พ.ศ.2562

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม
ศูนย์กาจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต มีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาด 150 กิโลกรัม/ชั่วโมง ซึ่งก่อสร้างมา
ตั้งแต่ปี 2538 ปัจจุบันอยู่ในสภาพชารุด หยุดดาเนินการ เทศบาลได้รับงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต
ปีงบประมาณ 2557 วงเงิน 20 ล้านบาท โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประกอบด้วย
เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 150 กิโลกรัม/ชั่วโมง รถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อปรับอุณหภูมิ 6 ล้อ 2 คัน และห้องเก็บกัก
มูล ฝอยติ ด เชื้ อ ปรั บ อุ ณ หภู มิ (แผนปฏิ บั ติก ารเพื่ อ การจั ดการคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บจั ง หวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565)
สาหรับพื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลกะรน ซึ่งจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4
ปี (พ.ศ.2561-2564) พื้ นที่ เทศบาลตาบลกะรนมี ปริ มาณมู ลฝอยประมาณ 62 ตั น/วัน หรื อ 18,293 ตั น/ปี
และกาจัดมูลฝอยโดยวิธีการเผาและฝังกลบของเทศบาลนครภูเก็ต โดยเสียค่าธรรมเนียมการจากัดมูลฝอย ซึ่งมี
รถเก็บขนมูลฝอยใช้งานอยู่ในปัจจุบัน จานวน 7 คัน ดังนี้
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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2)
3)
4)
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รถบรรทุกมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย จานวน 2 คัน
รถบรรทุกมูลฝอยแบบอัดเทท้าย จานวน 1 คัน
รถบรรทุกแบบหางเหยี่ยว จานวน 1 คัน
รถบรรทุกเทท้าย จานวน 3 คัน

การจัดการมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอยของโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
 ห้อ งพั ก ภายในห้ อ งพั ก แต่ ละห้อ งจะจัดให้มี ถั ง มู ลฝอยขนาด 5 ลิตร จานวน 2 ถั ง ภายในมี
ถุงพลาสติกรองรับ โดยวางไว้ในส่วนของห้องนอน 1 ถัง และห้องน้า 1 ถัง
 ห้องอาหาร เป็นส่วนสาหรับรับประทานอาหารเท่านั้น จะไม่มีส่วนของครัวสาหรับประกอบอาหาร
แต่อย่างใด ดังนั้น โครงการจัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 60 ลิตร จานวน 2 ถัง เพื่อรองรับมูลฝอยทั่วไป เช่น กระดาษทิชชู
กระดาษเช็ ดมื อ ขวดพลาสติ ก หลอดพลาสติ ก เป็ นต้ น โดยวางไว้ ภ ายนอกห้ อ งอาหารใกล้ กั บทางเข้ า -ออก
ห้องอาหาร
 ห้องครัว เป็นส่วนสาหรับประกอบอาหารและเตรียมอาหาร โดยมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในห้องครัว
ส่วนใหญ่จะเป็นมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ ได้แก่ เศษเนื้อสัตว์ เศษผัก เปลือกผลไม้ รองลงมา
จะเป็ น มู ล ฝอยทั่ ว ไป ได้ แ ก่ ฟอยล์ ห่ อ อาหาร ภาชนะบรรจุ น้ ามั น ซอสปรุ ง รส ถุ ง พลาสติ ก และมู ล ฝอย
รีไซเคิล ได้แก่ ขวดแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม และขวดพลาสติก เป็นต้น โครงการจัดให้มีจุดทิ้งมูลฝอย จานวน 3 จุด
แต่ละจุดจะมีถังรองรับมู ลฝอย ขนาด 120 ลิตร จานวน 3 ถัง แบ่งเป็นถังมู ลฝอยอิ นทรีย์/มูลฝอยที่สามารถ
ย่อยสลายได้ ถังมูลฝอยทั่วไป และถังมูลฝอยรีไซเคิล อย่างละ 1 ถัง โดยวางภายในห้องครัว
 พื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ เช่น โถงต้อนรับ โถงบันไดภายในอาคาร และพื้นที่ภายนอกอาคารจัดวางถัง
มูลฝอย ขนาด 120 ลิตร จานวน 3 จุด จุดละ 4 ถัง ประกอบด้วย ถังมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้
ถังมูลฝอยทั่วไป ถังมูลฝอยรีไซเคิล และถังมูลฝอยอันตราย อย่างละ 1 ถัง
สาหรับการรวบรวมมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอย โครงการได้จัดให้มีแม่บ้านคอยรวบรวมมูลฝอยจาก
ส่วนต่างๆ นามาคัดแยกแต่ละประเภท เช่น มูลฝอยอินทรี ย์ ขวดพลาสติ ก ขวดแก้ว กระดาษ กระป๋องสเปร์
เป็นต้น โดยเก็บรวบรวมใส่ถุงดาแล้วนาไปพักในห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
ทั้งนี้ การเก็บขนมูลฝอยเทศบาลตาบลกะรนได้ขอความร่วมมือจากสถานประกอบการให้เก็บขนมูลฝอย
และนาไปยังสถานีข นถ่ ายและคั ดแยกมู ลฝอยเทศบาลตาบลกะรน บริเวณซอยปฏั ก 24 ซึ่ง อยู่ห่า งจากพื้ นที่
โครงการประมาณ 500 เมตร (ตามระยะถนน) โดยโครงการได้จัดให้มีรถบรรทุก 4 ล้อ จานวน 1 คัน ทาการเก็บ
ขนมูลฝอย 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เวลา 09.00 น. และช่วงเย็น เวลา 16.00 น ของทุกวัน ซึ่งจุดจอดรถเก็บ
มูลฝอยมูลฝอยของโครงการจะอยู่บริเวณทางเข้า-ออก ชั้นใต้ดิน (ทางเซอร์วิส) ใกล้ห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อความ
สะดวกและปลอดภัยในการเก็บขนมูลฝอย เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการเก็บขนไม่เกิน 5 นาที ซึ่งสามารถเก็บขนได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
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3.3.5 การคมนาคมขนส่ง
การคมนาคมและการขนส่งของจังหวัดภูเก็ตแบ่งเป็น 3 เส้นทาง ได้แก่
1) การคมนาคมทางบก จังหวัดภูเก็ตมีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ
และจังหวัด ที่สามารถใช้งานได้ดีในทุกฤดูกาล และมีถนนสายหลักที่สาคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402
เชื่ อ มระหว่ า งจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต กั บ จั ง หวั ด พั ง งา โดยผ่ า นทางสะพา นสารสิ น และสะพานท้ า วเทพกระษั ต รี ท้าวศรีสุนทร ซึ่งเป็นเส้นทางเดีย วสาหรับใช้เดินโดยทางบกในการเข้า –ออก จังหวัดภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันได้รับการ
ปรับปรุงผิวจราจรของเส้นทางดังกล่าว เป็นถนนขนาด 4 ช่องทางเดินรถ มีเกาะกลางถนนเพื่อรองรับการขยายตัว
ทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของภูเก็ต ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีทางหลวงแผ่นดิน จานวน 18 เส้นทาง รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3.3.5-1
ตารางที่ 3.3.5-1 ทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดภูเก็ต
หมายเลขทางหลวง
402
4024
4020
4022
4026
4027
4031
4021
4023
4024
4025
4028
4029
4030
4129
4233
4302
4353

ตอนควบคุม
หมากปรก – เมืองภูเก็ต
บางคู – ตีนเขา
เมืองภูเก็ต – กะทู้
โรงเรียนวิชิตสงคราม – สนามสุระกุล
แยกทางหลวงหมายเลข 402 – สนามบิน
ท่าเรือ – เมืองใหม่
มุดดอกขาว – สนามบิน
เมืองภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง
เมืองภูเก็ต – แหลมพันวา
ตีนเขา – หาดราไวย์
ท่าเรือ – เชิงทะเล
ห้าแยกฉลอง – กะรน
กะทู้ – ป่าตอง
ถลาง – หาดราไวย์
ทางเข้าอ่าวมะขาม
ตีนเขา – นาบอน
หาดทรายแก้ว – ท่านุ่น
ทางแยกไปท่าฉัตรไชย

ระยะทาง (กม.)
27.102
11.650
1.642
0.488
4.130
19.538
13.093
6.473
8.770
11.070
6.950
8.608
2.836
40.540
0.380
1.514
4.818
0.825

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561-2565)

2) การคมนาคมทางน้า จังหวัดภูเก็ต มีท่าเรือน้าลึก จานวน 1 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือน้าลึกภูเก็ต บริเวณ
อ่าวมะขาม ตาบลวิชิต อาเภอเมือง ใช้เป็นท่าเรือเพื่อการขนส่งสินค้าและเพื่อการท่องเที่ยว และมีจานวนท่าเทียบ
เรือในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งสิ้น 38 แห่ง ประกอบไปด้วย รายละเอียดดังตารางที่ 3.3.5-2
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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ตารางที่ 3.3.5-2 จานวนท่าเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ลาดับ
1
2
3
4
5

ท่าเทียบเรือ
ท่าเทียบเรือเพื่อรับขนถ่ายสินค้าสาธารณะทั่วไป
ท่าเทียบเรือโดยสารและเรือสาราญ/กีฬา
ท่าเทียบเรือของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
ท่าเทียบเรือประมง
ท่าเทียบเรือใช้ในกิจการของโรงแรม ร้านอาหาร
รวมทั้งสิ้น

จานวน (แห่ง)
3
14
5
11
5
38

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561-2565)

นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตยังมีท่าจอดเรือของเอกชน (Marina) จานวน 4 แห่ง (ตารางที่ 3.3.5-3) ตั้งอยู่ทาง
ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ ซึ่งเป็นทาเลที่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะต่างๆ ในอ่าวพังงา และเกาะ
ต่างๆ ในจังหวัดกระบี่ได้อย่างสะดวก ซึ่งผู้ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ
ตารางที่ 3.3.5-3 ข้อมูลและสถานที่ตั้งมารีน่าในจังหวัดภูเก็ต
มารีน่า

ที่ตั้ง

โบ๊ท ลากูน มารีน่า
(The boat lagoon
Marina)
รอยัล ภูเก็ต มารีน่า
(Royal Phuket
Marina)
ยอร์ชเฮเว่น
(The yacht haven
Marina)
อ่าวปอ แกรนด์
มารีน่า (Ao Po Grand
Marina)

22/1 หมู่ 2 ถนนเทพกระษัตรี
ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
68 หมู่ 2 ถนนเทพกระษัตรี
ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
141/2 หมู่ 2 ถนนเทพกระษัตรี
ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต
113/1 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี
ตาบลป่าคลอก อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต

จานวน
ที่จอดเรือ
ในน้า (ลา)

จานวน
ที่จอดเรือ
บนบก (ลา)

ความยาวเรือ
สูงสุดที่สามารถ
เข้าเทียบท่า
(เมตร)

อัตราการกินน้า
ลึกสูงสุดที่
สามารถเข้ามา
เทียบได้ (เมตร)

173

135

24.384 (80 ฟุต)

2-2.50

76

35

37

3

300

-

80

2.50-8

300

100

80

10

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 - 2565)
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3) การคมนาคมทางอากาศ จังหวัดภูเก็ตมีท่าอากาศยานพาณิชย์ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6
บ้านบ่อไทร ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง ท่าอากาศยานภูเก็ตมีบทบาทสาคัญในการขนส่งสินค้า และผู้โดยสาร
เชื่อมโยงทั้งภายในประเทศและต่า งประเทศโดยตรง ซึ่งสามารถรองรับเที่ยวบินได้ 20 เที่ ยว/ชั่วโมง รองรับ
ผู้โ ดยสารได้ม ากกว่า 15 ล้า นคน โดยในปี พ.ศ.2561 มี จานวนเที่ ยวบินทั้ ง ภายในและต่ า งประเทศ จานวน
116,487 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 317 เที่ยว มีจานวนผู้โดยสารเข้า –ออก จานวน 18,261,156 คน และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สาหรับการคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการจะใช้การคมนาคมทางบกจากวงเวียนกะรน เข้าสู่ถนนทางหลวง
แผ่ น ดิ น หมายเลข 4030 (ถนนวิ เ ศษ) ตรงไปตามถนนระยะทางประมาณ 650 เมตร เลี้ ย วขวาเข้ า สู่ ถ นน
สาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) ตรงไประยะทางประมาณ 190 เมตร พื้นที่โครงการอยู่ทางขวามือ ดังรูปที่
3.3.5-1

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24)
(จุดนับปริมาณจราจร)
อ่าวกะรน

สวนสาธารณะหนองหาน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
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พื้นที่โครงการ

ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030
(ถนนวิเศษ) (จุดนับปริมาณจราจร)
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รูปที่ 3.3.5-1 เส้นทางการคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

วงเวียนกะรน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

จากกการศึ ก ษาเส้น ทางคมนาคมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บโครงการ พบว่า เส้นทางที่ เ ชื่ อ มกั บ ทางเข้ า -ออก
โครงการ คือ ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) และถนนที่เชื่อมต่อกับถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก
24) คือ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ) ดัง นั้น บริษั ทที่ปรึกษาจึงได้ก าหนดจุดตรวจนับ
ปริมาณการจราจรทั้งหมด จานวน 2 จุด บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ) และบริเวณ
ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) โดยทาการเก็บข้อมูลปฐมภูมิและตรวจนับปริมาณการจราจรในชั่วโมง
เร่งด่วน ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 และวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565
สาหรั บสมการการค านวณหาระดั บปริ ม าณจราจรของถนนจะอ้ า งอิ ง จาก วิศิ ษ ฎ์ ประทุ ม สุว รรณ,
วิศวกรรมการทางและวิเคราะห์จราจร, พ.ศ.2542, หน้า 124 - 133 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) ระดับความคล่องตัวของการจราจร
The Highway Capacity Manual (Transportation Research Board 1985) ได้นิยามระดับ
ความคล่องตัวของปริมาณจราจรในระดับต่างๆ ไว้ ดังนี้
- ระดับความคล่องตัว A (Los A)(V/C<0.49) คือ การไหลโดยอิสระ ที่สามารถเลือกใช้ความเร็ว
รถระดับใดก็ ได้ และจะมี ก ารแซงมาก ซึ่ ง ระดั บนี้ผู้ขั บขี่ แ ละผู้โ ดยสารจะเดิ นทางได้ สะดวกรวดเร็ ว โดยไม่มี
ผลกระทบจากรถคันอื่น
- ระดับความคล่องตัว B (Los B)(0.49≥V/C<0.67) คือ การไหลคงที่ แต่ผู้ใช้รถคันอื่นเริ่ม
จะมองเห็นรถคันอื่นๆ ได้ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความเร็วที่ต้องการได้แต่อาจจะไม่มีความคล่องตัวในการแซง
รถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน
- ระดับความคล่องตัว C (Los C)(0.67≥V/C<0.83) คือ การไหลคงที่ แต่ผู้ขับขี่จะได้รับ
ผลกระทบจากรถคันอื่นๆ ในการเลือกใช้ความเร็วรถ และการแซงต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ส่วนความ
สะดวกสบายและการไหลจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน
- ระดับความคล่องตัว D (Los D) (0.84≥V/C<1) คือ การไหลที่มีความหนาแน่นแต่มีความ
คงที่ ความเร็วรถและความคล่องตัวในการแซงรถถูกจากัด ส่วนความสะดวกและการไหลจะลดลง และการที่
ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จะเป็นเหตุให้เกิดปัญหาการจราจรในระดับหนึ่ง
- ระดับความคล่องตัว E (Los E) (V/C=1) คือ การไหลที่ใกล้เคียง หรืออยู่ในสภาพวิกฤติ
นั่นหมายถึง ความเร็วสม่าเสมอ การแซงเป็นไปด้วยความยากลาบากและการ “ขอทาง” เป็นการเพิ่มความสะดวก
ในการเดินทาง แต่ความสะดวกและการไหลจะลดลง แต่ผู้ขับขี่ก็ไม่สามารถขับได้ดังใจ ดังนั้น ระดับความคล่องตัว
ในระดับนี้จะไม่คงที่ อันเนื่องมาจากจราจรที่หนาแน่นขึ้น หรือความสับสนของผู้ขับขี่ในเส้นทางการจราจร ซึ่งจะ
ทาให้เกิดการติดขัด
- ระดับความคล่องตัว F (Los F)(V/C>1) คือ ระดับนี้เป็นสภาพที่เกิดขึ้นเมื่อการ จราจร
เป็นกลุ่มจนเกินปริมาณที่จะสามารถไหลได้ โดยที่รถเรียงตัวกันในรูปของแถว และเคลื่อนที่เป็นช่วงๆ คล้ายกับ
คลื่นซึ่งจะทาให้การจราจรติดขัดมาก

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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2) แฟกเตอร์ชั่วโมงเร่งด่วน(PHF)
v
PHF 
v15  4

เมื่อ

PHF =
V =
V15 =

(1)

แฟกเตอร์ชั่วโมงเร่งด่วน
ปริมาณการจราจร (PCU/ชั่วโมง)
ปริมาณการจราจรสูงสุดในเวลา 15 นาที

3) ความคล่องตัวของการไหล (SF)
SF 

หรือ

v
PHF

(2)

SF  v15  4

4) ระดับความคล่องตัวสูงสุดของทาง (MSF)
v
MSFi  c j  ( )i
c

เมื่อ

MSFi =
(v/c)i =
cj

=

(3)

อัตราการไหลสูงสุดต่อหนึ่งช่องจราจรสาหรับความคล่องตัวระดับ I
ภายใต้สภาพสมบูรณ์แบบในหน่วยของ PCU/ชั่วโมง
อั ตราปริ ม าณจราจรต่ อ ความจุก ารจราจรที่ ร องรั บได้ ข องระดั บ
ความคล่องตัว i
ความสามารถรองรั บ ได้ ข องทางที่ ส มบู ร ณ์ แ บบที่ ใ ช้ ค วามเร็ ว
ออกแบบ j ซึ่งกาหนดให้ 2,000 PCU/ชั่วโมง/1 ช่องจราจร สาหรับ
ความเร็ว 60 - 70 ไมล์/ชั่วโมง และ 1,900 PCU/ชั่วโมง/1 ช่อง
จราจร สาหรับความเร็ว 50 ไมล์/ชั่วโมง

5) อัตราการไหลและระดับความคล่องตัว (SF)
SFi  MSFi  N  f w  f HV  f p

เมื่อ

SFi =

N =
fw =
fp =
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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(4)

อัตราการไหลสาหรับความคล่องตัวที่ระดับ i ภายใต้สภาพจริง
สาหรับ N ช่องทาง (ในแต่ละทิศทางจราจร) มีหน่วยเป็น PCU/
ชั่วโมง
จานวนช่องจราจร
ค่าปรับแก้สาหรับผลกระทบของสภาพความกว้างของช่องจราจร
หรือระยะช่องว่าง
ค่าปรับแก้สาหรับผลกระทบของความถี่ของผู้ขับขี่
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fHV =

ค่ า ปรั บ แก้ จ ากรถยนต์ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ร ถยนต์ โ ดยสารในเส้ น ทาง
การจราจร (เช่นรถบรรทุกหนัก)
รวมสมการ (3) และ (4) จะได้

ฉะนั้น

f

เมื่อ

v
SFi  c j   N  f w  f HV  f p
c

(5)

SF
v 
c c N f  f  f
i
w
HV
p

(6)

HV



1
1  PT ET  1  PB BE  1  PR ER  1

โดยที่ P’s = สัดส่วนของรถหนักบนเส้นทางจราจร
ET = 1.7
EB = 1.5
ER = 1.6
ตารางที่ 3.3.5-4 ค่าความจุที่ระดับความเร็วต่างๆ ของรถ ของทางหลวงในสภาพสมบูรณ์
70-mph Design speed
Speed
MSFa
b
v/c
(PCU/ชั่วโมง)
(mph)

LOS

Density
(PC/mi/In)

A

12

60

0.35

B

20

57

C
D

30
42

54
46

E

67

30

60-mph Design speed
Speedb
(mph)

700

0.54
0.77

1,100
1,550

0.93

1,850

50-mph Design speed

v/c

MSFa
(PCU/ชั่วโมง)

Speedb
(mph)

v/c

MSFa
(PCU/ชั่วโมง)

-

-

-

-

-

-

50

0.49
0.69

1,000
1,400

-

0.67

1,300

0.84

1,700

0.83

1,600

47
42

43
40

1.00
2,000
1.00
2,000
1.00
1,900
30
28
F
c
c
c
c
c
c
67
30
30
28
ที่มา : วิศิษฏ์ ประทุมสุวรรณ (พ.ศ. 2542) อ้างถึง Transportion Research Board, Highway Capacity Manual, Special Report 209,
Nation Research Council,Washington D.C., 1985

ปริมาณจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมกับถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24)
มีลักษณะเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก จานวน 2 ช่องจราจร ไม่มีเกาะกลางถนน เดินรถแบบสองทิศทาง ทิศทางละ
1 ช่องจราจร เขตทางกว้าง ประมาณ 11 เมตร โดยปกติความสามารถรองรับรถของทางหลวงในสภาพสมบูรณ์
ขนาด 2 ช่องจราจร แบบสองทิศทาง ที่ใช้ความเร็วออกแบบ สาหรับความเร็ว 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง เท่ากับ 1,900
PCU/ชั่วโมง/1 ช่องจราจร ดังตารางที่ 3.3.5-4 (วิศิษฎ์ ประทุมสุวรรณ, วิศวกรรมการทางและวิเคราะห์จราจร,
พ.ศ.2542. หน้า 124-133)
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

จากการตรวจนับปริมาณจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 บริเวณหน้าร้านอาหาร
Sweet Chilli ในวัน ศุก ร์ ที่ 4 มี นาคม 2565 และวันเสาร์ ที่ 5 มี นาคม 2565 เวลา 07.30 น. - 08.30 น.
และ 16.30 น. - 17.30 น. ซึ่ ง เป็นชั่ วโมงเร่ ง ด่ วน พบว่า ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 มี ปริ ม าณ
การจราจรเฉลี่ย 737.35 PCU/ชั่วโมง โดยพบปริมาณจราจรใน 15 นาที สูงที่สุด เท่ากับ 217.80 PCU ซึ่งมี
ปริมาณการจราจรสูงสุด 819.10 PCU/ชั่วโมง ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเย็น (16.30 น.-17.30 น.) ของวันศุกร์ที่
4 มีนาคม 2565 ดังตารางที่ 3.3.5-5
SF
v 
c c N f  f  f
i
w
HV
p

คิดเป็นค่า
SF
Ci
N
fw
fp
fHV
V/C

=
=
=
=
=
=
=

217.80 x 4 = 871.20 PCU/ชั่วโมง
1,600 PCU/ชั่วโมง/1ช่องจราจร
2 ช่องจราจร
0.81
1
1
0.336

จากการคานวณจะเห็นได้ว่าระดับความคล่องตัวของการจราจรบนบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
4030 บริเวณหน้าร้านอาหาร Sweet Chilli อยู่ในระดับความคล่องตัว A (Los A)(V/C<0.49) คือ การไหลโดย
อิสระ ที่สามารถเลือกใช้ความเร็วรถระดับใดก็ได้ และจะมีการแซงมาก ซึ่งระดับนี้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะเดินทาง
ได้สะดวกรวดเร็ว โดยไม่มีผลกระทบจากรถคันอื่น
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 3.3.5-5 ปริมาณจราจรบนถนนปริมาณจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 ในชั่วโมง
เร่งด่วน ช่วงเช้า (07.30 น. - 08.30 น.) และช่วงเย็น (16.30 น.- 17.30 น.) ในวันศุกร์ที่
4 มีนาคม 2565 และวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565
ประเภทยานพาหนะ

PCU/คัน

รถจักรยาน 2 - 3 ล้อ
รถจักรยานยนต์ 2 - 3 ล้อ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถโดยสาร 4 ล้อ
รถโดยสาร 6 ล้อ
รถบรรทุก 4 ล้อ
รถบรรทุก 6 ล้อ
รถบรรทุกขนาดใหญ่ 10 ล้อ
ขึ้นไป
รวม

0.25
0.3
1
1
1.5
1.3
1.5
1.7

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565
07.30 - 08.30 น. 16.30 - 17.30 น.
PCU/
PCU/
คัน
คัน
ชั่วโมง
ชั่วโมง
0
0
2
0.50
523 156.90 575 172.50
284
284
322
322
163
163
175
175
0
0
0
0
73
94.90
87
113.10
7
10.50
24
36

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565
07.30 - 08.30 น. 16.30 - 17.30 น.
PCU/
PCU/
คัน
คัน
ชั่วโมง
ชั่วโมง
0
0
0
0
474 142.20 544 163.20
285
285
316
316
150
150
157
157
0
0
0
0
66
85.80
81
105.30
0
0
11
16.50

0

0

0

0

0

0

0

0

1,050

709.30

1185

819.10

975

663

1109

758

ที่มา : การสารวจภาคสนามโดยบริษัทที่ปรึกษา, มีนาคม 2565

ปริมาณจราจรบนถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24)
สาหรับถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมต่อกับทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ
มี ลั ก ษณะเป็ น ถนนลาดยางแอสฟั ล ท์ ติ ก มี ค วามกว้ า งประมาณ 7 เมตร มี 2 ช่ อ งจราจร เดิ น รถแบบ
2 ทิศทาง (ทิศทางละ 1 ช่องจราจร) ไม่มีเกาะกลางถนน โดยปกติความสามารถรองรับรถของทางหลวงในสภาพ
สมบูรณ์ ขนาด 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ที่ใช้ความเร็วออกแบบ สาหรับความเร็ว 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง เท่ากับ
1,900 PCU/ชั่วโมง/1 ช่องจราจร (วิศิษฏ์ ประทุมสุวรรณ, วิศวกรรมการทางและวิเคราะห์จราจร, พ.ศ.2542,
หน้า 124-133) และจากการสารวจภาคสนามของบริษัทที่ปรึกษาในวัน ศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 และวันเสาร์ที่
5 มีนาคม 2565 พบว่า ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) มีการจราจรคล่องตัวและอยู่ในพื้นที่ชุมชน ดังนั้น
เพื่ อ ให้ ก ารจราจรใกล้ เ คี ย งความเป็ น จริ ง มากที่ สุ ด จึ ง ใช้ แ ฟกเตอร์ ปรั บ แก้ ค่ า ความเร็ ว ของรถบนถนน
สาธารณประโยชน์ ซึ่งสามารถใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ดังนั้น ความจุถนนจะเท่ากับ 1,300
PCU/ชั่วโมง/1 ช่องจราจร ดังตารางที่ 3.3.5-4
จากการตรวจนับปริมาณจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนบนถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) ในวันศุกร์ที่
4 มี น าคม 2565 และวั น เสาร์ ที่ 5 มี น าคม 2565 พบว่ า มี ป ริ ม าณการจราจรเฉลี่ ย 88.66 PCU/ชั่ ว โมง
โดยพบปริมาณจราจรใน 15 นาที สูงที่สุด เท่ากับ 35.60 PCU ซึ่งมีปริมาณการจราจรสูงสุด 117.60 PCU/ชั่วโมง
ในช่วงเวลา 16.30 น.-17.30 น. ของวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ดังตารางที่ 3.3.5-6
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

=
=
=
=
=
=
=

35.60 x 4 = 142.40 PCU/ชั่วโมง
1,300 PCU/ชั่วโมง/1ช่องจราจร
2 ช่องจราจร
0.74
1
1
0.074

จากการคานวณจะเห็นได้ว่าระดับความคล่องตัวของการจราจรบนถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก
24) อยู่ในระดับความคล่องตัว A (Los A) (V/C<0.49) คือ การไหลโดยอิสระ ที่สามารถเลือกใช้ความเร็วรถระดับ
ใดก็ได้ และจะมีการแซงมาก ซึ่งระดับนี้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว โดยไม่มีผลกระทบจากรถ
คันอื่น
ตารางที่ 3.3.5-6 ปริ ม าณจราจรบนถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏั ก 24) ในชั่ ว โมงเร่ ง ด่ว นช่ ว งเช้ า
(07.30 น. - 08.30 น.) และช่วงเย็น (16.30 - 17.30 น.) ในวัน ศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565
และวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565
ประเภทยานพาหนะ

PCU/คัน

รถจักรยาน 2 - 3 ล้อ
รถจักรยานยนต์ 2 - 3 ล้อ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถโดยสาร 4 ล้อ
รถโดยสาร 6 ล้อ
รถบรรทุก 4 ล้อ
รถบรรทุก 6 ล้อ
รถบรรทุก ขนาดใหญ่ 10
ล้อ ขึ้นไป
รวม

0.25
0.3
1
1
1.5
1.3
1.5

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565
07.30 - 08.30 น.
16.30 - 17.30 น.
PCU/
PCU/
คัน
คัน
ชั่วโมง
ชั่วโมง
0
0
2
0.50
44
13.20
71
21.30
32
32
71
71
4
4
14
14
0
0
0
0
3
3.90
6
7.80
2
3
2
3

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565
07.30 - 08.30 น. 16.30 - 17.30 น.
PCU/
PCU/
คัน
คัน
ชั่วโมง
ชั่วโมง
5
1.25
0
0
56
16.80
68
20.40
40
40
78
78
7
7
8
8
0
0
0
0
3
3.90
2
2.60
1
1.50
1
1.50

1.7

0

0

0

0

0

0

0

0

85

56.10

166

117.60

112

70.45

157

110.50

ที่มา : การสารวจภาคสนามโดยบริษัทที่ปรึกษา, มีนาคม 2565
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

3.3.6 การใช้ไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบและให้บริการกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชน
ภาคอุ ตสาหกรรมและภาคธุรกิ จ ซึ่ง รับกระแสไฟฟ้ าจากแหล่งผลิตไฟฟ้า พลังน้าจากเขื่อ นรั ชประภา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ด้วยระบบสายส่ง 115 KV โดยให้บริการครอบคลุมในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งหมด และจังหวัดพังงา
บางส่วน รวมทั้งสิ้น 4 อาเภอ คือ อาเภอเมืองภูเก็ต อาเภอกะทู้ อาเภอถลาง และอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
โดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าในจังหวัดภูเก็ตจะแบ่งออกเป็น 4 สถานีย่อย ได้แก่
1) การไฟฟ้าส่วนภู มิภาคจังหวัดภูเก็ต (กฟจ.ภก.) รับผิดชอบตาบลตลาดเหนือ ตาบลตลาดใหญ่
ตาบลรัษฎา ตาบลเกาะแก้ว ตาบลวิชิต ตาบลฉลอง และตาบลราไวย์ อาเภอเมือง และตาบลกะทู้ อาเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต
2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง (กฟฟ.ป่าตอง) รับผิดชอบ ตาบลป่าตอง อาเภอกะทู้ และตาบลกะรน
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
3) การไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภ าคอ าเภอเกาะยาว (กฟอ.กยว.) รั บ ผิ ดชอบ ต าบลเกาะยาวน้ อ ย ตาบล
เกาะยาวใหญ่ ตาบลพรุใน อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอถลาง (กฟอ.ถล.) รับผิดชอบ ตาบลศรีสุนทร ตาบลเทพกระษัตรี
ตาบลป่าคลอก ตาบลกมลา ตาบลเชิงทะเล ตาบลสาคู และตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ปัจจุบันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้จ่ายไฟระบบ 115 kV ผ่านระบบสายส่ง 115 kV จานวน
2 วงจร และจ่ายไฟระบบ 115 kV ผ่านระบบสายส่ง 230 kV จานวน 2 วงจร ให้จังหวัดภูเก็ต โดยมีสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 1 และ 2 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวปรับแรงดันจาก 115 kV เป็น 33 kV
แล้วจ่ายผ่านระบบจาหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ผู้ใช้ไฟ โดยมีสถานีย่อย 4 สถานี คือ
1) สถานีไฟฟ้ า ภู เก็ ต 1 รั บกระแสไฟฟ้ า จากสถานีไ ฟฟ้ า แรงสู ง ภู เ ก็ ต 1 ของการไฟฟ้ า ฝ่า ยผลิ ต
แห่งประเทศไทย มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมตัวเมืองและเขตป่าตองบางส่วน
2) สถานีไฟฟ้ า ภู เก็ ต 2 รั บกระแสไฟฟ้ า จากสถานีไ ฟฟ้ า แรงสู ง ภู เ ก็ ต 2 ของการไฟฟ้ า ฝ่า ยผลิ ต
แห่งประเทศไทย มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมเขตป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน หาดราไวย์และแหลมพันวา
3) สถานี ไ ฟฟ้ า ถลาง รั บ กระแสไฟฟ้ า จากสถานี ไ ฟฟ้ า แรงสู ง ภู เ ก็ ต 2 ของการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต
แห่งประเทศไทย มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมอาเภอถลางทั้งหมด และเกาะยาว
4) สถานีไฟฟ้าป่าตอง ที่มีระบบสายส่ง 115 kV จ่ายกระแสไฟฟ้าให้เทศบาลเมืองป่าตองและพื้นที่
ใกล้เคียง
สาหรับพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง ซึ่งมีกาลัง
การจ่ายโหลดได้ 250 MVA ปัจจุบันจ่ายโหลดอยู่ที่ 54.82 MW หรือคิดเป็นร้อยละ 24.36 มีกาลังสารองเหลือ
ที่จะรับได้อีกร้อยละ 75.63 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง มีวงจรที่จ่ายผ่านไปทางโครงการ จานวน 1 วงจร
ซึ่งสามารถจ่ายโหลดได้วงจรละ 10 MW (หนังสือรับรองการจ่ายกระแสไฟฟ้า ดังภาคผนวก 3)
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3.3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
1) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554
จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ.2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558 โดยสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต พบว่า พื้นที่
โครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) หมายเลข 1.47 (สาเนาหนังสือตรวจสอบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 ดัง ภาคผนวก 3) รายละเอียด
ดังนี้
ข้อ 7 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยการท่องเที่ยว
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุ
ราคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(2) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วย
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(5) โรงฆ่าสัตว์
(6) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(7) กาจัดมูลฝอย
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้า ลาธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับ
ป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
สาหรับที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.47/1 การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า 8 เมตร เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
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ความสอดคล้องของโครงการ
การดาเนินโครงการเป็นประเภทโรงแรม จานวน 211 ห้องพัก ภายในโครงการประกอบด้วยอาคาร
ห้องพัก 8 ชั้น จานวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร 1 และอาคาร 2 มีความสูง 22.70 เมตร และสระว่ายน้า จานวน 1 สระ
มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 15,000 ตารางเมตร มีพื้นที่ว่างร้อยละ 55.73 ของแปลงที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้าง ทั้งนี้
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ของโครงการเป็ น การใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ถื อ เป็ น กิ จ การหลั ก ของการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ดังนั้น จึงมีความสอดคล้องกับข้อกาหนดดังกล่าว
2) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
จากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 โดยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภู เก็ ต พบว่า พื้ นที่ โครงการตั้ งอยู่ในบริ เวณที่ 8 (สาเนาหนัง สือ ผลการตรวจสอบที่ตั้ ง
โครงการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 ดังภาคผนวก 3) มีรายละเอียดดังนี้
ข้อ 4 ให้จาแนกพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามข้อ 3 เป็น 9 บริเวณ ตามแผนที่ท้าย
ประกาศหมายเลข 1/2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริเวณที่ 8 ได้แก่ พื้นที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะบริวารต่างๆ นอกจากบริเวณที่ 1 ถึงบริเวณที่ 7
ข้อ 5 ในพื้นที่ตามข้อ 4 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารดังต่อไปนี้
(9) พื้นที่บริเวณที่ 8 ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร และต้องมี
(ก) ที่ ว่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 30 ของที่ ดิ น แปลงที่ ข ออนุ ญ าตส าหรั บ อาคารประเภทบ้ า นเดี่ ย ว
บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสานักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสาหรับอาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว
บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์
ความสอดคล้องของโครงการ
การดาเนินโครงการเป็นประเภทโรงแรม จานวน 211 ห้องพัก ภายในโครงการประกอบด้วยอาคาร
ห้องพัก 8 ชั้น จานวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร 1 และอาคาร 2 มีความสูง 22.70 เมตร และสระว่ายน้า จานวน 1 สระ
มีพื้นที่ว่างร้อยละ 55.73 ของแปลงที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของประกาศกระทรวงฯ
ดังกล่าว
3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
จากการตรวจสอบพื้ น ที่ โ ครงการตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญั ติค วบคุม อาคาร พ.ศ.2522 โดยเทศบาลตาบลกะรน พบว่า พื้ นที่ โครงการตั้ง อยู่ บริ เวณที่ 3
มีระยะห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 435 เมตร (สาเนาหนังสือตรวจสอบตาแหน่งพื้นที่โครงการตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดังภาคผนวก 3) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
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ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
"บริเวณที่ 3" หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 ออกไปอีกเป็นระยะ 300
เมตร ตลอดแนว
ข้อ 2 ให้กาหนดพื้นที่ในท้องที่ตาบลไม้ขาว ตาบลสาคู ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง ตาบลกมลา
ตาบลป่าตอง อาเภอกะทู้ และตาบลกะรน ตาบลราไวย์ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตภายในบริเวณแนวเขตตาม
แผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภทดังต่อไปนี้
(ค) ในบริเวณที่ 3 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) อาคารตาม (ข) (2) และ (5)
(2) อาคารตาม (ข) (18) ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน 200 ตารางเมตร
(3) อาคารที่มีที่ว่างในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ 30 ของเนื้อที่ดินที่ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารนั้น
ความสอดคล้องของโครงการ
การดาเนินโครงการเป็นประเภทโรงแรม จานวน 211 ห้องพัก ภายในโครงการประกอบด้วยอาคาร
ห้องพัก 8 ชั้น จานวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร 1 และอาคาร 2 มีความสูง 22.70 เมตร และสระว่ายน้า จานวน 1 สระ
มีพื้นที่ว่างร้อยละ 55.73 ของแปลงที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว
4) การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ
สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ จากการสารวจภาคสนาม
ของบริษัทที่ปรึกษาเมื่อเดือนกันยายน 2564 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่าง ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ (พื้นที่ป่าไม้)
สถานประกอบการ อาคารพาณิชย์ บ้านพักอาศั ย ทะเล สถานที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม และหน่วยงาน
ราชการ เป็นต้น
จากการแปลภาพถ่า ยทางอากาศ ประกอบการสารวจภาคสนามของบริษั ทที่ ปรึ กษา พบว่า
การใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการคิดเป็นพื้นที่ 3.14 ตารางกิโลเมตร พบว่า พื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่ว่างยังไม่มีการใช้ประโยชน์ ประมาณ 1.5030 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 47.87) รองลงมา
เป็นพื้นที่ชุมชนพักอาศัย อาคารพาณิชยกรรม และสถานประกอบการ ประมาณ 0.8113 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็น
ร้อยละ 25.84) พื้นที่ทะเล ประมาณ 0.5810 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 18.50) พื้นที่ถนน ประมาณ
0.0837 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 2.67) พื้นที่ชายหาด ประมาณ 0.0645 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ
2.05) พื้นที่แหล่งน้าผิวดิน (ไม่ใช่น้าทะเล) ประมาณ 0.0444 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 1.41) พื้นที่อ่อนไหว
ทางด้านสิ่งแวดล้อม ประมาณ 0.0369 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 1.17) และพื้นที่โครงการ ประมาณ
0.0005 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 0.02) ตามลาดับ (ดังตารางที่ 3.3.7-1 และรูปที่ 3.3.7-1)
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ตารางที่ 3.3.7-1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่ตั้งโครงการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประเภทการใช้ที่ดิน
พื้นที่ว่างยังไม่มีการใช้ประโยชน์
พื้นที่ชุมชนพักอาศัย อาคารพาณิชยกรรม และสถาน
ประกอบการ
พื้นที่ทะเล
พื้นที่ถนน
พื้นที่ชายหาด
พื้นที่แหล่งน้าผิวดิน (ไม่ใช่น้าทะเล)
พื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม
พื้นที่หน่วยงานราชการ
พื้นที่โครงการ
รวม

ขนาดพื้นที่ (ตร.กม.)
1.5030

ร้อยละ
47.87

0.8113

25.84

0.5810
0.0837
0.0645
0.0444
0.0369
0.0147
0.0005
3.14

18.50
2.67
2.05
1.41
1.17
0.47
0.02
100

ที่มา : แปลจากภาพถ่ายทางอากาศของ Google Earth ประกอบการสารวจภาคสนามโดยบริษัทที่ปรึกษา เดือนสิงหาคม 2564
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ทีม่ า : ปรับปรุงจาก ภาพ Google Earth เข้าถึงข้อมูลเมื่อเดือนสิงหาคม 2564

สัญลักษณ์

รายละเอียด
พื้นที่ว่างยังไม่มีการใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 47.87)
พื้ น ที่ ชุ ม ชนพั ก อาศั ย อาคารพาณิ ช ยกรรม
และสถานประกอบการ (ร้อยละ 25.84)
พื้นที่ทะเล (ร้อยละ 18.50)
พื้นที่ถนน (ร้อยละ 2.67)

 พื้นทีต่ ั้งโครงการ
 ศู น ย์ พั ฒ นาจิ ต เฉลิ ม พระเกี ย รติ
ศาลาปฏิบัติธรรมปฏินิสสัคโค
 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรเี ขต
 วัดสุวรรณคีรีเขต
 สถานีปรับปรุงคุณภาพน้า

พื้นที่ชายหาด (ร้อยละ 2.05)
พื้ น ที่ แ หล่ ง น้ าผิ ว ดิ น (ไม่ ใ ช่ น้ าทะเล) (ร้ อ ยละ
วนการ 1.41)
คมนาค พื้ น ที่ อ่ อ นไหวทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (ร้ อ ยละ
ม
ส่ 1.17)
ภายใน
วนการ พื้นที่หน่วยงานราชการ (ร้อยละ 0.47)

ส่

เคมนาค
ข ต พื้นที่โครงการ (ร้อยละ 0.29)
ตม า บ ล
เกาะพะ
ภายใน
รูปที่ 3.3.7-1 การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร
งัเ น ขมี ทั้ตง
บริษัท ชนาลัย ฮิทางบก
ตลล์าไซด์บ รีลสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
แเกาะพะ
ล ะ
ทางเรื
งั น มี ทอั้ ง
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คุณค่าต่อคุณภาพชีวติ

3.4.1 สังคมและเศรษฐกิจ
การปกครองของจัง หวัด ภู เ ก็ ต แบ่ ง เป็น 3 อ าเภอ 17 ตาบล 96 หมู่ บ้า น มี ประชากรทั้ ง หมด ณ
เดือนกันยายน พ.ศ.2563 จานวน 415,462 คน เป็นชาย จานวน 196,264 คน และหญิง 219,198 คน มีจานวน
หลังคาเรือนทั้งหมด 271,743 หลังคาเรือน (สานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง, 2563)
การประกอบอาชี พ ในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ส่ ว นใหญ่ ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย ว โรงแรม
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ธุรกิจด้านเกษตรกรรมที่สาคัญ ได้แก่ การปลูกยางพารา มะพร้าว สับปะรด
และธุรกิจด้านการประมง
ส าหรั บ เขตเทศบาลต าบลกะรน มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด 20 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ประมาณ 14,556 ไร่
ประกอบด้วย 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกะรน ชุมชนบางลา ชุมชนคอกช้าง ชุมชนโคกโตนด-กะตะน้อย และชุมชน
กะตะ ซึ่งในปี พ.ศ.2563 มีบ้านเรือนทั้งหมด 8,500 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งสิ้นจานวน 7,733 คน แยกเป็น
ชายจานวน 3,661 คน หญิงจานวน 4,072 คน (สานักบริหารทะเบียนกลาง กรมการปกครอง, 2564) ดังตารางที่
3.4.1-1
ตารางที่ 3.4.1-1 สถิติจานวนประชากร ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลกะรน
ปี

จานวนครัวเรือน (หลัง)

2563
2562
2561

8,500
8,211
8,066

ชาย
3,661
3,832
3,849

จานวนประชากร (คน)
หญิง
4,072
4,289
4,279

รวม
7,733
8,121
8,128

ที่มา : สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2564

3.4.2 การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การศึกษา
จากข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกะรน พ.ศ.2560-2564 พบว่า เทศบาลตาบลกะรน
มีสถานศึกษาระดับปฐมวัย จานวน 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะตะ และโรงเรียนเทศบาล วัดกิตติสังฆา
ราม โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศ
ยุทธ์อุปถัมภ์) และโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จานวน 2 ศูนย์
คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยชุมชนกะรน และชุมชนกะตะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สถานศึกษาระดับปฐมวัย จานวน 2 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะตะ ให้การบริการด้านการศึกษาระดั บปฐมวัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ถนนปฏัก
ซอย 8 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาล มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน
ชาย 54 คน หญิง 37 คน มีจานวนครูผู้สอนทั้งหมด 4 คน

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

3-102

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

- โรงเรี ยนเทศบาลวัดกิ ตติ สั ง ฆาราม ให้ ก ารบริ ก ารด้ า นการศึ ก ษาระดั บปฐมวัย ตั้ ง อยู่ หมู่ ที่ 2
ถนนปฏักซอย 8 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เปิดสอนในระดับอนุบาล 1 ถึง 3 มีจานวนนักเรียน
ทั้งหมด 303 คน ชาย 154 คน หญิง 149 คน มีจานวนครูผู้สอนทั้งหมด 13 คน
2) โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 2 แห่ง
- โรงเรี ยนบ้า นกะตะ (ตรี ท ศยุ ทธ์อุ ปถั ม ภ์ ) ให้บ ริ ก ารด้ า นการศึ ก ษาระดั บประถมศึ ก ษาสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านกะตะ ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
เปิดสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน ชาย 75 คน หญิง 85 คน มีจานวน
ครูผู้สอนทั้งหมด 10 คน
- โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต ให้บริการด้านการศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านกะรน ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีจานวนนักเรียน
ทั้งหมด 124 คน ชาย 65 หญิง 59 คน มีบุคลากรทั้งหมด 10 คน
3) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จานวน 2 ศูนย์
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ชุมชนกะรน อาคารห้องสมุด
ประชาชนเทศบาลตาบลกะรน
- ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ตั้ ง อยู่ ห มู่ ที่ 2 ชุ ม ชนกะตะ อาคาร
เอนกประสงค์วัดกิตติสังฆาราม
การนับถือศาสนา
จังหวัดภูเก็ตมีจานวนศาสนิกชน ที่นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด คือ มีจานวน 245,418 คน คิดเป็นร้อยละ
68.61 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม 95,322 คน คิดเป็นร้อยละ 26.65 ศาสนาคริสต์ 3,488 คน คิดเป็นร้อยละ
0.98 และอีก 1,140 คน นับถือศาสนาหรือลัทธิอื่นๆ (แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2561 - 2564) สานักงาน
จังหวัดภูเก็ต กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
ในเขตเทศบาลตาบลกะรน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นอกจากนั้นเป็นศาสนาอื่น เช่น คริสต์
อิสลาม มีวัดจานวน 4 แห่ง ดังนี้
1) วัดกิตติสังฆาราม ตั้งอยู่เลขที่ 134 บ้านกะตะ หมู่ที่ 2 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
2) วัดสุวรรณคีรีเขต ตั้งอยู่เลขที่ 77/4 หมู่ที่ 1 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
3) สานักสงฆ์ยวนผึ้ง ตั้งอยู่ที่ ซอย 20 ถนนปฏัก ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
4) สานักสงฆ์พระธาตุพนม ตั้งอยู่ที่ ซอยควนโตน ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วัฒนธรรมประเพณี
ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงรักษาวัฒนธรรมของคนไทยในชนบทอยู่ แต่เนื่องจากการเป็นเมืองท่องเที่ยวทา
ให้สภาพทางสังคมเปลี่ยนไปเป็นสังคมเมือง โดยบางส่วนเป็นสังคมแบบตะวันตก โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นแหล่ง
บันเทิงเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สาคัญของตาบลกะรน
ได้แก่ ประเพณีถือศีลกินผัก ประเพณีสารทไทย (เดือนสิบ) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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1) ประเพณีถือศีลกินผัก เป็นการถือศีลชาระจิตใจ และงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิด มีระยะเวลา
9 วัน เริ่มตั้งแต่ขึ้น 1 ค่า เดือน 9 จนกระทั่งถึง ขึ้น 9 ค่าเดือน 9 ของทุกปี ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนกันยายน ตุลาคม
เป็นงานประเพณี ซึ่งชาวจีนที่เข้ามาอาศัยในภูเก็ต ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2368 จนถึงทุกวันนี้ จะมี พิธีกรรม
ต่างๆ เช่น พิธีอัญเชิญพระ พีลุยไฟ พีธีสะเดาะเคราะห์ พีธีส่งพระ เป็นต้น งานเทศกาลนี้นับเป็นงานที่ได้รับความ
สนใจ และเสื่อมใสศรัทธาทั้งจากชาวไทย และชาวต่างประเทศมากที่สุดงานหนึ่ง
2) ประเพณีสารทไทย (เดือนสิบ) ตรงกับแรม 8 ค่า เดือน 10 และแรม 15 ค่า เดือน 10 ซึ่งแต่ละวัด
จะกาหนดเพียง 1 วัน แตกต่างออกไป ทั้งนี้ ประเพณีสารทไทยเกิดจากความเชื่อว่า ยมบาลมีการปล่อยภูตผี
และวิญญาณต่างๆ ให้ออกมารับเอาส่วนบุญ จึงมีการนาของคาวหวาน มาทาบุญและให้ทานกันที่วัด สาหรับขนม
ที่สาคัญในพิธี คือ ขนมลา ขนมเทียน ขนมท่อนใต้ ขนมต้ม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลกะรน)

3.4.3 การมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการขั้นตอนการศึกษา โครงการได้ดาเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2549 ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการจัดทารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่ง แวดล้อม ของสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 และตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟั งความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โดยบริษั ทที่ ปรึ ก ษาเลือกใช้ วิธีก ารสัม ภาษณ์ รายบุคคลตามแนวทางการมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในกระบวนการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มของส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 2 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถามข้อสงสัย และเสนอแนะ
ข้ อ คิ ดเห็น เกี่ ยวกั บ โครงการ มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ ม ตลอดจนมาตรการติ ด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ที่ จ ะน าข้ อ เสนอแนะดั ง กล่า วไปปรั บ ปรุ ง มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้มีความเหมาะสมต่อไปสาหรับผลการสอบถามความคิดเห็นจากกิจกรรมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน สามารถสรุปได้ดังนี้

1) วัตถุประสงค์
1.1) การประชาสัมพันธ์โครงการ
(1) เพื่อนาเสนอข้อมูลข่าวสารการดาเนินโครงการ รายละเอียดโครงการ
1.2) การสอบถามความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1
(1) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนความวิตกกังวลของชุมชนต่อโครงการ เพื่อนามาเสนอ
เป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนต่อไป
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1.3) การสอบถามความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2
(1) เพื่อให้ข้อ มูลรายละเอียดโครงการ ผลการศึก ษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่า ง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
(2) เพื่อประเมินผลการรับรู้/รับฟังความคิดเห็น ตลอดจนความวิตกกังวลต่างๆ ของชุมชนต่อ
โครงการ เพื่ อ น ามาเสนอเป็ น มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนต่อไป

2) กลุ่มเป้าหมาย
สาหรับพื้นที่ ศึกษาครอบคลุมพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนาโครงการในระยะ 1 กิโลเมตร โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
2.1) กลุ่มที่ 1 พื้นที่หลัก ได้แก่ ครัวเรือน/สถานประกอบการที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ และครัวเรือน/
สถานประกอบการในระยะ 0 ถึ ง 100 เมตร จากขอบเขตพื้ นที่ โครงการ (ไม่รวม
ครัวเรือนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ)
2.2) กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ได้แก่ ครัวเรือน/สถนประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขต
พื้ นที่ โ ครงการ และครั วเรื อ น/สถานประกอบการในระยะ 500 ถึ ง 1,000 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
2.3) กลุ่มที่ 3 พื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมในรัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ เช่น
วัด และสถานศึกษา เป็นต้น
2.4) กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
2.5) กลุ่มที่ 5 ผู้นาชุมชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวหน้าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ กานัน
3) ลาดับการศึกษา
การศึ ก ษาสภาพเศรษฐกิ จและสังคมในระดั บจุลภาค หรื อ ระดั บครัวเรือ น และข้ อ ห่วงกัง วลของ
ประชาชนบริเวณพื้นที่ศึกษารวมถึงผลกระทบจากการดาเนินโครงการต่อสุขภาพของประชาชน บริษัทที่ปรึกษา
ได้ทาการสอบถามความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม (ภาคผนวก 11) และพิจารณาศึกษาในระยะ 1 กิโลเมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ มีลาดับการศึกษาและดาเนินการดังนี้
3.1) ลาดับที่ 1 เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ
การประชาสัม พั นธ์ ร ายละเอี ยดโครงการ เพื่ อ เป็ นการให้ ข้ อ มู ลเบื้ อ งต้ นแก่ ก ลุ่ ม ประชากร
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้แจกเอกสารประชาสัมพันธ์
ดังกล่าว โดยเน้นไปที่ผู้นาครัวเรือน แต่ในกรณีที่ไม่มี หรือไม่พบผู้นาครัวเรือน หรือผู้ที่สามารถเป็นตัวแทนผู้อยู่
อาศัยในครัวเรือน หรือสถานที่ดังกล่าวที่ไม่สามารถรับทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์ได้ บริษัทที่ปรึกษาจะฝาก
เอกสารสรุปรายละเอียดไว้ให้ และนัดหมายกลับเข้าไปชี้แจงอีกครั้ง
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3.2) ลาดับที่ 2 เป็นการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1
ดาเนินการหลังจากประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์รายบุคคลร่วมกับการสอบถามความคิดเห็นจากแบบสอบถาม โดยเนื้อหาในแบบสอบถามประกอบด้วย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สภาพเศรษฐกิจ สุขภาพ สภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศึกษา และความคิดเห็น
ที่มีต่อโครงการ
ทั้งนี้ผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นประชาชนจะนาไปประกอบการปรับปรุงมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะดาเนินการของโครงการ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
พื้นที่ศึกษาต่อไป
3.3) ลาดับที่ 3 เป็นการสอบถามความคิดเห็นครัง้ ที่ 2
ดาเนินการหลังจากสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ซึ่งเป็นการนาเสนอร่าง
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมายที่ ได้จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1
ตลอดจนความเพียงพอและความเหมาะสมของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นประชาชนจะนาไปประกอบการปรับปรุงมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดาเนินการของโครงการ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
พื้นที่ศึกษาต่อไป
4) การกาหนดจานวนตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง (Random Sampling)
4.1) การกาหนดจานวนตัวอย่าง (Random Sampling)
จากแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2562 ระบุวิธีการสารวจความ
คิดเห็นไว้ 4 วิธี คือ
1) การสัมภาษณ์รายบุคคล
2) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ทางระบบเครือข่าย
สารสนเทศ หรือทางอื่นใด
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อ มูลและแสดงความคิ ดเห็นต่อ หน่วยงานงานของรัฐ
ที่รับผิดชอบโครงการ
4) การสนทนากลุ่มย่อย
บริษัทที่ปรึกษา เลือกใช้วิธีการสารวจตามวิธีที่ 1) คือ การสัมภาษณ์รายบุคคลในการดาเนินการ
สอบถามความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ซึ่งขนาด
ของกลุ่ม ตัวอย่า งที่ ใช้ในการสอบถามความคิดเห็น ได้ม าจากการแจงนับจานวนครั วเรือ นแต่ ละหลัง คาเรื อ น
บนภาพถ่ายทางอากาศ และการสารวจภาคสนาม เมื่อได้จานวนครัวเรือนแล้วจึงนามาคานวณตัวอย่างที่ต้องทา
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การสอบถามตามวิธีการของ Taro Yamane (Yamane, Taro. Statistics: An Introductory Analysis. 3rd.
Tokyo: Harper International Edition. 1973) ที่ระดับความเชื่อมมั่น 95% สาหรับวิธีการเก็บตัวอย่างของ
แต่ละกลุ่ม ของโครงการ เป็นไปตามแนวทางการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในกระบวนการจัดทารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2562 ดังนี้
- กลุ่มที่ 1 พื้นที่หลัก บริษัทที่ปรึกษาฯ ใช้วิธีการสารวจภาคสนามและสอบถามโดยใช้วิธีการการ
สัมภาษณ์รายบุคคล ซึ่งจะเน้นไปที่หัวหน้าครัวเรือน แต่ในกรณีที่ไม่มี หัวหน้าครัวเรือน จะทาการสอบถามจากผู้ที่
สามารถเป็นตัวแทนครัวเรือนนั้น ได้แก่ บิดา มารดา ภรรยา หรือบุตรที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ส่วนบ้านเช่าหรือ
ห้องเช่า บริษัทที่ปรึกษาจะสอบถามข้อมูลจากผู้เช่า เนื่องจากเป็นผู้อยู่อาศัย และสอบถามเจ้าของห้องเช่าด้วย
เนื่อ งจากเป็นเจ้า ของทรั พ ย์สินหรื อ อาคารที่ ให้เช่ า หากไม่พ บผู้เช่ า หรื อห้อ งเช่ า นั้นไม่ มี ผู้อ ยู่อ าศั ยจะทาการ
สอบถามเจ้าของห้องเช่านั้น ทุกครัวเรือน ทุกสถานประกอบการที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ และในระยะ 0 ถึง 100
เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
- กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง
สาหรับครัวเรือน บริษัทที่ปรึกษาฯ ใช้วิธีการการแจงนับจานวนครัวเรือนแต่ละหลังคาเรือนบน
ภาพถ่ายทางอากาศ และการสารวจภาคสนาม เมื่อได้จานวนครัวเรือนแล้ว จึงนามาคานวณตัวอย่างที่ต้องทาการ
สอบถามตามวิธีการของ Taro Yamane (Yamane, Taro. Statistics: An Introductory Analysis. 3rd.
Tokyo: Harper International Edition. 1973) ที่ระดับความเชื่อมมั่น 95% และทาการสอบถามโดยใช้วิธีการ
การสัมภาษณ์รายบุคคลตามจานวนที่ได้ทั้งหมด
สาหรับสถานประกอบการ บริษัทที่ปรึกษาฯ ใช้วิธีการเปรียบเทียบสัดส่วนของสถานประกอบการ
ในระยะนั้นๆ กับจานวนครัวเรื อนในระยะนั้นๆ แล้วนาไปคานวณหาจานวนสถานประกอบการที่ต้องทาการ
สอบถามจากจานวนครัวเรือนที่คานวณได้ตามวิธีของ Taro Yamane จากนั้นบริษัทที่ปรึกษาฯ ดาเนินการสุ่มเก็บ
ตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ด้วยวิธีการเลือกแบบบังเอิญ (Haphazard
or Accidental Sampling) ซึ่งเป็นการเลือกตัวอย่างโดยบังเอิญพบ ทาการเก็บตัวอย่างตามที่มีอยู่หรือที่ได้รับ
ความร่วมมือ จึงเป็นกรณีที่เผอิญหรือยินดีให้ความร่วมมือ หรือจะเน้นบริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรง
จากการพั ฒนาโครงการ ซึ่ง ใช้ วิธีการการสัมภาษณ์เจ้า ของสถานประกอบการ ผู้จัดการ หรื อตั วแทนที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าของสถานประกอบการหรือจากผู้จัดการเท่านั้น
- กลุ่มที่ 3 พื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
บริษัทที่ปรึกษาฯ ใช้วิธีการสารวจบนภาพถ่ายทางอากาศ และการสารวจภาคสนาม โดยสอบถามด้วยวิธีการการ
สัมภาษณ์ผู้มีอานาจสูงสุด เช่น ผู้อานวยการ (สถานศึกษา สถานพยาบาล) เจ้าอาวาส โต๊ะอิหม่าม (ศาสนสถาน
เช่น วัด มัสยิด โบสถ์ ) หรื อตั วแทนที่ได้ รั บมอบหมายจากผู้มี อ านาจสูง สุดเท่า นั้น ซึ่ ง สอบถามพื้ นที่ อ่ อ นไหว
ทางด้านสิ่งแวดล้อมทุกแห่ง ในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
- กลุ่ มที่ 4 หน่ว ยงานราชการ/รั ฐวิ สาหกิจในระยะ 1 กิ โลเมตร จากขอบเขตพื้นที่ โ ครงการ
บริษัทที่ปรึกษาฯ ใช้วิธีการสารวจบนภาพถ่ายทางอากาศ ร่วมกับการสารวจภาคสนาม โดยสอบถามด้วยวิธีการ
การสัมภาษณ์ผู้มีอานาจสูงสุด หรือได้รับมอบอานาจเป็นผู้แทน เช่น นายกเทศมนตรี ผู้อานวยการ ผู้จัดการหรือ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอานาจสูงสุด ผู้อานวยการ หรือผู้จัดการเท่านั้น โดยสอบถามหน่วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
- กลุ่ ม ที่ 5 ผู้ น าชุ ม ชนที่ เ กี่ ยวข้ อ งในระยะ 1 กิ โ ลเมตร จากขอบเขตพื้น ที่ โครงการ บริ ษั ทที่
ปรึกษาฯ ใช้วิธีการสารวจภาคสนาม โดยสอบถามจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ และใช้วิธีการการสัมภาษณ์ผู้นา
ชุมชนที่เกี่ยวข้องทุกคนในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
สาหรับจานวนครัวเรื อนที่อยู่ ในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่ โครงการ ทั้ งหมด 528
ครัวเรือน ซึ่งหักลบครัวเรือนและสถานประกอบการที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ ครัวเรือนและสถานประกอบการใน
ระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ สถานประกอบการอยู่ในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ พื้นที่ อ่อนไหวทางด้ านสิ่ง แวดล้อม หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ และผู้นาชุม ชนที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ง มี
ทั้งหมด 33 ตัวอย่าง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ดังกล่าวทาการสอบถามครบทุกครัวเรือน โดยสามารถคานวณ
จานวนตัวอย่างที่ต้องสอบถามได้ดังนี้
n

=

N
1+(Ne2 )

n
= จานวนตัวอย่างที่ต้องการ
N
= จานวนประชากร (ครัวเรือน) ทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา 528 ครัวเรือน
e
= ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% คือ 0.05
สามารถคานวณจานวนตัวอย่างแบบสอบถาม ได้ดังนี้
n
= 528/{1+(528 x 0.052)}
n
= 227.59 ตัวอย่าง
จากการค านวณข้ า งต้ น บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาจะต้ อ งท าการสอบถามความคิ ด เห็ น ไม่ น้ อ ยกว่ า
228 ตัวอย่าง โดยรวมกับครัวเรือนและสถานประกอบการที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ ครัวเรือนและสถานประกอบการ
ในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และผู้นาชุมชน จานวน 33 ตัวอย่าง รวมทั้งหมดเป็น 261 ตัวอย่าง
ส าหรั บ จ านวนตั ว อย่ า งของสถานประกอบการที่ ต้ อ งสอบถามความคิ ด เห็ น จะใช้ วิ ธี ก าร
เปรียบเทียบสัดส่วนของสถานประกอบการในระยะนั้นๆ กับจานวนครัวเรือนทั้งหมด แล้วนาไปคานวณหาจานวน
สถานประกอบการที่ต้องทาการสอบถามจากจานวนครัวเรือนที่คานวณได้ตามวิธีของ Taro Yamane ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
- ระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ มีครัวเรือนจานวน 244 ครัวเรือน
และสถานประกอบการ จานวน 48 แห่ง (244/48) คิดเป็นสัดส่วนสถานประกอบการต่อครัวเรือน เท่ากับ 1 แห่ง
ต่อ 5 ครัวเรือน โดยจานวนครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการที่คานวณได้ตามวิธี
ของ Taro Yamane (ร้อยละ 80) เท่ากับ 182 ครัวเรือน ดังนั้น จะต้องทาการสอบถามสถานประกอบการ
จานวน 36.40 แห่ง (182/5) หรือประมาณ 37 แห่ง
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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- ระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ มีครัวเรือนจานวน 284 ครัวเรือน
และสถานประกอบการ จานวน 61 แห่ง (284/61) คิดเป็นสัดส่วนสถานประกอบการต่ อครัวเรือน เท่ากับ 1 แห่ง
ต่อ 5 ครัวเรือน โดยจานวนครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการที่คานวณได้ตามวิธี
ของ Taro Yamane (ร้อยละ 20) เท่ากับ 46 ครัวเรือน ดังนั้น จะต้องทาการสอบถามสถานประกอบการ เท่ากับ
9.20 (46/5) หรือประมาณ 10 แห่ง
4.2) จานวนตัวอย่างที่ ต้อ งท าการสอบถามความคิดเห็ น และจานวนตัวอย่างที่ ได้จากการ
สอบถามความคิดเห็น
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในระยะ 1 กิ โ ลเมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการที่ ต้ อ งสอบถาม มี ทั้ ง หมด
5 กลุ่ม (ดังตารางที่ 3.4.3-1 และรูปที่ 3.4.3-1) รายละเอียดดังนี้
กลุ่มที่ 1 พื้นที่หลัก จานวน 6 ตัวอย่าง ได้แก่
- ครัวเรือนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ จานวน 2 ครัวเรือน กาหนดเป้าหมายสอบถาม
ทั้งหมด
- สถานประกอบการที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ จากการสารวจพื้นที่ พบว่า ไม่มีสถาน
ประกอบการที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ
- ครัวเรือนในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (ไม่รวมครัวเรือนที่
อยู่ติดพื้นที่โครงการ) จานวน 2 ครัวเรือน กาหนดเป้าหมายสอบถามทั้งหมด
- สถานประกอบการในระยะ 0 ถึ ง 100 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ
มี จ านวน 11 แห่ ง จากการส ารวจพื้ นที่ และสอบถามบุ ค คลใกล้ เคี ยง พบว่ า
สถานประกอบการปิ ดให้ บริ ก าร เนื่อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
โรคโควิด-19 (COVID-19) ปัจจุบันไม่มีผู้ดูแล ไม่มีผู้พักอาศัย จานวน 9 แห่ง
(ดังรูปที่ 3.4.3-2 ถึงรูปที่ 3.4.3-3) ได้แก่
1) Frutta Massage
2) ไอ โอเค ภูเก็ต ทัวร์
3) Friendly Restaurant
4) ร้านแลกเปลี่ยนเงินตรา
5) มินิมาร์ท
6) ร้าน Sam Boutique
7) Tom Yum Restaurant
8) โรงแรม The Front village
9) โรงแรม Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa
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กลุ่มที่ 2
-

-

-

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 5
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ดั ง นั้ น จึ ง เหลื อ จ านวนตั ว อย่ า งที่ ต้ อ งสอบถามทั้ ง หมด 2 ตั ว อย่ า ง ซึ่ ง ก าหนด
เป้าหมายสอบถามทั้งหมด ได้แก่ โรงแรม Mandarava Resort and Spa อยู่ห่าง
จากพื้นที่โครงการประมาณ 5 เมตร และ Karon View อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ
ประมาณ 30 เมตร
พื้นที่รองจานวน 250 ตัวอย่าง ได้แก่
ครั วเรือ นในระยะ 100 ถึ ง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่ โ ครงการ สอบถาม
ร้อยละ 80 ของจานวนตัวอย่างในกลุ่มพื้นที่รองที่ได้จากการคานวณกลุ่มตัวอย่าง
ตามวิธี Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เท่ากับ 182 ตัวอย่าง
สถานประกอบการในระยะ 100 ถึ ง 500 เมตร จากขอบเขตพื้ นที่ โ ครงการ
มีจานวน 48 แห่ง ซึ่งจากการเทียบสัดส่วนกาหนดเป้าหมายสอบถาม จานวน 37
ตัวอย่าง โดยจากการสารวจพื้นที่และสอบถามบุคคลใกล้เคียง พบว่า สถานประกอบการ
ปิดให้บริการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)
ปัจจุบัน ไม่ มี ผู้ดู แ ล ไม่ มี ผู้พั ก อาศั ย จ านวน 36 แห่ ง (ดั ง รู ปที่ 3.4.3-4 ถึ ง รู ป ที่
3.4.3-8) จึงเหลือจานวนตั วอย่า งที่ต้องสอบถามทั้งหมด 12 แห่ง ซึ่งก าหนด
เป้าหมายสอบถามทั้งหมด
ครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ สอบถาม
ร้อยละ 20 ของจานวนตัวอย่างในกลุ่มพื้นที่รองที่ได้จากการคานวณกลุ่มตัวอย่าง
ตามวิธี Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เท่ากับ 46 ตัวอย่าง
สถานประกอบการในระยะ 500 ถึ ง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้ นที่ โ ครงการ
กาหนดเป้าหมายสอบถาม จานวน 10 ตัวอย่าง
พื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
มีจานวน 3 แห่ง กาหนดเป้าหมายสอบถามทั้งหมด ได้แก่
1) ศูนย์พั ฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ศาลาปฏิ นิสสัค โค อยู่ห่า งจากพื้นที่ โ ครงการ
ประมาณ 205 เมตร
2) โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 565 เมตร
3) วัดสุวรรณคีรีเขต อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 655 เมตร
หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
มีจานวน 1 แห่ง ได้ แก่ สถานีปรั บปรุง คุณภาพน้า อยู่ห่า งจากพื้นที่ โครงการ
ประมาณ 160 เมตร กาหนดเป้าหมายสอบถามทั้งหมด
ผู้นาชุมชน จานวน 1 คน คือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต กาหนดเป้าหมายสอบถามทั้งหมด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.3-1 จานวนเป้าหมายในการสอบถามความเห็นในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
กลุ่มตัวอย่าง
1. กลุ่มที่ 1 พื้นที่หลัก
1.1 ครัวเรือนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ
1.2 สถานประกอบการที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ
1.3 ครัวเรือนในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (ไม่รวมครัวเรือนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ
1.4 สถานประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
2. กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง
2.1 ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
2.2 สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
2.3 ครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
2.4 สถานประกอบการในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
3. กลุ่มที่ 3 พื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
4. กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
5. กลุ่มที่ 5 ผู้นาชุมชน
รวม

จานวนเป้าหมาย
(ตัวอย่าง)
6
2
2
2
250
182
12
46
10
3
1
1
261

ที่มา : จากการสอบถามภาคสนามของบริษัทที่ปรึกษา, กันยายน 2564

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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คาอธิบาย
พื้นที่โครงการ
ระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
สอบถามความคิดเห็นทั้งหมด 6 ตัวอย่าง ได้แก่
-ครัวเรือนติดโครงการ จานวน 2 ตัวอย่าง
- ครัวเรือนในระยะ 0 ถึง 100 จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 2 ตัวอย่าง
- สถานประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ จานวน 2 ตัวอย่าง
ระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
สอบถามความคิดเห็นทั้งหมด 194 ตัวอย่าง ได้แก่
- ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ จานวน 182 ตัวอย่าง
- สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ จานวน 12 ตัวอย่าง

ที่มา : แผนที่ปรับปรุงจาก ภาพ Google Earth เข้าถึงข้อมูลเมื่อเดือนกันยายน 2564
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

รูปที่ 3.4.3-1 รัศมีการสอบถามความคิดเห็นในระยะ 0 ถึง 1,000 จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

ระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
สอบถามความคิดเห็นทั้งหมด 56 ตัวอย่าง ได้แก่
- ครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขต
โครงการ จานวน 46 ตัวอย่าง
- สถานประกอบการในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 10 ตัวอย่าง
ในระยะ 0 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ สอบถามความคิดเห็น
พื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม จานวน 3 ตัวอย่าง หน่วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จานวน 1 ตัวอย่าง และผู้นาชุมชน จานวน 1 ตัวอย่าง

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

สัญลักษณ์

Frutta Massage
ไอ โอเค ภูเก็ต ทัวร์
Friendly Restaurant
ร้านแลกเปลี่ยนเงินตรา
มินิมาร์ท
ร้าน Sam Boutique
Tom Yum Restaurant

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

สถานประกอบการที่ปิดให้บริการ ในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ จานวน 9 แห่ง
ลาดับ
สถานที่

โรงแรม The Front village
โรงแรม Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa

ที่มา : แผนที่ปรับปรุงจาก ภาพ Google Earth เข้าถึงข้อมูลเมื่อเดือนกันยายน 2564
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

รูปที่ 3.4.3-2 ตาแหน่งสถานประกอบการที่ปิดให้บริการ ในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

Fruttra Massage

ร้าน Sam Boutique

Friendly Restaurant

Tom Yum Restaurant

ร้านแลกเปลี่ยนเงินตรา

โรงแรม The Front village

Minimart

โรงแรม Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa

รูปที่ 3.4.3-3 ภาพถ่ายสถานประกอบการที่ปิดให้บริการ ในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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คาอธิบาย
พื้นที่โครงการ
โซน 1
โซน 2
โซน 3

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

สัญลักษณ์

รูปที่ 3.4.3-2 รูปที่ 3.4.3-2 ตาแหน่งสถานประกอบการที่ปิดให้บริการ และไม่มีผู้พักอาศัย

รูปที่ 3.4.3-4 โซนสถานประกอบการที่ปิดให้บริการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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ที่มา : แผนที่ปรับปรุงจาก ภาพ Google Earth เข้าถึงข้อมูลเมื่อเดือนกันยายน 2564

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

สถานประกอบการที่ปิดให้บริการ ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ โซน 1 จานวน 6 แห่ง
ลาดับ
สถานที่
โรงแรม Phunawa Resort
ร้าน SabaiJai Café
The Best Massage
MG Friend Tour
ร้าน Ann House
ร้าน Sweet Chilli

รูปที่ 3.4.3-5 ตาแหน่งสถานประกอบการที่ปิดให้บริการ ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ โซน 1

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ที่มา : แผนที่ปรับปรุงจาก ภาพ Google Earth เข้าถึงข้อมูลเมื่อเดือนกันยายน 2564

สถานประกอบการที่ปิดให้บริการ ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (โซน 2 จานวน 38 แห่ง)
ลาดับ

รูปที่ 3.4.3-6 ตาแหน่งสถานประกอบการที่ปิดให้บริการ ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ โซน 2

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

สถานที่

ลาดับ

สถานที่

ลาดับ

สถานที่

ลาดับ

สถานที่

ร้าน Unique Fasion

ร้าน Capricorn

Family Seafood Restaurant

วันพลัส ฟาร์มาซี

Dr. Sonita Clinic

7-Eleven

Ratchanee Restaurant

Hotel De Karon

บริษัท ดาไว ดาไว จากัด

Relax Massage & Spa

Booze Bar

Centara Karon Resort Phuket

ร้าน Yo Yo Shop

Nong Harn Seafood

Pen Bar

Irish Pub

ร้าน Alex Fasion House

Sam Pi Nong Family Restaurant

Rich Bar

Familymart

ดาว มาสสาจ นวดเพื่อสุขภาพ

Coconut Restaurant

Damario

ร้าน Daw Barber Shop

Ying Restaurant

James Bar

โรงแรม Glow Karon Beach

Nong Bow Family Restaurant

Welcome Inn Massage

Phoenix Hotel

ครัวทะเลไทย

Glovan

โรงแรม ภูเก็ต โกลเด้นแซนด์
อินน์

Anna Restaurant

ฐิติมาพร มาสสาจ

ร้าน Rimlay Seafood

Anny Restaurant

Toms Tailor
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โรงแรม Karon Phunaka Resort

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

โรงแรม Karon Beach Pool Villa

รูปที่ 3.4.3-7 ตาแหน่งสถานประกอบการที่ปิดให้บริการ ในระยะ100 ถึง 500 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ โซน 3

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

สถานประกอบการที่ ปิ ด ให้ บ ริ ก าร ในระยะ 100 ถึ ง 500 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่
โครงการ (โซน 3 จานวน 2 แห่ง)
ลาดับ
สถานที่

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

Anna Restaurant

ร้าน Ann House

Dr. Sonita Clinic

บริษัท ดาไว ดาไว จากัด

ร้าน Rimlay Seafood

7-Eleven

Relax Massage & Spa

Familymart

รูปที่ 3.4.3-8 ภาพถ่ายสถานประกอบการที่ปิดให้บริการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

โรงแรม ภูเก็ต โกลเด้นแซนด์ อินน์

Glovan

Pen Bar

ร้าน Alex Fasion House

Ratchanee Restaurant

James Bar

โรงแรม Karon Beach Pool Villa

Nong Harn Seafood

รูปที่ 3.4.3-8 ภาพสถานประกอบการที่ปิดให้บริ การในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ (ต่อ)
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
3-120
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

5) ลาดับการสอบถามความคิดเห็นและจานวนตัวอย่าง
5.1) การประชาสัมพันธ์โครงการ ดาเนินการเมื่อวันที่ 15-17 สิงหาคม พ.ศ.2564 (ภาพตัวอย่างการ
ประชาสัมพันธ์โครงการดังรูปที่ 3.4.3-9)
5.2) การสอบถามความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ดาเนินการเมื่อวันที่ 2-8 กันยายน พ.ศ.2564
(ภาพตัวอย่างการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ดังรูปที่ 3.4.3-10)
5.3) การสอบถามความคิ ด เห็ น ของประชาชนครั้ ง ที่ 2 ดาเนิน การเมื่ อ วัน ที่ 26-29 กั น ยายน
พ.ศ.2564 ครอบคลุมพื้นที่การศึกษาเช่นเดียวกับการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน
โดยใช้วิธีการสอบถามและสัมภาษณ์รายบุคคล (ภาพตัวอย่างการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2
รูปที่ 3.4.3-11)
สาหรับจานวนตัวอย่างที่สามารถทาการสอบถามความคิดเห็นทั้ง 2 ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้
(1) กลุ่มที่ 1 พื้นที่หลัก จานวน 6 ตัวอย่าง ได้แก่
ครั ว เรื อ นติ ด พื้ น ที่ โ ครงการ จ านวน 2 ครั ว เรื อ น ซึ่ ง ได้ รั บความร่ วมมื อในการ
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ดูแผนที่ในรูปที่ 3.4.3-12 ประกอบ)
- ครัวเรือนในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (ไม่รวมครัวเรือนติดพื้นที่
โครงการ) จานวน 2 ครัวเรือน ซึ่งได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ดูแผนที่ในรูปที่ 3.4.3-12
ประกอบ)
- สถานประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 2 แห่ง
ซึ่งได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ดูแผนทีใ่ นรูปที่ 3.4.3-12 ประกอบ)
(2) กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง จานวน 250 ตัวอย่าง ได้แก่
- ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ สอบถามร้อยละ 80
ของจานวนตัวอย่างในกลุ่มพื้นที่รองที่ได้จากการคานวณตามวิธี Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เท่ากับ 182
ครัวเรือน ซึ่งได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ดูแผนที่ในรูปที่ 3.4.3-13 ถึงรูปที่ 3.4.3-16
ประกอบ)
- สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 12
แห่ง ซึ่ง ได้รับ ความร่ วมมื อ ในการตอบแบบสอบถามทั้ ง หมด (ดู แ ผนที่ ในรู ปที่ 3.4.3-13 ถึ ง รู ปที่ 3.4.3-16
ประกอบ)
- ครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ สอบถามร้อยละ 20
ของจานวนตัวอย่างในกลุ่มพื้นที่รอง ที่ได้จากการคานวณตามวิธี Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เท่ากับ 46
ครัวเรือน ซึ่งได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ดูแผนที่ในรูปที่ 3.4.3-17 ถึงรูปที่ 3.4.3-19
ประกอบ)

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

- สถานประกอบการในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน
10 แห่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ดูแผนที่ในรูปที่ 3.4.3-17 ถึงรูปที่ 3.4.3-19
ประกอบ)
(3) กลุ่มที่ 3 พื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม ในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ จานวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติศาลาปฏินิสสัคโค อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ
ประมาณ 205 เมตร 2)
โรงเรี ย นวั ด สุ ว รรณคี รี เ ขต อยู่ ห่ า งจากพื้ น ที่ โ ครงการประมาณ 565 เมตร
และ 3) วัดสุวรรณคีรีเขต อยูห่ ่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 655 เมตร (ดูแผนทีใ่ นรูปที่ 3.4.3-20 ประกอบ)
(4) กลุ่ ม ที่ 4 หน่ ว ยงานราชการ/รั ฐ วิ สาหกิ จ ในระยะ 1 กิ โ ลเมตร จากขอบเขตพื้ น ที่
โครงการจานวน 1 แห่ง คือ สถานีปรับปรุงคุณภาพน้า อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 160 เมตร ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม (ดูแผนทีใ่ นรูปที่ 3.4.3-20 ประกอบ)
(5) กลุ่มที่ 5 ผู้นาชุมชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตาบลกะรน ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ดูแผนทีใ่ นรูปที่ 3.4.3-20 ประกอบ)
ตารางที่ 3.4.3-2 สรุปจานวนตัวอย่างที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
กลุ่มตัวอย่าง
1. กลุ่มที่ 1 พื้นที่หลัก
1.1 ครัวเรือนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ
1.2 ครัวเรือนในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
1.3 สถานประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
(ไม่รวมครัวเรือนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ)
2. กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง
2.1 ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
2.2 สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
2.3 ครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
2.4 สถานประกอบการในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ
3. กลุ่มที่ 3 พื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมในระยะ 1 กิโลเมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
4. กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจในระยะ 1 กิโลเมตร
5. กลุ่มที่ 5 ผู้นาชุมชน
รวม

จานวนเป้าหมาย
(ตัวอย่าง)

จานวนตัวอย่างที่
สอบถามได้ (ตัวอย่าง)

6
2
2

ครั้งที่ 1
6
2
2

ครั้งที่ 2
6
2
2

2

2

2

250
182
12
46

250
182
12
46

250
182
12
46

10

10

10

3

3

3

1
1
261

1
1
261

1
1
261

ที่มา : จากการสอบถามภาคสนามของบริษัทที่ปรึกษา, กันยายน 2564

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

วัดสุวรรณคีรีเขต
เลขที่ 456 หมู่ที่ 1 ตาบลกะรน
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 1 ตาบลกะรน
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สถานีปรับปรุงคุณภาพน้า
เลขที่ 20 หมู่ที่ 1 ตาบลกะรน
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Minimart
เลขที่ 5/3 หมู่ที่ 1 ตาบลกะรน
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Louis' Kitchen
เลขที่ 643 หมู่ที่ 1 ตาบลกะรน
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Mr.Thong Restaurant Karon
เลขที่ 599/3 หมู่ที่ 1 ตาบลกะรน
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

รูปที่ 3.4.3-9 ภาพการประชาสัมพันธ์โครงการ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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คุณวชิราพร สุภาศร
เลขที่ 17/36 หมู่ที่ 1 ตาบลกะรน
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

คุณตวิสา ธานีรัตน์
เลขที่ 39/11 หมู่ที่ 1 ตาบลกะรน
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ร้าน Sweet & Sour
เลขที่ 56 หมู่ที่ 1 ตาบลกะรน
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

คุณอานวย แก้วขาว
เลขที่ 17/31 หมู่ที่ 1 ตาบลกะรน
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

คุณสุภาพร หาญแห
เลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตาบลกะรน
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

คุณธิดา อ่อนสลัก
เลขที่ 25 หมู่ที่ 1 ตาบลกะรน
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

รูปที่ 3.4.3-10 ภาพการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

คุณฝ่าย สุดสายป่าน
เลขที่ 14 หมู่ที่ 1 ตาบลกะรน
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

คุณสุภาพร แซ่ลิ้ม
เลขที่ 20/1 หมู่ที่ 1 ตาบลกะรน
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

คุณเยาวพิน มุกเทียบ
เลขที่ 16/14 หมู่ที่ 1 ตาบลกะรน
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

คุณรัตนา ศรีบริรัตน์
เลขที่ 28/42 หมู่ที่ 1 ตาบลกะรน
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

คุณสายชล เกิดหวั่น
เลขที่ 28/13 หมู่ที่ 1 ตาบลกะรน
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

คุณจรรยา ยอดแก้ว
เลขที่ 28/18 หมู่ที่ 1 ตาบลกะรน
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

รูปที่ 3.4.3-11 ภาพการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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บ้านเลขที่

ผู้ตอบแบบสอบถาม

ตาแหน่ง

6/8

คุณแม็กซ์

เจ้าของบ้าน

6/9

คุณขวัญใจ ไฝงาม

เจ้าของบ้าน

ครัวเรือนในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 2 ตัวอย่าง
ลาดับ บ้านเลขที่
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาแหน่ง
9/3

คุณเยาวพา พิกุลผล

เจ้าของบ้าน

9/2

คุณไพโรจน์ พิกุลผล

เจ้าของบ้าน

สถานประกอบการระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 2 ตัวอย่าง
ลาดับ บ้านเลขที่
ชื่อสถานที่
ตาแหน่ง
14/2

โรงแรม Mandarava Resort and Spa

ผู้จัดการ

4/26

Karon View

ผู้จัดการ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ลาดับ

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ครัวเรือนติดพื้นที่โครงการ จานวน 2 ตัวอย่าง

อาคารพานิชย์ 9 คูหา (ปิดให้บริการ)
Tom Yum Restaurant
โรงแรม The Front village
โรงแรม Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa
สัญลักษณ์

คาอธิบาย
พื้นที่โครงการ
ระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากของเขตพืน้ ที่โครงการ

รูป 3.4.3-12
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ตาแหน่ งสอบถามความคิ ดเห็ น ครั ว เรื อ นติดพื้นที่ โ ครงการ ครั วเรื อ น
และสถานประกอบการในระยะ 0 ถึ ง 100 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่
โครงการ

ครัวเรือนติดพื้นที่โครงการ
ครัวเรือนในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากของเขตพื้นที่โครงการ
สถานประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
สถานประกอบการทีป่ ิดให้บริการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ที่มา : แผนที่ปรับปรุงจาก ภาพ Google Earth เข้าถึงข้อมูลเมื่อเดือนกันยายน 2564

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

สถานประกอบการ ระยะ 100 ถึง 500 เมตร จานวน 12 ตัวอย่าง
ตาแหน่ง
สถานที่
Sweet & Sour
Minimart
โรงแรม In on The Beach Hotel
โรงแรม Centara Grand Beach Resort Phuket
โรงแรม Best Western Phuket Ocean Resort
ที.พี.ฟาร์มาซี
Kapi Shushi Box
ร้านสุขศรี
Bow Seafood Restaurant
Koy Shop
โรงแรม Sugar Marina Resort Art Karon Beach
สุริยามะพร้าว

สัญลักษณ์

คาอธิบาย
พื้นที่โครงการ
ระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากของเขตพื้นที่โครงการ
ระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นทีโ่ ครงการ

ที่มา : แผนที่ปรับปรุงจาก ภาพ Google Earth เข้าถึงข้อมูลเมื่อเดือนกันยายน 2564

รูปที่ 3.4.3-13 ตาแหน่งสอบถามความคิดเห็นครัวเรือนและสถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

สถานประกอบการ ระยะ 100 ถึง 500 เมตร จานวน 4 ตัวอย่าง
ตาแหน่ง
สถานที่
Sweet & Sour
Minimart
โรงแรม In on The Beach Hotel
โรงแรม Centara Grand Beach Resort Phuket

สัญลักษณ์

คาอธิบาย
ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 2 ตัวอย่าง
สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นทีโ่ ครงการ
สถานประกอบการที่ปิดให้บริการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

ที่มา : แผนที่ปรับปรุงจาก ภาพ Google Earth เข้าถึงข้อมูลเมื่อเดือนกันยายน 2564

สถานประกอบการที่ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

รูปที่ 3.4.3-14 ตาแหน่งสอบถามความคิดเห็นครัวเรือนและสถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ โซน 1

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ที่มา : แผนที่ปรับปรุงจาก ภาพ Google Earth เข้าถึงข้อมูลเมื่อเดือนกันยายน 2564

สัญลักษณ์

คาอธิบาย
ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 14 ตัวอย่าง

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

สถานประกอบการ ระยะ 100 ถึง 500 เมตร จานวน 7 ตัวอย่าง
ตาแหน่ง
สถานที่
โรงแรม Best Western Phuket Ocean Resort
ที.พี.ฟาร์มาซี
Kapi Shushi Box
ร้านสุขศรี
Bow Seafood Restaurant
Koy Shop
โรงแรม Sugar Marina Resort Art Karon Beach

สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นทีโ่ ครงการ
สถานประกอบการที่ปิดให้บริการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

สถานประกอบการที่ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

รูปที่ 3.4.3-15 ตาแหน่งสอบถามความคิดเห็นครัวเรือนและสถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ โซน 2

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

สถานประกอบการ ระยะ 100 ถึง 500 เมตร จานวน 1 ตัวอย่าง
ตาแหน่ง
สถานที่
สุริยามะพร้าว

ที่มา : แผนที่ปรับปรุงจาก ภาพ Google Earth เข้าถึงข้อมูลเมื่อเดือนกันยายน 2564

คาอธิบาย
ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 166 ตัวอย่าง
สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
สถานประกอบการทีป่ ิดให้บริการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพืน้ ที่โครงการ
สถานประกอบการที่ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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รูปที่ 3.4.3-16 ตาแหน่งสอบถามความคิดเห็ นครัวเรือนและสถานประกอบการ
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ โซน 3

สัญลักษณ์

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

สถานประกอบการ ระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จานวน 10 ตัวอย่าง
ตาแหน่ง
สถานที่
Louis' Kitchen
แว่นท็อปเจริญ สาขากะรน
Mr.Thong Restaurant Karon
ออน-ลี มาสสาจ
Ann Restaurant
มันตา ฟาร์มาซี 5
ร้านนิด
Family mart สาขาซอยปฏัก 20
แคร์ แอนด์ คลีน 2 ฟาร์มาซี
อีฟ ฟาร์มาซี

สัญลักษณ์

คาอธิบาย
พื้นที่โครงการ
ระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากของเขตพื้นที่โครงการ
ระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
สถานประกอบการในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

ที่มา : แผนที่ปรับปรุงจาก ภาพ Google Earth เข้าถึงข้อมูลเมื่อเดือนกันยายน 2564
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รูปที่ 3.4.3-17 ตาแหน่งสอบถามความคิดเห็นครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
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คาอธิบาย
ครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ จานวน 3 ตัวอย่าง

3-132

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

รูปที่ 3.4.3-18 ภาพขยาย 1 ตาแหน่งสอบถามความคิดเห็นครัวเรือนและสถานประกอบการ
ในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

สัญลักษณ์

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
ที่มา : แผนที่ปรับปรุงจาก ภาพ Google Earth เข้าถึงข้อมูลเมื่อเดือนกันยายน 2564

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

สถานประกอบการ ระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จานวน 10 ตัวอย่าง
ตาแหน่ง
สถานที่
Louis' Kitchen
แว่นท็อปเจริญ สาขากะรน
Mr.Thong Restaurant Karon
ออน-ลี มาสสาจ

ที่มา : แผนที่ปรับปรุงจาก ภาพ Google Earth เข้าถึงข้อมูลเมื่อเดือนกันยายน 2564

สัญลักษณ์

คาอธิบาย

Ann Restaurant
มันตา ฟาร์มาซี 5

ครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 43 ตัวอย่าง
สถานประกอบการในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ

ร้านนิด
Family mart สาขาซอยปฏัก 20
แคร์ แอนด์ คลีน 2 ฟาร์มาซี
อีฟ ฟาร์มาซี

รูปที่ 3.4.3-19 ภาพขยาย 2 ตาแหน่งสอบถามความคิดเห็นครัวเรือนและสถานประกอบการ
ในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

หน่วยงานราชการ

พื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม

สถานีปรับปรุงคุณภาพน้้า
ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 160 เมตร

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติศาลาปฏินิสสัคโค
ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 205 เมตร

ผู้น้าชุมชนที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 565 เมตร
ที่ท้าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 760 เมตร

วัดสุวรรณคีรีเขต
ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 655 เมตร
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ที่มา : แผนที่ปรับปรุงจาก ภาพ Google Earth เข้าถึงข้อมูลเมื่อเดือนกันยายน 2564

รูปที่ 3.4.3-20 ต้าแหน่งสอบถามความคิดเห็น พื้นที่อ่ อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม หน่ว ยงานราชการ และผู้น้ าชุมชน
ในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
3-134

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

6) ผลการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ผลการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ ทั้ง 2 ครั้ง สามารถ
สรุปได้ดังนี้
6.1) ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 ของกลุ่มที่ 1 พื้นที่หลัก มีจานวน 6 ตัวอย่าง ซึ่งจาก
การสอบถามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น ข้อวิตกกังวลของกลุ่มพื้นที่หลักสามารถสรุปได้ ดังนี้
6.1.1) ครัวเรือนติดพื้นที่โครงการ มีจานวน 2 ครัวเรือน ซึ่ง ได้รับความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด โดยสามารถสรุปข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นได้ดังตารางที่ 3.4.3-3

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐาน
- เพศ : ชาย
- อายุ : 21-30 ปี
- การนับถือศาสนา : พุทธ
- การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
- ภูมิลาเนาเดิม : จังหวัดภูเก็ต
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสภาพแวดล้อม
- อาชีพ : รับจ้างทั่วไป
- รายได้/เดือน : 10,001-15,000 บาท
- รายจ่าย/เดือน : 5,000-10,000 บาท
- การเจ็บป่วย : ไม่มี
- รับการบริการรักษาพยาบาลจาก : โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
- จานวนผู้อยู่อาศัย : 3 คน
- จานวนเด็กหรือผู้สูงอายุในครอบครัว : ไม่มี
- โรคประจาตัวคนในครอบครัว : ไม่มี
- น้าใช้ : น้าประปา
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้าทิ้ง : ปล่อยให้ซึมลงดิน
- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้บ่อเกรอะ-ซึม
- การบาบัดน้าเสียจากอาบ ไม่มีการบาบัด ปล่อยให้ซึมลงดิน
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการเก็บขนจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การใฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
ปัญหาความสะอาดของน้าดื่ม-น้าใช้
ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
ปั ญ หาการปล่ อ ยน้ าเสี ย ที่ ไ ม่ ไ ด้ บ าบั ด ลงแหล่ ง น้ า
ธรรมชาติ
ปัญหาการระบายน้าไม่ทัน/ท่อระบายน้าอุดตัน
ปัญหาน้าท่วมจากฝนตกหนัก
ปั ญ หาการจั ด เก็ บ มู ล ฝอยไม่ ทั น /มู ล ฝอยตกค้ า ง/
กลิ่นเหม็นรบกวน
ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง
ปัญหาแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและการก่อสร้าง
ปัญหาการบดบังทิศทางลม และการบดบังแสงแดด
จากอาคารใกล้เคียง
ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ลาดับ
กลุ่มตัวอย่าง/บ้านเลขที่
1. บ้ า นเลขที่ 6/8 หมู่ ที่ 1 ซอยปฏั ก 24 ต าบลกะรน
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณแม็กซ์
เบอร์โทรศัพท์ : -

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-3 สรุปข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่ 1 พื้นที่หลัก ครัวเรือนติดพื้นที่โครงการ จานวน 2 ตัวอย่าง

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐาน
- เพศ : หญิง
- อายุ : 41-50 ปี
- การนับถือศาสนา : พุทธ
- การศึกษา : มัธยมศึกษา
- ภูมิลาเนาเดิม : จังหวัดภูเก็ต
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสภาพแวดล้อม
- อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
- รายได้/เดือน : 5,000-10,000 บาท
- รายจ่าย/เดือน : 5,000-10,000 บาท
- การเจ็บป่วย : เบาหวาน
- รับการบริการรักษาพยาบาลจาก : โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
- จานวนผู้อยู่อาศัย : 4 คน
- จานวนเด็กหรือผู้สูงอายุในครอบครัว : ไม่มี
- โรคประจาตัวคนในครอบครัว : โรคเบาหวาน
- น้าใช้ : น้าบ่อตื้น
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้าทิ้ง : ระบายลงสู่ลาราง คู หรือท่อระบายน้าสาธารณะ
- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้บ่อเกรอะ-ซึม
- การบาบัดน้าเสีย จากอาบ การซัก ล้างและห้องครัว : ไม่มีการบาบัด
ระบายลงสู่ลาราง คูหรือท่อระบายน้าสาธารณะ
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการเก็บขนจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การใฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
1. ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
2. ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ลาดับ
กลุ่มตัวอย่าง/บ้านเลขที่
2. บ้ า นเลขที่ 6/9 หมู่ 1 ซอยปฏั ก 24 ต าบลกะรน
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณขวัญใจ ไฝงาม (เจ้าของบ้าน)
เบอร์โทรศัพท์ : 082-2690456

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-3 สรุปข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่ 1 พื้นที่หลัก ครัวเรือนติดพื้นที่โครงการ จานวน 2 ตัวอย่าง

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ผลการสอบถามความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เรื่อง ความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของกลุ่มที่ 1 พื้นที่หลัก ครัวเรือนติดพื้นที่โครงการ
โครงการมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ร่ า งมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มในขั้ น ตอน
การสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 ซึ่งไม่ได้จัดทาเป็นเอกสาร แต่เป็นการแจ้งร่างมาตรการฯ วิธีการแก้ไขหรือลด
ผลกระทบนั้ น ๆ ด้ ว ยวาจา ก่ อ นน ามาก าหนดเป็ น ร่ า งมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
แล้วนาร่างมาตรการฯ ดังกล่าวกลับไปนาเสนอให้กลุ่มเป้าหมายทราบและพิจารณาอีกครั้งในการสอบถามความ
คิดเห็นครั้งที่ 2
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2 ของกลุ่มตัวอย่างเดิมจากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 พบว่า
ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ามาตรการต่างๆ ในระยะดาเนินการมีความเพียงพอ ที่สามารถลดข้อวิตกกังวลต่างๆ
ของตนลงได้ และสามารถป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ เพียงแต่ให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
และเจ้าของโครงการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ที่ได้เตรียมไว้อย่าง
เคร่งครัด
สาหรั บ ข้อ วิตกกัง วลเกี่ยวกั บ ผลกระทบที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นจากโครงการในระยะดาเนินการที่ ได้ จาการ
สอบถามครั้งที่ 1 และข้อคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการที่ได้จากการสอบถามครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 1
พื้นที่หลัก ครัวเรือนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.4.3-4

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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1.

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวลจากการสอบถามความคิดเห็น
ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ครั้งที่ 1
สิ่งแวดล้อมจากการสอบถามความคิดเห็น ครั้งที่ 2
บ้ า นเลขที่ 6/8 หมู่ ที่ 1 ซอยปฏั ก 24 ต าบลกะร น 1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ระยะดาเนินการ
ระยะก่อสร้าง
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณแม็กซ์
1) ทาให้เกิดปัญหาน้าใช้ไม่เพียงพอ
ไม่มีมาตรการในระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการมี
เบอร์โทรศัพท์ : 2) ทาให้การไหลของน้าประปามีแรงดันลดลง
การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3) ทาให้เกิดน้าเสียมากขึ้น
ระยะดาเนินการ
4) ทาให้ท่อระบายน้าอุดตัน/ตื้นเขินมากขึ้น
ทุกมาตรการมี ความเหมาะสมและเพีย งพอแล้ ว และให้
5) พื้นที่โครงการปิดกั้นทางระบายน้าเดิม ทาให้เกิดปัญหาน้า โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ท่วมจากการระบายน้า
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
6) ทาให้ปริมาณมูลฝอยมากขึ้น
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
7) ทาให้กระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้งมากขึ้น
8) ทาให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น
9) บดบังทัศนียภาพเดิมที่มีความสวยงาม
10) การบดบังทิศทางลม และการบดบังแสงแดดจากอาคารของ
โครงการ
11) ทาให้ผู้อยู่อาศัย บริเวณใกล้เคีย งได้รับผลกระทบต่อความ
เป็นส่วนตัวมากขึ้น
12) ทาให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมีงานทามากขึ้น
13) ทาให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆดีขึ้น
14) ทาให้ระบบสาธารณูปโภค อุปโภค ดีขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
สถานที่

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ลาดับ

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-4 ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 1 ครัวเรือนติดพื้นที่โครงการ จานวน 2 ตัวอย่าง

2.

ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวลจากการสอบถามความคิดเห็น
ครั้งที่ 1
3. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
- การรับทราบข้อมูล : ไม่ทราบ
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม
- การเห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย
บ้านเลขที่ 6/9 หมู่ 1 ซอยปฏัก 24 ตาบลกะรน อาเภอเมือง 1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
จังหวัดภูเก็ต
ระยะดาเนินการ
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณขวัญใจ ไฝงาม (เจ้าของบ้าน)
1) ทาให้กระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้งมากขึ้น
เบอร์โทรศัพท์ : 082-2690456
2) ทาให้การจราจรติดขัดมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
3. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
- การรับทราบข้อมูล : ทราบจากเจ้าของโครงการ
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม
- การเห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย
สถานที่

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการสอบถามความคิดเห็น ครั้งที่ 2

1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
ระยะก่อสร้าง
ไม่มีมาตรการในระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการมี
การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ระยะดาเนินการ
ทุกมาตรการมี ความเหมาะสมและเพีย งพอแล้ ว และให้
โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ลาดับ

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-4 ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 1 ครัวเรือนติดพื้นที่โครงการ จานวน 2 ตัวอย่าง

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

3-140

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

6.1.2) ครัวเรือนในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (ไม่รวมครัวเรือนที่
อยู่ ติ ด พื้ น ที่ โ ครงการ) มี จ านวน 2 ครั ว เรื อ น ซึ่ ง ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถามทั้ ง หมด
โดยสามารถสรุ ป ข้ อ มู ลพื้ นฐานและข้ อ มู ล ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สัง คม สาธารณสุ ข และสภาพแวดล้อ มของ
ครัวเรือนในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ดังตารางที่ 3.4.3-5
6.1.3) สถานประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (ไม่รวม
สถานประกอบการที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ) จานวน 2 ตัวอย่าง ได้แก่ โรงแรม Mandarava Resort and Spa
และ Karon View โดยข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสภาพแวดล้อมของ
สถานประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.4.3-5

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ลาดับ
กลุ่มตัวอย่าง/บ้านเลขที่
ระยะห่าง
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบนั
ครัวเรือนในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 2 ตัวอย่าง
1.
เลขที่ 9/3 หมู่ 1 ซอยปฏั ก 24 ต าบลกะรน 90 เมตร 1. ข้อมูลพื้นฐาน
- ไม่พบปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนปัจจุบัน
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
- เพศ : หญิง
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณเยาวพา พิกุลผล
- อายุ : 51-60 ปี
ตาแหน่ง : เจ้าของบ้าน
- การนับถือศาสนา : พุทธ
เบอร์โทรศัพท์ : - การศึกษา : มัธยมศึกษา
- ภูมิลาเนา : จังหวัดภูเก็ต
2. ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณะสุขและสภาพแวดล้อม
- อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
- รายได้/เดือน : 5,000-10,000 บาท
- รายจ่าย/เดือน : 5,000-10,000 บาท
- การเจ็บป่วย : โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
- การรับบริการรักษาพยาบาล : โรงพยาบาลวชิระ
- จานวนผู้อยู่อาศัยภายในครอบครัว : 9 คน
- น้าใช้ : น้าบ่อตื้น
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้าทิ้ง : ระบายลงสู่ลาราง คู หรือท่อระบายน้าสาธารณะ
- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้บ่อเกรอะ-ซึม
- วิธีการบาบัดน้าเสียจากการอาบ การซักล้างและจากห้องครัว : ไม่มี
การบาบัด ระบายลงสู่ลาราง คูหรือท่อระบายน้าสาธารณะ
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการเก็บขนจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การใฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-5 สรุปข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่ 1 พื้นที่หลัก ครัวเรือนและสถานประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

ลาดับ

2.

กลุ่มตัวอย่าง/บ้านเลขที่
เลขที่ 9/1 หมู่ 1 ซอยปฏั ก 24 ต าบลกะรน
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณไพโรจน์ พิกุลผล
ตาแหน่ง : เจ้าของบ้าน
เบอร์โทรศัพท์ : -

ระยะห่าง
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบนั
95 เมตร 1. ข้อมูลพื้นฐาน
- ไม่พบปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนปัจจุบัน
- เพศ : ชาย
- อายุ : 41-50 ปี
- การนับถือศาสนา : พุทธ
- การศึกษา : ปริญญาตรี
- ภูมิลาเนา : จังหวัดภูเก็ต
2. ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณะสุขและสภาพแวดล้อม
- อาชีพ : รับจ้างทั่วไป
- รายได้/เดือน : 5,000-10,000 บาท
- รายจ่าย/เดือน : 5,000-10,000 บาท
- การรับบริการรักษาพยาบาล : โรงพยาบาลวชิระ
- จานวนผู้อยู่อาศัยภายในครอบครัว : 3 คน
- น้าใช้ : น้าบ่อตื้น
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้าทิ้ง : ระบายลงสู่ลาราง คู หรือท่อระบายน้าสาธารณะ
- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้บ่อเกรอะ-ซึม
- วิธีการบาบัดน้าเสียจากการอาบ การซักล้างและจากห้องครัว : ไม่มี
การบาบัด ระบายลงสู่ลาราง คูหรือท่อระบายน้าสาธารณะ
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการเก็บขนจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การใฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-5 สรุปข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่ 1 พื้นที่หลัก ครัวเรือนและสถานประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบนั
- ไม่พบปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนปัจจุบัน

1.
2.
3.
4.

ปัญหาการขาดแคลนน้าดื่ม-น้าใช้
ปัญหาความสะอาดของน้าดื่ม-น้าใช้
ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
ปัญหาปล่ อยน้าเสีย ที่ ไม่ ได้บ าบัด ลงแหล่ งน้ า
ธรรมชาติ
5. ปัญหาการระบายน้าไม่ทัน/ท่อระบายอุดตัน
6. ปัญหาน้าท่วมจากฝนตกหนัก
7. ปั ญ หาการจั ด เก็ บ มู ล ฝอยไม่ ทั น /มู ล ฝอย
ตกค้าง/กลิ่นเหม็นรบกวน

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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ลาดับ
กลุ่มตัวอย่าง/บ้านเลขที่
ระยะห่าง
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
สถานประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 2 ตัวอย่าง
1.
โรงแรม Mandarava Resort and Spa
5 เมตร 1. ข้อมูลหน่วยงาน
เลขที่ 14/2 หมู่ 1 ซอยปฏั ก 24 ต าบลกะรน
- เจ้าหน้าที่/พนักงาน : 40 คน
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
- ผู้ดูแลรักษาความสะอาด/รปภ : 6-7 คน
ลักษณะธุรกิจ/กิจการ : โรงแรม
- จานวนห้องพัก : 232 ห้อง
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณอุปถัมภ์ พิริยะพฤทธิ์
- ที่จอดรถยนต์ : 65 คัน
ตาแหน่ง : ผู้จัดการ
- ที่จอดรถจักรยานยนต์ : เบอร์โทรศัพท์ : 076-681800
2. ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณะสุขและสภาพแวดล้อม
- น้าใช้ : น้าบาดาล
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้าทิ้ง : นากลับมาใช้รดน้าต้นไม้
- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้ระบบบาบัดน้าเสียด้วยถังบาบัดน้า
เสียสาเร็จรูป
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการเก็บขนจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
2.
Karon View
30 เมตร 1. ข้อมูลหน่วยงาน
เลขที่ 4/26 หมู่ 1 ซอยปฏั ก 24 ต าบลกะรน
- เจ้าหน้าที่/พนักงาน : 5 คน
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
- ผู้ดูแลรักษาความสะอาด/รปภ : 2 คน
ลักษณะธุรกิจ/กิจการ : อาคารชุด
- จานวนห้องพัก : 24 หลัง
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณอรุณา
- ที่จอดรถยนต์ : 24 คัน
ตาแหน่ง : ผู้จัดการ
- ที่จอดรถจักรยานยนต์ : 24 คัน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1965212
2. ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณะสุขและสภาพแวดล้อม
- น้าใช้ : น้าบาดาล
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-5 สรุปข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่ 1 พื้นที่หลัก ครัวเรือนและสถานประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

ลาดับ

กลุ่มตัวอย่าง/บ้านเลขที่

ระยะห่าง
-

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
การระบายน้าทิ้ง : ระบายลงสู่ลาราง คู หรือท่อระบายน้าสาธารณะ
การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้ระบบบาบัดน้าเสียด้วยถังบาบัดน้า
เสียสาเร็จรูป
การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการเก็บขนจากเทศบาลตาบลกะรน
ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบนั
8. ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและการ
ก่อสร้าง
9. ปัญหาแรงสั่นสะเทือนจากการจราจร
10. ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง
11. ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร
12. ปั ญ หาด้ า นอาชญากรรม ความปลอดภั ย ใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
13. ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
14. ปัญหาการเกิดอัคคีภัย
15. ปัญหาจากภัยธรรมชาติ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-5 สรุปข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่ 1 พื้นที่หลัก ครัวเรือนและสถานประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ผลการสอบถามความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เรื่อง ความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม ที่ 1 พื้นที่หลัก ครัวเรือนและสถานประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
โครงการมีการประชาสัมพันธ์ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอน
การสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 ซึ่งไม่ได้จัดทาเป็นเอกสาร แต่เป็นการแจ้งร่างมาตรการฯ วิธีการแก้ไขหรือลด
ผลกระทบนั้ น ๆ ด้ ว ยวาจา ก่ อ นน ามาก าหนดเป็ น ร่ า งมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
แล้วนาร่างมาตรการฯ ดังกล่าวกลับไปนาเสนอให้กลุ่มเป้าหมายทราบและพิจารณาอีกครั้งในการสอบถามความ
คิดเห็นครั้งที่ 2
ทั้งนี้ จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2 ของกลุ่มตัวอย่างเดิมที่ทาการสอบถามความคิดเห็น
ครั้งที่ 1 พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ามาตรการต่างๆ ในระยะดาเนินการมีความเพียงพอที่สามารถลดข้อ
วิตกกังวลต่างๆ ของตนลงได้ และสามารถป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ เพียงแต่ให้
ผู้รับเหมาก่อสร้าง และเจ้าของโครงการ ปฏิบัติตามมาตรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ที่ได้
เตรียมไว้อย่างเคร่งครัด
สาหรับข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการในระยะดาเนินการที่ได้จาก
การสอบถามครั้งที่ 1 และข้อคิดเห็นต่อความเพียงพอของมาตรการที่ได้จากการสอบถามครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 1
สถานประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.4.3-6

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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ลาดับ

สถานที่

ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวลจากการสอบถามความคิดเห็น
ครั้งที่ 1

1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
ระยะก่อสร้าง
ไม่ มี มาตรการในระยะก่ อสร้ าง เนื่ องจากปั จจุ บั น
โครงการมีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ระยะดาเนินการ
ทุ กมาตรการมี ความเหมาะสมและเพี ย งพอแล้ ว
และให้โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
ระยะก่อสร้าง
ไม่ มี มาตรการในระยะก่ อสร้ าง เนื่ องจากปั จจุ บั น
โครงการมีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ระยะดาเนินการ
ทุ กมาตรการมี ความเหมาะสมและเพี ย งพอแล้ ว
และให้โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ครัวเรือนในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 2 ตัวอย่าง
1.
เลขที่ 9/3 หมู่ 1 ซอยปฏัก 24 ตาบลกะรน อ าเภอเมือ ง 1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
จังหวัดภูเก็ต
ระยะดาเนินการ
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณเยาวพา พิกุลผล
- ไม่มีข้อห่วงกังวล
ตาแหน่ง : เจ้าของบ้าน
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
เบอร์โทรศัพท์ : - ไม่มีข้อเสนอแนะ
3. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
- การรับทราบข้อมูล : อยู่ใกล้โครงการ
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม
- การเห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย
2. เลขที่ 9/1 หมู่ 1 ซอยปฏัก 24 ตาบลกะรน อ าเภอเมือ ง 1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
จังหวัดภูเก็ต
ระยะดาเนินการ
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณไพโรจน์ พิกุลผล
- ไม่มีข้อห่วงกังวล
ตาแหน่ง : เจ้าของบ้าน
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
เบอร์โทรศัพท์ : - ไม่มีข้อเสนอแนะ
3. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
- การรับทราบข้อมูล : อยู่ใกล้โครงการ
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม
- การเห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสอบถาม
ความคิดเห็น ครั้งที่ 2

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-6 ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 1 ครัวเรือนและสถานประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

ลาดับ

สถานที่

ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวลจากการสอบถามความคิดเห็น
ครั้งที่ 1

1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
ระยะก่อสร้าง
ไม่ มี มาตรการในระยะก่ อสร้ าง เนื่ องจากปั จจุ บั น
โครงการมีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ระยะดาเนินการ
ทุ กมาตรการมี ความเหมาะสมและเพี ย งพอแล้ ว
และให้โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
ระยะก่อสร้าง
ไม่ มี มาตรการในระยะก่ อสร้ าง เนื่ องจากปั จจุ บั น
โครงการมีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ระยะดาเนินการ
ทุ กมาตรการมี ความเหมาะสมและเพี ย งพอแล้ ว
และให้โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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สถานประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 2 ตัวอย่าง
1.
โรงแรม Mandarava Resort and Spa
1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
เลขที่ 14/2 หมู่ 1 ซอยปฏัก 24 ตาบลกะรน อาเภอเมือง ระยะดาเนินการ
จังหวัดภูเก็ต
- ไม่มีข้อห่วงกังวล
ลักษณะธุรกิจ/กิจการ : โรงแรม
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณอุปถัมภ์ พิริยะพฤทธิ์
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
ตาแหน่ง : ผู้จัดการ
3. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
เบอร์โทรศัพท์ : 076-681800
- การรับทราบข้อมูล : อยู่ใกล้โครงการ
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม
- การเห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย
2.
Karon View
1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
เลขที่ 4/26 หมู่ 1 ซอยปฏัก 24 ตาบลกะรน อาเภอเมือง ระยะดาเนินการ
จังหวัดภูเก็ต
1) ทาให้เกิดปัญหาน้าใช้ไม่เพียงพอ
ลักษณะธุรกิจ/กิจการ : อาคารชุด
2) ทาให้การไหลของน้าประปามีแรงดันลดลง
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณอรุณา
3) ทาให้เกิดน้าเสียมากขึ้น
ตาแหน่ง : ผู้จัดการ
4) ทาให้ท่อระบายน้าอุดตัน/ตื้นเขินมากขึ้น
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1965212
5) พื้น ที่โ ครงการปิด กั้ น ทางระบายน้าเดิม ท าให้ เกิ ด ปัญ หาน้ าท่ ว ม
จากการระบายน้า
6) ทาให้ปริมาณมูลฝอยมากขึ้น
7) ทาให้กระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้งมากขึ้น
8) ทาให้การจราจรติดขัดมากขึ้น
9) ทาให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุมากขึ้น

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสอบถาม
ความคิดเห็น ครั้งที่ 2

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-6 ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 1 ครัวเรือนและสถานประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

ลาดับ

สถานที่

ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวลจากการสอบถามความคิดเห็น
ครั้งที่ 1
10) ทาให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น
11) บดบังทัศนียภาพที่มีความสวยงาม
12) บดบังทิศทางลม และการบดบังแสงแดดจากอาคารของโครงการ
13) ทาให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงได้รับความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
14) รบกวนการสื่อสารโทรคมนาคม
15) ทาให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมีงานทามากขึ้น
16) ทาให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆดีขึ้น
17) ทาให้สาธารณูปโภค อุปโภคดีขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
3. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
- การรับทราบข้อมูล : อยู่ใกล้โครงการ
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม
- การเห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสอบถาม
ความคิดเห็น ครั้งที่ 2

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-6 ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 1 ครัวเรือนและสถานประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

3-149

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

6.2) ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 ของกลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง จานวน 250 ตัวอย่าง
การสอบถามสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็น ข้อวิตกกังวลของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ระยะ 100 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 250 ตัวอย่าง ประกอบด้วย
- ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ สอบถามร้อยละ 80
ของจานวนตัวอย่างในกลุ่มพื้นที่รอง ที่ได้จากการคานวณกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาตามวิธี Yamane ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% เท่ากับ 182 ตัวอย่าง ซึ่งได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- สถานประกอบการในระยะ 100 ถึ ง 500 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี จ านวน
12 ตัวอย่าง ซึ่งได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ สอบถาม ร้อยละ 20
ของจานวนตัวอย่างในกลุ่มพื้นที่รอง ที่ได้จากการคานวณกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาตามวิธี Yamane ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% เท่ากับ 46 ตัวอย่าง ซึ่งได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- สถานประกอบการในระยะ 500 ถึ ง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้ นที่ โครงการ มี จ านวน
10 ตัวอย่าง ซึ่งได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 สามารถสรุปได้ดังนี้
6.2.1) ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 182
ตัวอย่าง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป จากการสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ
58.79 และเพศชาย ร้อยละ 41.21 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 39.01 รองลงมา คือ ช่วงอายุ
41-50 ปี ร้อยละ 20.33 ช่วงอายุ 21-30 ปี และช่วงอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 16.48 และช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ
7.69 ตามลาดับ ส่วนการนับถือศาสนา พบว่า ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.45 และศาสนาคริสต์
ร้อยละ 0.55 สาหรับระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ อนุปริญญา ร้อยละ 39.01 รองลงมา คือ ระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 34.62 ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 17.03 และระดับประถมศึกษา ร้อยละ 9.34 ตามลาดับ
ภูมิลาเนาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เกิดที่จังหวัดภูเก็ต ร้อยละ 64.84 และย้ายมาจากจังหวัดอื่น ร้อยละ 35.16
โดยย้ายมาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นระยะเวลา 5-10 ปี ร้อยละ 32.81 รองลงมา คือ ระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ
26.56 ระยะเวลา 11-15 ปี ร้อยละ 15.63 ระยะเวลา มากกว่า 20 ปี ร้อยละ 14.06 และระยะเวลา 16-20 ปี
ร้อยละ 10.94 ตามลาดับ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ที่ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต คือ เพื่อประกอบอาชีพ ร้อยละ 84.38
รองลงมา คือ ย้ายตามครอบครัว ร้อยละ 15.62 ดังตารางที่ 3.4.3-7

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.3-7 ข้อมู ลพื้นฐานที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น ของกลุ่มที่ 2 ครัวเรื อนในระยะ 100
ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
1. เพศ
- หญิง
- ชาย
2. อายุ
- 21-30 ปี
- 31-40 ปี
- 41-50 ปี
- 51-60 ปี
- 60 ปีขึ้นไป
3. ศาสนา
- พุทธ
- คริสต์
4. ระดับการศึกษา
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- อนุปริญญา
- ปริญญาตรี
5. ภูมิลาเนา
- เกิดที่จังหวัดภูเก็ต
- ย้ายมาจากจังหวัดอื่น
6. ระยะเวลาที่ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต
- น้อยกว่า 5 ปี
- 5-10 ปี
- 11-15 ปี
- 16-20 ปี
- มากกว่า 20 ปี
7. สาเหตุที่ย้ายมาอยู่จังหวัดภูเก็ต
- เพื่อประกอบอาชีพ
- ย้ายตามครอบครัว

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

จานวน (N=182)

ร้อยละ

107
75

58.79
41.21

30
71
37
30
14

16.48
39.01
20.33
16.49
7.69

181
1

99.45
0.55

17
31
71
63

9.34
17.03
39.01
34.62

118
64

64.84
35.16

17
21
10
7
9

26.56
32.81
15.63
10.94
14.06

54
10

84.38
15.62
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสภาพแวดล้อม การประกอบอาชีพ
ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 36.81 รองลงมา คือ พนักงานบริษัท/
ห้างร้าน/โรงแรม ร้อยละ 24.73 อาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 22.53 ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 13.74 อาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 1.64 และอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 0.55 ตามลาดับ ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 42.86 รองลงมาคือ มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 29.12 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001- 20,000 บาท ร้อยละ 12.08 มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 9.89 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001- 25,000 บาท ร้อยละ 4.95 มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-30,000 บาท และ 30,000 บาท ขึ้นไป ร้อยละ 0.55 ตามลาดับสาหรับรายจ่ายต่อเดือน
ส่วนใหญ่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 42.86 รองลงมา คือ มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 21.97 มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 20.88 มีรายจ่ายเฉลี่ย
ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 10.99 มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 20,001-25,000 บาท ร้อยละ 2.75
และมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 25,001-30,000 บาท ร้อยละ 0.55 ตามลาดับ
ในรอบปีที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคใดๆ ร้อยละ 59.89 และใน
กรณีมีการเจ็บป่วยส่วนใหญ่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 12.64 รองลงมา คือ โรคเกี่ยวกับระบบ
เลือดลมต่างๆ ร้อยละ 10.99 โรคเกี่ยวกับทางระบบกล้ามเนื้อ ร้อยละ 8.79 โรคเกี่ยวกับผิวหนังและภูมิแพ้
ร้อยละ 5.50 และโรคเกี่ยวกับหูตา ฟัน และกระดูก ร้อยละ 2.19 ตามลาดับ เมื่อเจ็บป่วยส่วนใหญ่จะไป
โรงพยาบาล ร้อยละ 78.57 รองลงมา คือ ซื้อยามารับประทานเอง ร้อยละ 12.64 คลินิก ร้อยละ 7.14 และไป
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลราไวย์ ร้อยละ ตามลาดับ
สาหรับจานวนผู้อยู่อาศัย ส่วนใหญ่มีผู้อยู่อาศัยในครอบครัวจานวน 1-3 คน ร้อยละ 78.02
รองลงมา คือ 4-7 คน ร้อยละ 21.98 ภายในครอบครัวส่วนใหญ่ไม่มีเด็กหรือผู้สูงอายุ ร้อยละ 60.44 รองลงมา คือ
มีเด็ก ร้อยละ 15.93 มีผู้สุงอายุ ร้อยละ 12.64 มีเด็กและผู้สูงอายุ ร้อยละ 10.99 ตามลาดับ ภายในครอบครัวไม่มี
ผู้ป่วยหรือผู้ที่มีโรคประจาตัว ร้อยละ 87.91 มีผู้ป่วยหรือผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 6.59 รองลงมา คือ
โรคเบาหวาน ร้อยละ 3.30 โรคทางสมอง โรคหัวใจ โรคข้อกระดูก และโรคหอบหืด ร้อยละ 0.55
ส าหรั บ น้ าดื่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งซื้ อ น้ าดื่ ม บรรจุ ข วดทั้ ง หมด ร้ อ ยละ 100 ส่ ว นน้ าใช้ ส่ ว นใหญ่
กลุ่มตัวอย่างจะใช้น้าบ่อตื้น ร้อยละ 53.85 น้าบาดาล ร้อยละ 27.47 น้าประปา ร้อยละ 18.68 ตามลาดับ
ส่วนการระบายน้าทิ้ง กลุ่มตัวอย่างระบายน้าทิ้งลงสู่ ลาราง คู หรือท่อระบายน้าสาธารณะ ร้อยละ 100 การบาบัด
น้าเสียจากห้องส้วม ส่วนใหญ่ใช้ระบบบ่อเกรอะเก็บกักไว้ แล้วสูบไปกาจัด ร้อยละ 78.02 รองลงมา คือ ใช้ระบบ
บาบัดน้าเสียด้วยถังบาบัดสาเร็จรูป ร้อยละ 11.54 และใช้บ่อเกรอะ-ซึม ร้อยละ 10.44 ตามลาดับ วิธีการบาบัด
น้าเสียจากการอาบ การซักล้าง และจากห้องครัว ไม่มีการบาบัดปล่อยให้ซึมลงดิน ร้อยละ 100 การกาจัดมูลฝอย
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดใช้บริการจากหน่วยงานราชการเข้ามาเก็บขน ร้อยละ 100 สาหรับการใช้ไฟฟ้า กลุ่มตัวอย่าง
ใช้บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง ดังตารางที่ 3.4.3-8

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.3-8 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสภาพแวดล้อมของกลุ่มที่ 2 ครัวเรือน
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

1.

2.

3.

4.

5.

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและ
สภาพแวดล้อม
อาชีพ
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ
- เกษตรกรรม
- รับจ้างทั่วไป
- พนักงานบริษัท/ห้างร้าน/โรงแรม
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- ธุรกิจส่วนตัว
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- ต่ากว่า 5,000 บาท
- 5,001-10,000 บาท
- 10,001-15,000 บาท
- 15,001-20,000 บาท
- 20,001-25,000 บาท
- 25,001-30,000 บาท
- 30,000 บาท ขึ้นไป
รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
- ต่ากว่า 5,000 บาท
- 5,001-10,000 บาท
- 10,001-15,000 บาท
- 15,001-20,000 บาท
- 20,001-25,000 บาท
- 30,000 บาท ขึ้นไป
ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคอะไรมากที่สุด
- โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
- โรคเกี่ยวกับทางระบบกล้ามเนื้อ
- โรคเกี่ยวกับผิวหนังและภูมิแพ้
- โรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมต่างๆ
- โรคเกี่ยวกับหู ตา ฟัน กระดูก
- ไม่มกี ารเจ็บป่วย
เมื่อเจ็บป่วยท่านรับการบริการรักษาพยาบาลจากที่ใด
- ซื้อยามารับประทานเอง
- คลินิก
- โรงพยาบาล
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลราไวย์

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

จานวน
(N=182)

ร้อยละ

25
1
67
45
3
41

13.74
0.55
36.81
24.73
1.64
22.53

18
53
78
22
9
1
1

9.89
29.12
42.86
12.08
4.95
0.55
0.55

40
78
38
20
5
1

21.97
42.86
20.88
10.99
2.75
0.55

23
16
10
20
4
109

12.64
8.79
5.50
10.99
2.19
59.89

23
13
143
3

12.64
7.14
78.57
1.65
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.3-8 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสภาพแวดล้อมของกลุ่มที่ 2 ครัวเรือน
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและ
สภาพแวดล้อม
6. จานวนผู้อยู่อาศัยในครอบครัว
- 1-3 คน
- 4-7 คน
7. ในครอบครัวมีเด็กหรือผู้สูงอายุหรือไม่
- ไม่มีเด็กหรือผู้สูงอายุ
- มีเด็กและผู้สูงอายุ
- มีเด็ก
- มีผู้สูงอายุ
8. ในครอบครัวมีผู้ป่วย หรือ ผู้ที่มีโรคประจาตัวหรือไม่
- ไม่มีโรคประจาตัว
- โรคเบาหวาน
- โรคทางสมอง
- โรคความดันโลหิตสูง
- โรคหัวใจ
- โรคข้อกระดูก
- โรคหอบหืด
9. ปัจจุบนั ท่านดืม่ น้าจากแหล่งใด
- น้าซื้อบรรจุขวด
10. ปัจจุบนั ท่านใช้นาจากแหล่
้
งใด
- น้าประปา
- น้าบ่อตื้น
- น้าบาดาล
11. ปัจจุบนั ท่านมีวธิ กี ารระบายน้าทิง้ อย่างไร
- ระบายลงสู่ลาราง คู หรือท่อระบายน้าสาธารณะ
12. ปัจจุบนั ท่านมีวธิ กี ารบาบัดน้าเสียจากห้องส้วมอย่างไร
- ใช้บ่อเกรอะ-บ่อซึม
- ใช้ระบบบ่อเกรอะเก็บกักไว้ และสูบไปกาจัด
- ใช้ระบบบาบัดน้าเสียด้วยถังบาบัดสาเร็จรูป
13. ปัจจุบันท่านมีวิธีการบาบัดน้าเสียจากการอาบ ซักล้าง และ
จากห้องครัวอย่างไร
- ไม่มีการบาบัด ปล่อยให้ซึมลงดิน
14. ปัจจุบนั ท่านมีวธิ กี ารกาจัดมูลฝอยอย่างไร
- ใช้บริการจากหน่วยงานราชการมาเก็บขน

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

จานวน
(N=182)

ร้อยละ

142
40

78.02
21.98

110
20
29
23

60.44
10.99
15.93
12.64

160
6
1
12
1
1
1

87.91
3.30
0.55
6.59
0.55
0.55
0.55

182

100

34
98
50

18.68
53.85
27.47

182

100

19
142
21

10.44
78.02
11.54

182

100

182

100
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.3-8 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสภาพแวดล้อมของกลุ่มที่ 2 ครัวเรือน
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและ
สภาพแวดล้อม
15. ปัจจุบนั ท่านใช้ไฟฟ้าจากแหล่งใด
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

จานวน
(N=182)

ร้อยละ

182

100

ส่วนที่ 3 ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างในระยะ 100 ถึง
500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ พบว่า ปัจจุบันในชุมชนส่วนใหญ่จะประสบปัญหาความสะอาดน้าดื่ม น้าใช้ ร้อยละ 65.38 ซึ่งมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 51.26 ระดับปานกลาง ร้อยละ 42.86 และระดับ
มาก ร้อยละ 5.88 รองลงมา คือ ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง ร้อยละ 64.84 ซึ่งมีผลกระทบอยู่ในระดับ
น้อย ร้อยละ 59.32 ระดับปานกลาง ร้อยละ 34.75 และระดับมาก ร้อยละ 5.93 ปัญหาการขาดแคลนน้าดื่มน้าใช้ ร้อยละ 53..30 ซึ่งมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 80.42 ระดับปานกลาง ร้อยละ 14.43 และระดับ
มาก ร้อยละ 5.15 ปัญหาการปล่อยน้าเสีย ที่ไม่ได้บาบัดลงแหล่งน้าธรรมชาติ ร้อยละ 43.41 ซึ่งมีผลกระทบอยู่ใน
ระดับน้อย ร้อยละ 97.47 และระดับปานกลาง ร้อยละ 2.53 ปัญหาการระบายน้าไม่ทัน/ท่อระบายน้าอุดตัน
ร้อยละ 42.86 ซึ่งมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 92.31 และระดับปานกลาง ร้อยละ 7.69 ปัญหาการจราจร
คับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง ร้อยละ 42.31 ซึ่งมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 98.70 และระดับปานกลาง
ร้อยละ 1.30 ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร ร้อยละ 42.31 ซึ่งมีผลกระทบทั้งหมดอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 100
ปัญหาการจัดเก็บมูลฝอยไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง/กลิ่นเหม็นรบกวน ร้อยละ 41.76 ซึ่งมีผลกระทบทั้งหมดอยู่ใน
ระดับน้อย ร้อยละ 100 ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง ร้อยละ 41.76 ซึ่งมีผลกระทบอยู่ใน
ระดั บ น้ อ ย ร้ อ ยละ 90.79 และระดั บ ปานกลาง ร้ อ ยละ 9.21 ปั ญ หาจากแรงสั่ น สะเทื อ นจากการจราจร
และก่ อ สร้า ง ร้ อ ยละ 41.21 ซึ่ ง มี ผลกระทบทั้ ง หมดอยู่ในระดั บน้อ ย ร้ อ ยละ 100 ปัญ หาด้ า นอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 41.21 ซึ่งมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 97.33 และระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 2.67 ปัญหาน้าท่วมจากฝนตกหนัก ร้อยละ 40.66 ซึ่งมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ
98.65 และระดับปานกลาง ร้อยละ 1.35 ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ร้อยละ 40.11 ซึ่งมีผลกระทบอยู่ในระดับ
น้อย ร้อยละ 64.38 ระดับปานกลาง ร้อยละ 32.88 และระดับมาก ร้อยละ 2.74 ปัญหาการบดบังทิศทางลม
และการบดบังแสงจากอาคาร ร้อยละ 8.24 ซึ่งมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 66.67 และระดับปานกลาง
ร้อ ยละ 33.33 ปัญ หาการเกิ ด อั ค คี ภั ย ร้ อ ยละ 4.65 ซึ่ ง มี ผ ลกระทบทั้ ง หมดอยู่ ใ นระดั บน้ อ ย ร้ อ ยละ 100
และปัญหาจากภั ยธรรมชาติ ร้ อ ยละ 1.65 ซึ่ ง มี ผลกระทบทั้ ง หมดอยู่ในระดั บน้อ ย ร้ อ ยละ 100 ตามลาดับ
ดังตารางที่ 3.4.3-9

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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1. ปัญหาการขาดแคลนน้าดื่ม-ใช้
2. ปัญหาความสะอาดของน้าดื่ม-น้าใช้
3. ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
4. ปัญหาการปล่อยน้าเสียที่ไม่ได้บาบัดลงแหล่งน้าธรรมชาติ
5. ปัญหาการระบายน้าไม่ทัน/ท่อระบายน้าอุดตัน
6. ปัญหาน้าท่วมจากฝนตกหนัก
7. ปัญหาการจัดเก็บมูลฝอยไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง/กลิ่นเหม็นรบกวน
8. ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง
9. ปัญหาจากแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและการก่อสร้าง
10. ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง
11. ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร
12. ปัญหาด้านอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
13. ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
14. ปัญหาการบดบังทิศทางลม และการบดบังแสงจากอาคาร
15. ปัญหาการเกิดอัคคีภัย
16. ปัญหาจากภัยธรรมชาติ

ไม่มีผลกระทบ

มีผลกระทบ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

85
63
64
103
104
108
106
106
107
105
105
107
109
167
173
179

46.70
34.61
35.16
56.59
57.14
59.34
58.24
58.24
58.79
57.69
57.69
58.79
59.89
91.76
95.05
98.35

97
119
118
79
78
74
76
76
75
77
77
75
73
15
9
3

53..30
65.38
64.84
43.41
42.86
40.66
41.76
41.76
41.21
42.31
42.31
41.21
40.11
8.24
4.65
1.65

น้อย
จานวน
78
61
70
77
72
73
76
69
75
76
77
73
47
10
9
3

ร้อยละ
80.42
51.26
59.32
97.47
92.31
98.65
100
90.79
100
98.70
100
97.33
64.38
66.67
100
100

ระดับผลกระทบ
ปานกลาง
จานวน ร้อยละ
14
14.43
51
42.86
41
34.75
2
2.53
6
7.69
1
1.35
0
0
7
9.21
0
0
1
1.30
0
0
2
2.67
24
32.88
5
33.33
0
0
0
0

มาก
จานวน
5
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

ร้อยละ
5.15
5.88
5.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
0
0
0

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ส่วนที่ 3
ข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของประชาชนในชุมชน

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-9 ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของกลุ่มที่ 2 ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในระยะดาเนินโครงการ
ผลกระทบในด้านบวก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าในช่วงเปิดดาเนินโครงการจะทาให้ระบบ
สาธารณูปโภค อุปโภค ดีขึ้น ร้อยละ 5.49 ซึ่งมีผลในระดับน้อย ร้อยละ 70 และระดับปานกลาง ร้อยละ 30
รองลงมา คือ ทาให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมีงานทามากขึ้น ร้อยละ 4.95 ซึ่งมีผลในระดับน้อย ร้อยละ 77.78
และระดับปานกลาง ร้อยละ 22.22 และทาให้การค้าขายของร้านค้าปลีก และธุรกิจบริการต่างๆ ดีขึ้น ร้อยละ
4.95 ซึ่งมีผลในระดับน้อย ร้อยละ 66.67 และระดับปานกลาง ร้อยละ 33.33 ตามลาดับ
ผลกระทบในด้านลบ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าช่วงเปิดดาเนินโครงการจะทาให้การไหลของ
น้าประปามีแรงดันลดลง ร้อยละ 4.95 ซึ่งมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 55.56 ระดับปานกลาง ร้อยละ
33.33 และระดั บ มาก ร้ อ ยละ 11.11 รองลงมา คื อ ท าให้ ทาให้ เ กิ ด ปัญ หาน้ าใช้ ไ ม่ เ พี ยงพอ ร้ อ ยละ 4.40
ซึ่งมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 62.50 ระดับปานกลาง ร้อยละ 25 และระดับมาก ร้อยละ 12.50 ทาให้
เกิดน้าเสียมากขึ้น ร้อยละ 3.85 ซึ่งมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 71.43 และระดับปานกลาง ร้อยละ
28.57 พื้นที่โครงการปิดกั้นทางระบายน้าเดิมทาให้เกิดปัญหาน้าท่วมจากการระบายน้า และทาให้กระแสไฟฟ้าตก
หรือดับบ่อยครั้งมากขึ้น ร้อยละ 1.65 ซึ่งมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 66.67 และระดับปานกลาง ร้อยละ
33.33 ส่วนปัญหาท่อระบายน้าอุดตัน /ตื้นเขินมากขึ้น ทาให้ปริมาณมูลฝอยมากขึ้น การจราจรติดขัดมากขึ้ น
การบดบังทิศทางลม และการบดบังแสงจากอาคารของโครงการ ทาให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุมากขึ้น ทาให้เกิดปัญหา
อาชญากรรม ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น บดบังทัศนียภาพเดิมที่มีความสวยงาม ทาให้ผู้อยู่
อาศัยบริเวณใกล้เคียง ได้รับผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวมากขึ้น และรบกวนการสื่อสารโทรคมนาคม ร้อยละ
1.10 ซึ่งมีผลกระทบทั้งหมดอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 100 ตามลาดับ ดังตารางที่ 3.4.3-10

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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มีผลกระทบ
น้อย
จานวน ร้อยละ

ระดับผลกระทบ
ปานกลาง
จานวน ร้อยละ

มาก
จานวน ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

173
173
172

95.05
95.05
94.51

9
9
10

4.95
4.95
5.49

7
6
7

77.78
66.67
70

2
3
3

22.22
33.33
30

0
0
0

0
0
0

174
173
175
180
179
180
179
180
180
180
180
180
180
180

95.60
95.05
96.15
98.90
98.35
98.90
98.35
98.90
98.90
98.90
98.90
98.90
98.90
98.90

8
9
7
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2

4.40
4.95
3.85
1.10
1.65
1.10
1.65
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10

5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6.25
55.56
71.43
100
66.67
100
66.67
100
100
100
100
100
100
100

2
3
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0

25
33.33
28.57
0
33.33
0
33.33
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12.50
11.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ผลกระทบด้านบวก
1. ทาให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมีงานทามากขึ้น
2. ทาให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆดีขึ้น
3. ทาให้ระบบสาธารณูปโภค อุปโภค ดีขึ้น
ผลกระทบด้านลบ
4. ทาให้เกิดปัญหาน้าใช้ไม่เพียงพอ
5. ทาให้การไหลของน้าประปามีแรงดันลดลง
6. ทาให้เกิดน้าเสียมากขึ้น
7. ทาให้ท่อระบายน้าอุดตัน/ตื้นเขินมากขึ้น
8. พื้นที่โครงการปิดกั้นทางระบายน้าเดิมทาให้เกิดปัญหาน้าท่วมจากการระบายน้า
9. ทาให้ปริมาณมูลฝอยมากขึ้น
10. ทาให้กระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้งมากขึ้น
11. ทาให้การจราจรติดขัดมากขึ้น
12. การบดบังทิศทางลม และการบดบังแสงจากอาคารของโครงการ
13. ทาให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุมากขึ้น
14. ทาให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
15. บดบังทัศนียภาพเดิมที่มีความสวยงาม
16. ทาให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ได้รับผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
17. รบกวนการสื่อสารโทรคมนาคม

ไม่มีผลกระทบ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ส่วนที่ 4
ผลกระทบในระยะดาเนินการ

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-10 สรุปผลกระทบด้านต่างๆ ในระยะดาเนินการ ของกลุ่มที่ 2 ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ส่วนที่ 5 การรับทราบข้อมูลและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ
กลุ่มตัวอย่างครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ส่วนใหญ่ทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจากการสัญจรผ่านหน้าโครงการ ร้อยละ 59.34 รองลงมา คือ ทราบจากการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 24.72 ทราบจากเพื่อนบ้าน ร้อยละ 12.63 และไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ร้อยละ
3.29 ตามลาดับ สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าที่ตั้งโครงการมีความ
เหมาะสม ร้อยละ 96.15 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 3.84 ส่วนความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ ร้อยละ 97.25 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 2.74
ดังตารางที่ 3.4.3-11
ตารางที่ 3.4.3-11 ทัศนคติและความคิดเห็นที่มีต่อโครงการของกลุ่มที่ 2 ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 182 ตัวอย่าง
ส่วนที่ 5 ทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ
1. การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
- ทราบจากเจ้าของโครงการ
- ทราบจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์
- ทราบจากเพื่อนบ้าน
- ไม่ทราบ
- อื่นๆ (สัญจรผ่านหน้าโครงการ)
2. ความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโครงการ
- เหมาะสม
- ไม่เหมาะสม
- ไม่แสดงความคิดเห็น
3. ความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการ
- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- ไม่แสดงความคิดเห็น

จานวน (N=182)

ร้อยละ

0
45
23
6
108

0
24.72
12.63
3.29
59.34

175
0
7

96.15
0
3.84

177
0
5

97.25
0
2.74

6.2.2) สถานประกอบการในระยะ 100 ถึ ง 500 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ
จานวน 12 ตัวอย่าง ซึ่งได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทั้งหมด สาหรับข้อมูลพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ
สังคม ความคิดเห็น และข้อวิตกกังวลได้จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง สถานประกอบการ
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.4.3-12

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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ลาดับ
1.

2.

สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
Sweet & Sour
เลขที่ 56 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณณฐภพ วิชรศร
ตาแหน่ง : เจ้าของสถานประกอบการ
อายุ : 34 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี
เบอร์โทรศัพท์ : 076-396251

1. ข้อมูลหน่วยงาน
- เจ้าหน้าที่/พนักงาน : 4 คน
- ผู้ดูแลรักษาความสะอาด/รปภ : - ที่จอดรถยนต์ : 1 คัน
- ที่จอดรถจักรยานยนต์ : 5 คัน
2. ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสภาพแวดล้อม
- น้าใช้ : น้าประปา
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้าทิ้ง : ระบายลงสู่ ลารางหรือท่อระบายน้าสาธารณะ
- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้ระบบบ่อเกรอะเก็บกักไว้ แล้วสูบ
ไปกาจัด
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการเก็บขนจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
1. ข้อมูลหน่วยงาน
- เจ้าหน้าที่/พนักงาน : 2 คน
- ผู้ดูแลรักษาความสะอาด/รปภ : - ที่จอดรถยนต์ : - ที่จอดรถจักรยานยนต์ : 2. ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสภาพแวดล้อม
- น้าใช้ : น้าประปา
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้าทิ้ง : ระบายลงสู่ ลารางหรือท่อระบายน้าสาธารณะ

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

ปัญหาการขาดแคลนน้าดื่ม-น้าใช้
ปัญหาความสะอาดของน้าดื่ม-น้าใช้
ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
ปัญหาการปล่อยน้าเสียที่ไม่ได้บาบัดลงแหล่งน้าธรรมชาติ
ปัญหาการระบายน้าไม่ทัน/ท่อระบายน้าอุดตัน
ปัญหาน้าท่วมจากฝนตกหนัก
ปัญหาการจัดเก็บมูลฝอยไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง/กลิ่นเหม็น
รบกวน
8. ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง
9. ปะญหาจากแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและการก่อสร้าง
10. ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง
11. ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
- ไม่พบปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนปัจจุบัน

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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Minimart
เลขที่ 5/3 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านสะดวกซื้อ
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณทัศรานันท์ พงทอง
ตาแหน่ง : เจ้าของสถานประกอบการ
อายุ : 24 ปี
การศึกษา : มัธยมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : -

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-12 สรุปข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 12 ตัวอย่าง

ลาดับ

สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

โรงแรม Best Western Phuket Ocean Resort
เลขที่ 562 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : โรงแรม
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณอมรรัตน์ สีดา
ตาแหน่ง : ผู้จัดการ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3331347

4.

Kapi Shushi Box
เลขที่ 681 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณกิตติชัย

- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้ระบบบาบัดน้าเสียด้วยถังบาบัด
น้าเสียสาเร็จรูป
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการเก็บขนจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
1. ข้อมูลหน่วยงาน
- เจ้าหน้าที่/พนักงาน : 45 คน
- ผู้ดูแลรักษาความสะอาด/รปภ : 4 คน
- จานวนห้องพัก : 240 ห้อง
- ที่จอดรถยนต์ : 5 คัน
- ที่จอดรถจักรยานยนต์ : 10 คัน
2. ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสภาพแวดล้อม
- น้าใช้ : น้าประปา
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้าทิ้ง : ระบายลงสู่ ลารางหรือท่อระบายน้าสาธารณะ
- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้ระบบบ่อเกรอะเก็บกักไว้ แล้วสูบ
ไปกาจัด
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการเก็บขนจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
1. ข้อมูลหน่วยงาน
- เจ้าหน้าที่/พนักงาน : 2 คน
- ผู้ดูแลรักษาความสะอาด/รปภ : - ที่จอดรถยนต์ : 2 คัน

สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

- ไม่พบปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนปัจจุบัน

- ไม่พบปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนปัจจุบัน

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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3.

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-12 สรุปข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 12 ตัวอย่าง

ลาดับ

5.

สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ตาแหน่ง : ผู้จัดการ
อายุ : 30 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3331347

ที.พี.ฟาร์มาซี
เลขที่ 56 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านขายยา
ผู้ตอบแบบสอบถาม : ไม่ประสงค์ออกนาม
ตาแหน่ง : เจ้าของสถานประกอบการ
อายุ : 40 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี
เบอร์โทรศัพท์ : -

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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- ที่จอดรถจักรยานยนต์ : 10 คัน
2. ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสภาพแวดล้อม
- น้าใช้ : น้าประปา
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้าทิ้ง : ระบายลงสู่ ลารางหรือท่อระบายน้าสาธารณะ
- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้ระบบบ่อเกรอะเก็บกักไว้ แล้วสูบ
ไปกาจัด
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการเก็บขนจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
1. ข้อมูลหน่วยงาน
1. ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
- เจ้าหน้าที่/พนักงาน : 1 คน
- ผู้ดูแลรักษาความสะอาด/รปภ : - ที่จอดรถยนต์ : 3 คัน
- ที่จอดรถจักรยานยนต์ : 10 คัน
2. ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสภาพแวดล้อม
- น้าใช้ : น้าประปา
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้าทิ้ง : ระบายลงสู่ ลารางหรือท่อระบายน้าสาธารณะ
- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้ระบบบ่อเกรอะเก็บกักไว้ แล้วสูบ
ไปกาจัด
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการเก็บขนจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-12 สรุปข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 12 ตัวอย่าง

ลาดับ
6.

7.

สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
Bow Seafood
เลขที่ 556/92 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณชมพู กิ่งแก้ว
ตาแหน่ง : เจ้าของสถานประกอบการ
อายุ : 31 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี
เบอร์โทรศัพท์ : -

สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

1. ข้อมูลหน่วยงาน
- ไม่พบปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนปัจจุบัน
- เจ้าหน้าที่/พนักงาน : 4 คน
- ผู้ดูแลรักษาความสะอาด/รปภ : - ที่จอดรถยนต์ : - ที่จอดรถจักรยานยนต์ : 2. ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสภาพแวดล้อม
- น้าใช้ : น้าประปา
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้าทิ้ง : ระบายลงสู่ ลารางหรือท่อระบายน้าสาธารณะ
- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้ระบบบ่อเกรอะเก็บกักไว้ แล้วสูบ
ไปกาจัด
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการเก็บขนจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
1. ข้อมูลหน่วยงาน
1. ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
- เจ้าหน้าที่/พนักงาน : 2 คน
- ผู้ดูแลรักษาความสะอาด/รปภ : - ที่จอดรถยนต์ : - ที่จอดรถจักรยานยนต์ : 2. ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสภาพแวดล้อม
- น้าใช้ : น้าประปา
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้าทิ้ง : ระบายลงสู่ ลารางหรือท่อระบายน้าสาธารณะ

บทที่ 3
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ร้านสุขศรี
เลขที่ 556/11 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านขายของชา
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณสุขศรี กิ่งแก้ว
ตาแหน่ง : เจ้าของสถานประกอบการ
อายุ : 53 ปี
การศึกษา : มัธยมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : -

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-12 สรุปข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 12 ตัวอย่าง

ลาดับ

8.

9.

สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

- ไม่พบปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนปัจจุบัน

- ไม่พบปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนปัจจุบัน
บทที่ 3
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- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้ระบบบ่อเกรอะเก็บกักไว้ แล้วสูบ
ไปกาจัด
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการเก็บขนจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
Koy Shop
1. ข้อมูลหน่วยงาน
เลขที่ 556/8 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
- เจ้าหน้าที่/พนักงาน : 1 คน
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร
- ผู้ดูแลรักษาความสะอาด/รปภ : ผู้ตอบแบบสอบถาม : ไม่ประสงค์ออกนาม
- ที่จอดรถยนต์ : ตาแหน่ง : เจ้าของสถานประกอบการ
- ที่จอดรถจักรยานยนต์ : เบอร์โทรศัพท์ : 080-0666909
2. ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสภาพแวดล้อม
- น้าใช้ : น้าประปา
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้าทิ้ง : ระบายลงสู่ ลารางหรือท่อระบายน้าสาธารณะ
- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้ระบบบ่อเกรอะเก็บกักไว้ แล้วสูบ
ไปกาจัด
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการเก็บขนจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
สุริยามะพร้าว
1. ข้อมูลหน่วยงาน
เลขที่ 28/21 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
- เจ้าหน้าที่/พนักงาน : 2 คน
ลั ก ษณะธุ ร กิ จ /ประเภทกิ จ การ : ร้ า นขายของช า - ผู้ดูแลรักษาความสะอาด/รปภ : และขายมะพร้าว
- ที่จอดรถยนต์ : 1 คัน
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณสุริยา
- ที่จอดรถจักรยานยนต์ : 5 คัน

สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-12 สรุปข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 12 ตัวอย่าง

ลาดับ

10.

สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ตาแหน่ง : เจ้าของสถานประกอบการ
อายุ : 50 ปี
การศึกษา : ประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : -

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

1. ปัญหาการขาดแคลนน้าดื่ม-น้าใช้
2. ปัญหาความสะอาดของน้าดื่ม-น้าใช้
3. ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
4. ปัญหาการระบายน้าไม่ทัน/ท่อระบายน้าอุดตัน
5. ปัญหาน้าท่วมจากฝนตกหนัก
6. ปัญหาการจัดเก็บมูลฝอยไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง/กลิ่นเหม็นรบกวน
7. ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง
8. ปัญหาจากแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและการก่อสร้าง
9. ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง
10. ปั ญ หาการบดบั ง ทิ ศ ทางลม และการบดบั ง แสงแดดจาก
อาคารใกล้เคียง
11. ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
12. ปัญหาการเกิดอัคคีภัย
13. ปัญหาจากภัยธรรมชาติ

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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2. ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสภาพแวดล้อม
- น้าใช้ : น้าบ่อตื้น
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้าทิ้ง : ระบายลงสู่ ลารางหรือท่อระบายน้าสาธารณะ
- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้ระบบบ่อเกรอะเก็บกักไว้ แล้วสูบ
ไปกาจัด
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการเก็บขนจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
Centara Grand Beach Resort Phuket
1. ข้อมูลหน่วยงาน
เลขที่ 683 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
- เจ้าหน้าที่/พนักงาน : 300 คน
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : โรงแรม
- ผู้ดูแลรักษาความสะอาด/รปภ : 4 คน
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณศกลวรรณ นิมสัน
- จานวนห้องพัก : 312 ห้อง
ตาแหน่ง : พนัก งานต้อนรับ (ได้รับมอบหมายจาก - ที่จอดรถยนต์ : 96 คัน
ผู้จัดการ)
- ที่จอดรถจักรยานยนต์ : อายุ : 25 ปี
2. ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสภาพแวดล้อม
การศึกษา : ปริญญาตรี
- น้าใช้ : น้าบาดาล
เบอร์โทรศัพท์ : 076-201234
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้าทิ้ง : ระบายลงสู่ ลารางหรือท่อระบายน้าสาธารณะ
- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้ระบบบาบัดน้าเสียด้วยถังบาบัด
น้าเสียสาเร็จรูป
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการเก็บขนจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-12 สรุปข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 12 ตัวอย่าง

ลาดับ
11.

12.

สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
In on The Beach Hotel
เลขที่ 9/23 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : โรงแรม
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณชุติมา แรงจบ
ตาแหน่ง : พนักงาน (ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ)
อายุ : 41 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี
เบอร์โทรศัพท์ : 076-398220

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

- ไม่พบปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนปัจจุบัน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปัญหาการขาดแคลนน้าดื่ม-น้าใช้
ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
ปัญหาการปล่อยน้าเสียที่ไม่ได้บาบัดลงแหล่งน้าธรรมชาติ
ปัญหาการระบายน้าไม่ทัน/ท่อระบายน้าอุดตัน
ปัญหาน้าท่วมจากฝนตกหนัก
ปัญหาการจัดเก็บมูลฝอยไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง/กลิ่นเหม็น
รบกวน
7. ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง

บทที่ 3
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1. ข้อมูลหน่วยงาน
- เจ้าหน้าที่/พนักงาน : 3 คน
- ผู้ดูแลรักษาความสะอาด/รปภ : - จานวนห้องพัก : 40 ห้อง
- ที่จอดรถยนต์ : 5 คัน
- ที่จอดรถจักรยานยนต์ : 20 คัน
2. ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสภาพแวดล้อม
- น้าใช้ : น้าประปา
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้าทิ้ง : ระบายลงสู่ ลารางหรือท่อระบายน้าสาธารณะ
- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้ระบบบาบัดน้าเสียด้วยถังบาบัด
น้าเสียสาเร็จรูป
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการเก็บขนจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
Sugar Marina Resort Art Karon Beach
1. ข้อมูลหน่วยงาน
เลขที่ 542/1 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
- เจ้าหน้าที่/พนักงาน : 50 คน
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : โรงแรม
- ผู้ดูแลรักษาความสะอาด/รปภ : ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณจรูญ ดาบเพชร
- จานวนห้องพัก : 307 ห้อง
ตาแหน่ง : รองผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ (ได้รับมอบหมาย - ที่จอดรถยนต์ : 20 คัน
จากผู้จัดการ)
- ที่จอดรถจักรยานยนต์ : 20 คัน
อายุ : 36 ปี
2. ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสภาพแวดล้อม
การศึกษา : ปริญญาตรี
- น้าใช้ : น้าบาดาล

สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-12 สรุปข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 12 ตัวอย่าง

ลาดับ

สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
เบอร์โทรศัพท์ : 076-396611

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้าทิ้ง : ระบายลงสู่ ลารางหรือท่อระบายน้าสาธารณะ
- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้ระบบบาบัดน้าเสียด้วยถังบาบัด
น้าเสียสาเร็จรูป
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการเก็บขนจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

8. ปัญหาจากแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและการก่อสร้าง
9. ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง
10. ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร
11. ปัญหาการบดบังทิ ศทางลม และการบดบังแสสงแดดจาก
อาคารใกล้เคียง
12. ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
13. ปัญหาการเกิดอัคคีภัย
14. ปัญหาจากภัยธรรมชาติ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-12 สรุปข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 12 ตัวอย่าง

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ผลการสอบถามความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เรื่อง ความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2 ของกลุ่มตัวอย่างเดิมที่ทาการสอบถามความคิดเห็น ครั้งที่
1 พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ามาตรการต่างๆ ในระยะดาเนินการมีความเพียงพอ ที่สามารถลดข้อวิตกกังวล
ต่างๆ ของตนลงได้ และสามารถป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ เพียงแต่ให้ เจ้าของ
โครงการ ปฏิบัติตามมาตรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ที่ได้เตรียมไว้อย่างเคร่งครัด
สาหรับข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดจากโครงการในระยะดาเนินการที่ได้จาการ
สอบถามครั้งที่ 1 และข้ อ คิดเห็นต่ อความเพียงพอของมาตรการที่ ได้จากการสอบถามครั้ งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2
สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.4.3-13

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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ลาดับ

สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร
Sweet & Sour
เลขที่ 56 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณณฐภพ วิชรศร
ตาแหน่ง : เจ้าของสถานประกอบการ
อายุ : 34 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี
เบอร์โทรศัพท์ : 076-396251

2.

Minimart
เลขที่ 5/3 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านสะดวกซื้อ
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณทัศรานันท์ พงทอง
ตาแหน่ง : เจ้าของสถานประกอบการ
อายุ : 24 ปี
การศึกษา : มัธยมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : -

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสอบถาม ครั้งที่ 2
1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
ระยะก่อสร้าง
ไม่มีมาตรการในระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการมี
การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ระยะดาเนินการ
ทุกมาตรการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว และให้
โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
ระยะก่อสร้าง
ไม่มีมาตรการในระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการมี
การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ระยะดาเนินการ
ทุกมาตรการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว และให้
โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

1.

ความคิดเห็น/ข้องห่วงกังวล
จากการสอบถาม ครั้งที่ 1
1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
ระยะดาเนินการ
- ไม่มีข้อห่วงกังวล
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
3. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
- การรั บทราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บโครงการ : ทราบจากการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม
- การเห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย
1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
ระยะดาเนินการ
- ไม่มีข้อห่วงกังวล
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
3. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
- การรั บทราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ โครงการ : ทราบจากการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม
- การเห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-13 ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากของเขตพื้นทีโครงการ จานวน
12 ตัวอย่าง

ลาดับ

สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร
โรงแรม Best Western Phuket Ocean Resort
เลขที่ 562 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : โรงแรม
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณอมรรัตน์ สีดา
ตาแหน่ง : เจ้าของสถานประกอบการ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3331347

4.

Kapi Shushi Box
เลขที่ 681 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณกิตติชัย
ตาแหน่ง : เจ้าของสถานประกอบการ
อายุ : 30 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3331347

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสอบถาม ครั้งที่ 2
1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
ระยะก่อสร้าง
ไม่มีมาตรการในระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการมี
การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ระยะดาเนินการ
ทุกมาตรการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว และให้
โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
ระยะก่อสร้าง
ไม่มีมาตรการในระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการมี
การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ระยะดาเนินการ
ทุกมาตรการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว และให้
โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

3.

ความคิดเห็น/ข้องห่วงกังวล
จากการสอบถาม ครั้งที่ 1
1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
ระยะดาเนินการ
- ไม่มีข้อห่วงกังวล
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
3. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
- การรั บทราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ โครงการ : ทราบจากการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม
- การเห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย
1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
ระยะดาเนินการ
- ไม่มีข้อห่วงกังวล
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
3. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
- การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ : ไม่ทราบ
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม
- การเห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-13 ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากของเขตพื้นทีโครงการ จานวน
12 ตัวอย่าง

ลาดับ

สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร

5.

ที.พี.ฟาร์มาซี
เลขที่ 56 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านขายยา
ผู้ตอบแบบสอบถาม : ไม่ประสงค์ออกนาม
ตาแหน่ง : เจ้าของสถานประกอบการ
อายุ : 40 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี
เบอร์โทรศัพท์ : -

6.

Bow Seafood
เลขที่ 556/92 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณชมพู กิ่งแก้ว
ตาแหน่ง : เจ้าของสถานประกอบการ
อายุ : 31 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี
เบอร์โทรศัพท์ : -

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสอบถาม ครั้งที่ 2
1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
ระยะก่อสร้าง
ไม่มีมาตรการในระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการมี
การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ระยะดาเนินการ
ทุกมาตรการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว และให้
โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
ระยะก่อสร้าง
ไม่มีมาตรการในระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการมี
การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ระยะดาเนินการ
ทุกมาตรการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว และให้
โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ความคิดเห็น/ข้องห่วงกังวล
จากการสอบถาม ครั้งที่ 1
1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
ระยะดาเนินการ
- ไม่มีข้อห่วงกังวล
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
3. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
- การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ : ไม่ทราบ
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม
- การเห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย
1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
ระยะดาเนินการ
1) ทาให้กาไหลของน้าประปามีแรงดันลดลง
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
3. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
- การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ : ทราบจากเพื่อนบ้าน
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม
- การเห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-13 ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากของเขตพื้นทีโครงการ จานวน
12 ตัวอย่าง

ลาดับ

สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร

7.

ร้านสุขศรี
เลขที่ 556/11 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านขายของชา
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณสุขศรี กิ่งแก้ว
ตาแหน่ง : เจ้าของสถานประกอบการ
อายุ : 53 ปี
การศึกษา : มัธยมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : -

8.

Koy Shop
เลขที่ 556/8 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร
ผู้ตอบแบบสอบถาม : ไม่ประสงค์ออกนาม
ตาแหน่ง : เจ้าของสถานประกอบการ
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0666909

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสอบถาม ครั้งที่ 2
1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
ระยะก่อสร้าง
ไม่มีมาตรการในระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการมี
การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ระยะดาเนินการ
ทุกมาตรการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว และให้
โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
ระยะก่อสร้าง
ไม่มีมาตรการในระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการมี
การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ระยะดาเนินการ
ทุกมาตรการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว และให้
โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ความคิดเห็น/ข้องห่วงกังวล
จากการสอบถาม ครั้งที่ 1
1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
ระยะดาเนินการ
- ไม่มีข้อห่วงกังวล
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
3. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
- การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ : ไม่ทราบ
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม
- การเห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย
1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
ระยะดาเนินการ
- ไม่มีข้อห่วงกังวล
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
3. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
- การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ : ไม่ทราบ
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม
- การเห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-13 ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากของเขตพื้นทีโครงการ จานวน
12 ตัวอย่าง

ลาดับ
9.

10.

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสอบถาม ครั้งที่ 2
1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
ระยะก่อสร้าง
ไม่มีมาตรการในระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการมี
การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ระยะดาเนินการ
ทุกมาตรการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว และให้
โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
ระยะก่อสร้าง
ไม่มีมาตรการในระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการมี
การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ระยะดาเนินการ
ทุกมาตรการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว และให้
โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

3-173

ความคิดเห็น/ข้องห่วงกังวล
จากการสอบถาม ครั้งที่ 1
สุริยามะพร้าว
1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
เลขที่ 28/21 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ระยะดาเนินการ
ลักษณะธุร กิจ/ประเภทกิจการ : ร้านขายของชาและขาย - ไม่มีข้อห่วงกังวล
มะพร้าว
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณสุริยา
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
ตาแหน่ง : เจ้าของสถานประกอบการ
3. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
อายุ : 50 ปี
- การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ : ไม่ทราบ
การศึกษา : ประถมศึกษา
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม
เบอร์โทรศัพท์ : - การเห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย
Centara Grand Beach Resort Phuket
1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
เลขที่ 683 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ระยะดาเนินการ
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : โรงแรม
1) ทาให้เกิดปัญหาน้าใช้ไม่เพียงพอ
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณศกลวรรณ นิมสัน
2) ทาให้การไหลของน้าประปามีแรงดันลดลง
ตาแหน่ง : พนักงานต้อนรับ (ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ)
3) ทาให้เกิดน้าเสียมากขึ้น
อายุ : 25 ปี
4) ทาให้ท่อระบายน้าอุดตัน/ตื้นเขินมากขึ้น
การศึกษา : ปริญญาตรี
5) พื้นที่โครงการปิดกั้นทางระบายน้าเดิม ทาให้เกิดปัญหาน้าท่วม
เบอร์โทรศัพท์ : 076-201234
จากการระบายน้า
6) ทาให้ปริมาณมูลฝอยมากขึ้น
7) ทาให้กระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้งมากขึ้น
8) ทาให้การจราจรติดขัดมากขึ้น
9) ทาให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุมากขึ้น
สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-13 ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากของเขตพื้นทีโครงการ จานวน
12 ตัวอย่าง

ลาดับ

11.

สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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In on The Beach Hotel
เลขที่ 9/23 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : โรงแรม
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณชุติมา แรงจบ
ตาแหน่ง : พนักงาน (ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ)
อายุ : 41 ปี

ความคิดเห็น/ข้องห่วงกังวล
ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
จากการสอบถาม ครั้งที่ 1
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสอบถาม ครั้งที่ 2
10) ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาอาชญากรรม ความไม่ ป ลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สินมากขึ้น
11) บดบังทัศนียภาพที่มีความสวยงาม
12) บดบังทิศทางลม และการบดบังแสงแดดจากอาคารของโครงการ
13) ทาให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงได้รับความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
14) รบกวนการสื่อสารโทรคมนาคม
15) ทาให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมีงานทามากขึ้น
16) ทาให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆดีขึ้น
17) ทาให้สาธารณูปโภค อุปโภคดีขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
3. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
- การรับทราบข้อมูลเกี่ย วกั บโครงการ : ทราบจากการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม
- การเห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย
1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
ระยะดาเนินการ
ระยะก่อสร้าง
ไม่มีมาตรการในระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการมี
- ไม่มีข้อห่วงกังวล
การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-13 ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากของเขตพื้นทีโครงการ จานวน
12 ตัวอย่าง

ลาดับ

12.

ความคิดเห็น/ข้องห่วงกังวล
จากการสอบถาม ครั้งที่ 1
3. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
- การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ : ไม่ทราบ
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม
- การเห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสอบถาม ครั้งที่ 2
การศึกษา : ปริญญาตรี
ระยะดาเนินการ
เบอร์โทรศัพท์ : 076-398220
ทุกมาตรการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว และให้
โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Sugar Marina Resort Art Karon Beach
1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
เลขที่ 542/1 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ระยะดาเนินการ
ระยะก่อสร้าง
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : โรงแรม
1) ทาให้เกิดปัญหาน้าใช้ไม่เพียงพอ
ไม่มีมาตรการในระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการมี
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณจรูญ ดาบเพชร
2) ทาให้การไหลของน้าประปามีแรงดันลดลง
การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตาแหน่ง : รองผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ (ได้รับมอบหมายจาก
3) ทาให้เกิดน้าเสียมากขึ้น
ระยะดาเนินการ
ผู้จัดการ)
4) ทาให้ท่อระบายน้าอุดตัน/ตื้นเขินมากขึ้น
ทุกมาตรการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว และให้
อายุ : 36 ปี
5) พื้นที่โครงการปิดกั้นทางระบายน้าเดิม ทาให้เกิดปัญหาน้าท่วม โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
การศึกษา : ปริญญาตรี
จากการระบายน้า
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
เบอร์โทรศัพท์ : 076-396611
6) ทาให้ปริมาณมูลฝอยมากขึ้น
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
7) ทาให้กระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้งมากขึ้น
8) ทาให้การจราจรติดขัดมากขึ้น
9) ทาให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุมากขึ้น
10) ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาอาชญากรรม ความไม่ ป ลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สินมากขึ้น
11) บดบังทัศนียภาพที่มีความสวยงาม
12) บดบังทิศทางลม และการบดบังแสงแดดจากอาคารของโครงการ
13) ทาให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงได้รับความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-13 ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากของเขตพื้นทีโครงการ จานวน
12 ตัวอย่าง

ลาดับ

สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร

ความคิดเห็น/ข้องห่วงกังวล
จากการสอบถาม ครั้งที่ 1
14) รบกวนการสื่อสารโทรคมนาคม
15) ทาให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมีงานทามากขึ้น
16) ทาให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆดีขึ้น
17) ทาให้สาธารณูปโภค อุปโภคดีขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
3. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
- การรับทราบข้อมูลเกี่ย วกั บโครงการ : ทราบจากการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม ช่วยให้นักท่องเที่ยวมี
ตัวเลือกมากขึ้น
- การเห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสอบถาม ครั้งที่ 2

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-13 ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากของเขตพื้นทีโครงการ จานวน
12 ตัวอย่าง

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

6.2.3) ครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 46 ตัวอย่าง
ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 สามารถสรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป จากการสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ
56.52 และเพศชาย ร้อยละ 43.48 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 41.30 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 41-50 ปี
ร้อยละ 30.44 ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 13.04 ช่วงอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 8.70 และช่วงอายุ 21-30 ปี
ร้อยละ 6.52 ตามลาดับ ส่วนการนับถือศาสนา พบว่า ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 97.83 รองลงมา คือ
ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 2.17 สาหรับระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา ร้อยละ 41.30
รองลงมา คือ ระดับชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 26.09 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 17.39 ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ
15.22 ตามลาดับ
ภู มิ ล าเนาของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ กิ ด ที่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ร้ อ ยละ 58.70 และย้ า ยมาจาก
จังหวัดอื่น ร้อยละ 41.30 โดยย้ายมาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี ร้อยละ 47.37
รองลงมา คือ ระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี ระยะเวลา 5-10 ปี ระยะเวลา 11-15 ปี ร้อยละ 15.79 และระยะเวลา
16-20 ปี ร้อยละ 5.26 ตามลาดั บ ซึ่ งสาเหตุ ที่ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดภู เก็ ต คื อ เพื่อประกอบอาชีพ ร้ อยละ 100
ดังตารางที่ 3.4.3-14

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.3-14 ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มที่ 2 ครัวเรือนในระยะ 500 ถึง
1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2. อายุ
- 21-30 ปี
- 31-40 ปี
- 41-50 ปี
- 51-60 ปี
- 60 ปีขึ้นไป
3. ศาสนา
- พุทธ
- คริสต์
4. ระดับการศึกษา
- ชัน้ ประถมศึกษา
- ชั้นมัธยมศึกษา
- อนุปริญญา
- ปริญญาตรี
5. ภูมิลาเนา
- เกิดที่จังหวัดภูเก็ต
- ย้ายมาจากจังหวัดอื่น
6. ระยะเวลาที่ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต
- น้อยกว่า 5 ปี
- 5-10 ปี
- 11-15 ปี
- 16-20 ปี
- มากกว่า 20 ปี
7. สาเหตุที่ย้ายมาอยู่จังหวัดภูเก็ต
- เพื่อประกอบอาชีพ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

จานวน (N=46)

ร้อยละ

20
26

43.48
56.52

3
19
14
4
6

6.52
41.30
30.44
8.70
13.04

45
1

97.83
2.17

12
7
19
8

26.09
15.22
41.30
17.39

27
19

58.70
41.30

3
3
3
1
9

15.79
15.79
15.79
5.26
47.37

19

100
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสภาพแวดล้อม จากการสอบถาม
พบว่า การประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 36.96 รองลงมา คือ พนักงาน
บริษัท/ห้างร้าน/โรงแรม ร้อยละ 34.78 อาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 15.22 และไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ
13.04 ตามลาดับ ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000
บาท ร้อยละ 58.70 รองลงมา คือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 19.56 มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 13.04 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001- 20,000 บาทร้อยละ 8.70
ตามลาดับ สาหรับรายจ่ายต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายจ่ายเฉลี่ย ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท และ 10,001-15,000
บาท ร้อยละ 34.78 รองลงมา คือ มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 23.92 มีรายจ่ายเฉลี่ย
ต่อเดือน 15,001- 20,000 บาท ร้อยละ 6.52 ตามลาดับ
ในรอบปีที่ผ่านมากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคใดๆ ร้อยละ 52.18 หากมีการ
เจ็บป่วยส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ และโรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมต่างๆ ร้อยละ 15.22
รองลงมา คือ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 13.04 โรคเกี่ยวกับผิวหนังและภูมิแพ้ และโรคอื่นๆ
(มะเร็งเต้านม) ร้อยละ 2.17 ตามลาดับ เมื่อเจ็บป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะไปโรงพยาบาล ร้อยละ 78.27
รองลงมา คือ ซื้อยามารับประทานเอง ร้อยละ 13.04 ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกะรน ร้อยละ 6.52
และไปคลินิก ร้อยละ 2.17 ตามลาดับ ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีผู้อยู่อาศัยในครอบครัวจานวน 1-3 คน ร้อยละ
76.09 รองลงมา คือ 4-7 คน ร้อยละ 23.91 ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีเด็กและผู้สูงอายุ ร้อยละ
58.70 รองลงมา คือ มีเด็ก ร้อยละ 34.78 และมีผู้สุงอายุ ร้อยละ 6.52 ตามลาดับ ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างไม่มี
ผู้ป่วยหรือผู้ที่มีโรคประจาตัว ร้อยละ 95.66 และและมีผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ
2.17 ตามลาดับ
สาหรับน้าดื่ม กลุ่มตัวอย่างซื้อ น้าดื่มบรรจุขวด ร้อยละ 100 ส่วนน้าใช้ กลุ่มตัวอย่างจะใช้
น้าบาดาล ร้อยละ 50 รองลงมา คือ น้าประปา และน้าบ่อตื้น ร้อยละ 23.91 และอื่นๆ ร้อยละ 2.17 ตามลาดับ
สาหรับการระบายน้าทิ้ง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะระบายน้าทิ้งลงสู่ ลาราง คู หรือท่อระบายน้า สาธารณะ ร้อยละ
97.83 และปล่อยให้ซึมลงดิน ร้อยละ 2.17 ส่วนการบาบัดน้าเสียจากห้องส้วมส่วนใหญ่ใช้ระบบบ่อเกรอะเก็บกักไว้
แล้วสูบไปกาจัด ร้อยละ 71.74 รองลงมา คือ ใช้ระบบบาบัดน้าเสียด้วยถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป ร้อยละ 26.09
ใช้บ่อเกรอะ-บ่อซึม ร้อยละ 2.17 ตามลาดับ ส่วนวิธีการบาบัดน้าเสียจากการอาบ ซักล้าง และจากห้องครัว
ส่วนใหญ่ไม่มีการบาบัด ระบายลงสู่ลาราง คู หรือท่อระบายน้าสาธารณะ ร้อยละ 97.83 รองลงมา คือ ไม่มีการ
บาบัด ปล่อยให้ซึมลงดิน ร้อยละ 2.17 สาหรับการกาจัดมูลฝอย กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดใช้บริการจากหน่วยงาน
ราชการเข้ามาเก็บขน ร้อยละ 100 ดังตารางที่ 3.4.3-15

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.3-15 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสภาพแวดล้อมของกลุ่มที่ 2 ครัวเรือน
ในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข
และสภาพแวดล้อม
อาชีพ
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ
- รับจ้างทั่วไป
- พนักงานบริษัท/ห้างร้าน/โรงแรม
- ธุรกิจส่วนตัว
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- ต่ากว่า 5,000 บาท
- 5,001-10,000 บาท
- 10,001-15,000 บาท
- 15,001-20,000 บาท
รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
- ต่ากว่า 5,000 บาท
- 5,001-10,000 บาท
- 10,001-15,000 บาท
- 15,001-20,000 บาท
ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคอะไรมากที่สุด
- โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
- โรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ
- โรคเกี่ยวกับผิวหนังและภูมิแพ้
- โรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมต่างๆ
- อื่นๆ
- ไม่มโี รคเจ็บป่วย
เมื่อเจ็บป่วยท่านรับการบริการรักษาพยาบาลจากที่ใด
- ซื้อยามารับประทานเอง
- คลินิก
- โรงพยาบาล
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกะรน
จานวนผู้อยู่อาศัยในครอบครัว
- 1-3 คน
- 4-7 คน
ในครอบครัวมีเด็กหรือผู้สูงอายุหรือไม่
- ไม่มีเด็กและผู้สูงอายุ
- มีเด็ก
- มีผู้สูงอายุ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

จานวน
(N=46)

ร้อยละ

6
17
16
7

13.04
36.96
34.78
15.22

6
9
27
4

13.04
19.56
58.70
8.70

11
16
16
3

23.92
34.78
34.78
6.52

6
7
1
7
1
24

13.04
15.22
2.17
15.22
2.17
52.18

6
1
36
3

13.04
2.17
78.27
6.52

35
11

76.09
23.91

27
16
3

58.70
34.78
6.52
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.3-15 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสภาพแวดล้อมของกลุ่มที่ 2 ครัวเรือน
ในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข
และสภาพแวดล้อม
8. ในครอบครัวมีผู้ป่วย หรือ ผู้ที่มีโรคประจาตัวหรือไม่
- ไม่มโี รคประจาตัว
- โรคเบาหวาน
- โรคความดันโลหิตสูง
9. ปัจจุบนั ท่านดืม่ น้าจากแหล่งใด
- น้าซื้อบรรจุขวด
10. ปัจจุบนั ท่านใช้นาจากแหล่
้
งใด
- น้าบาดาล
- น้าประปา
- น้าบ่อตื้น
- อื่นๆ
11. ปัจจุบนั ท่านมีวธิ กี ารระบายน้าทิง้ อย่างไร
- ปล่อยให้ซึมลงดิน
- ระบายลงสู่ลาราง คู หรือท่อระบายน้าสาธารณะ
12. ปัจจุบนั ท่านมีวธิ บี าบัดน้าเสียจากห้องส้วมอย่างไร
- ใช้บ่อเกรอะ-บ่อซึม
- ใช้ระบบบ่อเกรอะเก็บกักไว้แล้วสูบไปกาจัด
- ใช้ระบบบาบัดน้าเสียด้วยถังบาบัดสาเร็จรูป
13. ปัจจุบันท่านมีวิธีการบาบัดน้าเสียจากการอาบ ซักล้าง และ
จากห้องครัวอย่างไร
- ไม่มีการบาบัด ปล่อยให้ซึมลงดิน
- ไม่ มี ก ารบ าบั ด ระบายลงสู่ ล าราง คู หรื อ ท่ อ ระบายน้ า
สาธารณะ
14. ปัจจุบนั ท่านมีวธิ กี ารกาจัดมูลฝอยมูลฝอยอย่างไร
- ใช้บริการจากหน่วยงานราชการมาเก็บขน

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

จานวน
(N=46)

ร้อยละ

44
1
1

95.66
2.17
2.17

46

100

23
11
11
1

50
23.91
23.91
2.17

1
45

2.17
97.83

1
33
12

2.17
71.74
26.09

1

2.17

45

97.83

45

100
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ส่วนที่ 3 ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ พบว่า ปัจจุบันในชุมชนส่วนใหญ่จะประสบปัญหาความสะอาด
ของน้าดื่ม-น้าใช้ ร้อยละ 97.83 ซึ่งมีผลกระทบทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 51.11 ระดับน้อย ร้อยละ
46.67 และระดับมาก ร้อยละ 2.22 รองลงมา คือ ปัญหาขาดแคลนน้าดื่ม-น้าใช้ ร้อยละ 84.78 ซึ่งมีผลกระทบ
อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 82.06 ระดับปานกลาง ร้อยละ 15.38 และระดับมาก ร้อยละ 2.56 ปัญหากระแสไฟฟ้า
ตกหรือดับบ่อยครั้ง ร้อยละ 80.43 ซึ่งมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 51.35 ระดับปานกลาง ร้อยละ 45.95
และระดับมาก ร้อยละ 2.22 ปัญหาการปล่อยน้าเสียที่ไม่ได้บาบัดลงแหล่งน้าธรรมชาติ ร้อยละ 63.04 ซึ่งมี
ผลกระทบทั้งหมดอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 100 ปัญหาการระบายน้าไม่ทัน/ท่อระบายน้าอุดตัน ร้อยละ 58.70
ซึ่งมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 88.89 และระดับปานกลาง ร้อยละ 11.11 ปัญหาน้าท่วมจากฝนตกหนัก
ปัญหาการจัดเก็บมูลฝอยไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง/กลิ่น เหม็นรบกวน ปัญหาแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและการ
ก่อสร้าง ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร ปัญหาด้านอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ
56.52 ซึ่งมีผลกระทบทั้งหมดอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 100 ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง
ร้อยละ 56.52 ซึ่งมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 76.92 และระดับปานกลาง ร้อยละ 23.08 ปัญหา
การจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง ร้อยละ 56.52 ซึ่งมีผลกระทบทั้งหมดอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 96.15
และระดับปานกลาง ร้อยละ 3.85 ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ร้อยละ 56.52 ซึ่งมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย
ร้อยละ 61.54 และระดับปานกลาง ร้อยละ 38.46 การบดบังทิศทางลม และการบดบังแสงจากอาคาร ร้อยละ
4.35 ซึ่งมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย และระดับปานกลาง ร้อยละ 50 และปัญหาจากภัยธรรมชาติ ร้อยละ 2.17
ซึ่งมีผลกระทบทั้งหมดอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 100 ตามลาดับ ดังตารางที่ 3.4.3-16

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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1. ปัญหาการขาดแคลนน้าดื่ม-ใช้
2. ปัญหาความสะอาดของน้าดื่ม-น้าใช้
3. ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
4. ปัญหาการปล่อยน้าเสียที่ไม่ได้บาบัดลงแหล่งน้าธรรมชาติ
5. ปัญหาการระบายน้าไม่ทัน/ท่อระบายน้าอุดตัน
6. ปัญหาน้าท่วมจากฝนตกหนัก
7. ปัญหาการจัดเก็บมูลฝอยไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง/กลิ่นเหม็นรบกวน
8. ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง
9. ปัญหาจากแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและการก่อสร้าง
10. ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง
11. ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร
12. ปัญหาด้านอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
13. ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
14. ปัญหาการเกิดอัคคีภัย
15. ปัญหาจากภัยธรรมชาติ
16. การบดบังทิศทางลม และการบดบังแสงจากอาคาร

ไม่มีผลกระทบ

มีผลกระทบ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

7
1
9
17
19
20
20
20
20
20
20
20
20
46
45
44

15.22
2.17
19.57
36.96
41.30
43.48
43.48
43.48
43.48
43.48
43.48
43.48
43.48
100
97.83
95.65

39
45
37
29
27
26
26
26
26
26
26
26
26
0
1
2

84.78
97.83
80.43
63.04
58.70
56.52
56.52
56.52
56.52
56.52
56.52
56.52
56.52
0
2.17
4.35

น้อย
จานวน
32
21
19
29
24
26
26
20
26
25
26
26
16
0
1
1

ร้อยละ
82.06
46.67
51.35
100
88.89
100
100
76.92
100
96.15
100
100
61.54
0
100
50

ระดับผลกระทบ
ปานกลาง
จานวน ร้อยละ
6
15.38
23
51.11
17
45.95
0
0
3
11.11
0
0
0
0
6
23.08
0
0
1
3.85
0
0
0
0
10
38.46
0
0
0
0
1
50

มาก
จานวน
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ร้อยละ
2.56
2.22
2.70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ส่วนที่ 3
ข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของประชาชนในชุมชน

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-16 ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของกลุ่มที่ 2 ครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในระยะดาเนินโครงการ
ผลกระทบด้านบวก ช่วงเปิดดาเนินโครงการ ทาให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการ
ต่างๆ ดีขึ้น และทาให้ระบบสาธารณูปโภค อุปโภค ดีขึ้น ร้อยละ 6.52 ซึ่งมีผลอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 66.67
และระดับปานกลาง ร้อยละ 33.33 รองลงมา คือ ทาให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมีงานทามากขึ้น ร้อยละ 2.17
ซึ่งมีผลทั้งหมดอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 100
ผลกระทบด้านลบ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าช่วงเปิดดาเนินโครงการจะทาให้การไหลของ
น้าประปามีแรงดันลดลง ร้อยละ 13.04 ซึ่งมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 83.33 และระดับปานกลาง
ร้อยละ 16.67 รองลงมา คือ ทาให้เกิดปัญหาน้าใช้ไม่เพียงพอ และทาให้เกิดน้าเสียมากขึ้น ร้อยละ 8.70 ซึ่งมี
ผลกระทบทั้งหมดอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 100 พื้นที่โครงการปิดกั้นทางระบายน้าเดิมทาให้เกิดปัญหาน้าท่วมจาก
การระบายน้า ทาให้กระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้งมากขึ้น ร้อยละ 6.52 ซึ่งมีผลกระทบทั้งหมดอยู่ในระดับน้อย
ร้อยละ 66.67 และระดับปานกลาง ร้อยละ 33.33 สาหรับทาให้ท่อระบายน้าอุดตัน/ตื้นเขินมากขึ้น ทาให้ปริมาณ
มูลฝอยมากขึ้น ทาให้การจราจรติดขัดมากขึ้น ทาให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุมากขึ้น ทาให้เกิดปัญหาอาชญากรรม
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น บดบังทัศนียภาพเดิมที่มีความสวยงาม การบดบังทิศทางลม
และการบดบังแสงแดดจากอาคารของโครงการ ทาให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้ เคียง ได้รับผลกระทบต่อความเป็น
ส่วนตัวมากขึ้น และรบกวนการสื่อสารโทรคมนาคม ร้อยละ 2.17 ซึ่งมีผลกระทบทั้งหมดอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ
100 ตามลาดับ ดังตารางที่ 3.4.3-17

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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มีผลกระทบ
น้อย
จานวน ร้อยละ

ระดับผลกระทบ
ปานกลาง
จานวน ร้อยละ

มาก
จานวน ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

43
43
45

93.48
93.48
97.83

3
3
1

6.52
6.52
2.17

2
2
1

66.67
66.67
100

1
1
0

33.33
33.33
0

0
0
0

0
0
0

40
42
42
43
43
45
45
45
45
45
45
45
45
45

86.96
91.30
91.30
93.48
93.48
97.83
97.83
97.83
97.83
97.83
97.83
97.83
97.83
97.83

6
4
4
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13.04
8.70
8.70
6.52
6.52
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17

5
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

83.33
100
100
66.67
66.67
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16.67
0
0
33.33
33.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ผลกระทบด้านบวก
1. ทาให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆ ดีขึ้น
2. ทาให้ระบบสาธารณูปโภค อุปโภค ดีขึ้น
3. ทาให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมีงานทามากขึ้น
ผลกระทบด้านลบ
4. ทาให้การไหลของน้าประปามีแรงดันลดลง
5. ทาให้เกิดปัญหาน้าใช้ไม่เพียงพอ
6. ทาให้เกิดน้าเสียมากขึ้น
7. พื้นที่โครงการปิดกั้นทางระบายน้าเดิมทาให้เกิดปัญหาน้าท่วมจากการระบายน้า
8. ทาให้กระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้งมากขึ้น
9. ทาให้ท่อระบายน้าอุดตัน/ตื้นเขินมากขึ้น
10. ทาให้ปริมาณมูลฝอยมากขึ้น
11. ทาให้การจราจรติดขัดมากขึ้น
12. ทาให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุมากขึ้น
13. ทาให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
14. บดบังทัศนียภาพเดิมที่มีความสวยงาม
15. การบดบังทิศทางลม และการบดบังแสงแดดจากอาคารของโครงการ
16. ทาให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ได้รับผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
17. รบกวนการสื่อสารโทรคมนาคม

ไม่มีผลกระทบ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ส่วนที่ 4
ผลกระทบในระยะดาเนินการ

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-17 สรุปผลกระทบด้านต่างๆ ในระยะดาเนินการ ของกลุ่มที่ 2 ครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ส่วนที่ 5 การรับทราบข้อมูลและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ
กลุ่ม ตั วอย่า งครั ว เรื อ นในระยะ 500 ถึ ง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ
ส่วนใหญ่ทราบจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 34.78 รองลงมา คือ อื่นๆ (สัญจรผ่านหน้าโครงการ)
ร้อยละ 50 ทราบจากเพื่อนบ้าน ร้อยละ 8.70 และไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ร้อยละ 6.52 ตามลาดับ
สาหรับความคิดเห็นเกี่ ยวกับโครงการ กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ค วามเห็นว่า ที่ตั้งโครงการมี ความเหมาะสม
ร้ อ ยละ 97.83 และไม่ แ สดงความคิ ด เห็ น ร้ อ ยละ 2.17 ส่ ว นความคิ ด เห็ น ต่ อ การด าเนิ น โครงการ พบว่ า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ ร้อยละ 97.83 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 2.17
ดังตารางที่ 3.4.3-18
ตารางที่ 3.4.3-18 การรับทราบข้อมูลและความคิดเห็นที่มีต่อโครงการของกลุ่มที่ 2 ครัวเรือนในระยะ 500
ถึง 1,000 เมตร จาก ขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 46 ตัวอย่าง
ส่วนที่ 5 การรับทราบข้อมูลและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ
1. การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
- ทราบจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์
- ทราบจากเพื่อนบ้าน
- ไม่ทราบ
- อื่นๆ (สัญจรผ่านหน้าโครงการ)
2. ความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโครงการ
- เหมาะสม
- ไม่เหมาะสม
- ไม่แสดงความคิดเห็น
3. ความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการ
- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- ไม่แสดงความคิดเห็น

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

จานวน (N=46)

ร้อยละ

16
4
3
23

34.78
8.70
6.52
50

45
0
1

97.83
0
2.17

45
0
1

97.83
0
2.17
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ผลการสอบถามความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เรื่อง ความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ มของกลุ่ ม ที่ 2 พื้น ที่ รอง ครั ว เรื อ นในระยะ 100 ถึ ง 500 เมตร จากขอบเขตพื้น ที่
โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ สามารถสรุปได้ดังนี้
จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างเดิมจากการสอบถามครั้งที่ 1 พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า
มาตรการต่างในระยะดาเนินการมีความเพียงพอแล้วที่สามารถลดข้อวิตกกังวลต่างๆ ของตนลงได้ และสามารถ
ป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ เพียงแต่ให้เจ้าของโครงการ ปฏิบัติตามมาตรป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ที่ได้เตรียมไว้อย่างเคร่งครัด
สาหรั บข้อวิตกกั งวลเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการที่เกิดขึ้ นในระยะดาเนินการ ที่ได้จากการ
สอบถามครั้งที่ 2 ของครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.4.3-19 และตารางที่ 3.4.3-20

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจากการ
สารวจความคิดเห็นครัง้ ที่ 2

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี ก ารก่ อ สร้ า งเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย
แล้วแต่กาหนดมาตรการจากการวิเคราะห์
ผลกระทบของการศึกษา *

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี การก่ อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ ว แต่ ก าหนดมาตรการจากการ
วิเคราะห์ผลกระทบของการศึกษา *

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี ก ารก่ อ สร้ า งเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย
แล้วแต่กาหนดมาตรการจากการวิเคราะห์
ผลกระทบของการศึกษา *

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี การก่ อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ ว แต่ ก าหนดมาตรการจากการ
วิเคราะห์ผลกระทบของการศึกษา *

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มี
มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล
ข้อห่วงกังวลจากการสอบถาม
ความคิดเห็นครั้งที่ 1
1. จั ด ท ารั้ ว อิ ฐ บล็ อ กบริ เ วณแนวเขตที่ ดิ น พื้ น ที่ ล านจอดรถด้ า น
1. ทรัพยากรกายภาพ
ทิศตะวันออก สูง 2.50 เมตร และรั้วชั่วคราว (Aluminum sheet)
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
โดยรอบแนวเขตที่ ดิ น ด้ า นทิ ศ ตะวั น ออก และทิ ศ ใต้ สู ง 3 เมตร
- ไม่มีข้อวิตกกังวล เนื่องจาก
เพื่ อ กั้ น ขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการอย่ า งเป็ น สั ด ส่ ว น และเพื่ อ บดบั ง
ปั จจุ บั นโครงการมี ก ารก่ อสร้ า ง
ทัศนียภาพที่ไม่สวยงามจากการก่อสร้างโครงการ
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ ก าหนด
มาตรการจากการวิ เ คราะห์ 2. ดูแลบริเวณพื้นที่รื้อถอนและก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น
ผลกระทบของการศึกษา *
3. วางแผนการรื้อถอนอาคาร โดยผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามขั้นตอนใน
การรื้อถอนอาคารอย่างปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
1.2 ท รั พ ย า ก ร ดิ น แ ล ะ ก า ร 1. ดูแลบริเวณพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอยู่ภายใน
ชะล้างพังทลายของดิน
พื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น
- ไม่มีข้อวิตกกังวล เนื่องจาก 2. หลีกเลี่ยงการปรับพื้นที่ในช่วงหน้าฝน เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน
และตะกอนดินไหลลงสู่พื้นที่ข้างเคียง
ปั จจุ บั นโครงการมี ก ารก่ อสร้ า ง
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ ก าหนด 3. ปิดคลุมเศษวัสดุรื้อถอนด้วยผ้าใบมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ
เศษวัสดุรื้อถอนไปสู่พื้นที่ข้างเคียง
มาตรการจากการวิ เ คราะห์
4. จั ด ท าป้ ายหรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ แ สดงเขตก่ อ สร้ า ง และสั ญ ลั ก ษณ์ อื่ น ๆ
ผลกระทบของการศึกษา *
ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-19 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการ และความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง
ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการ
สอบถามความคิดเห็น ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มี
ข้อห่วงกังวลจากการสอบถาม
ความคิดเห็นครั้งที่ 1

1.3 การเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวและ
สึนามิ
- ไม่มีข้อวิตกกังวล เนื่องจาก
ปั จจุ บั นโครงการมี ก ารก่ อสร้ า ง
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ ก าหนด
มาตรการจากการวิ เ คราะห์
ผลกระทบของการศึกษา *

5. หากมีการร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง โครงการจะต้องรีบดาเนินการแก้ไข และชดเชยค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวโดยเร็ว
1. จัดให้มีการซ้อมอพยพเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และ
คนงานก่อสร้างในโครงการ หรือหากทางจังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนี
ภัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และคนงานก่อสร้างของโครงการจะต้องเข้าร่วม
การฝึกดั งกล่าว เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ ถูกต้องเมื่อเกิ ด
เหตุการณ์จริง
2. การก่อสร้างต้องดาเนินการตามหลักวิชาการที่ถูกต้องมีการควบคุมการ
ก่อสร้างโดยวิศวกรที่มีความรู้และความชานาญ ความสามารถเฉพาะ
ด้ า นนั้ น ๆ และการออกแบบอาคารต้ า นทานการสั่ นสะเทื อ นของ
แผ่นดินไหว (มยผ. 1302) เป็นต้น
3. วิศวกรจะต้องออกแบบอาคารตามกฎกระทรวงกาหนดการรั บน้าหนัก
ความต้านทาน ความคงทน ของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารใน
การต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550
มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์
1. จัดให้มีป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยระบุชื่อที่อยู่หมายเลข
โทรศัพท์หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ของโครงการได้ เพื่อ
รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากใช้ผู้พักอาศัยข้างเคียงโดยติดป้าย

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจากการ
สารวจความคิดเห็นครัง้ ที่ 2

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี ก ารก่ อ สร้ า งเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย
แล้วแต่กาหนดมาตรการจากการวิเคราะห์
ผลกระทบของการศึกษา *

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี การก่ อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ ว แต่ ก าหนดมาตรการจากการ
วิเคราะห์ผลกระทบของการศึกษา *

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี ก ารก่ อ สร้ า งเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย
แล้วแต่กาหนดมาตรการจากการวิเคราะห์
ผลกระทบของการศึกษา *

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี การก่ อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ ว แต่ ก าหนดมาตรการจากการ
วิเคราะห์ผลกระทบของการศึกษา *

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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1.4 คุณภาพอากาศ
- ไม่มีข้อวิตกกังวล เนื่องจาก
ปั จจุ บั นโครงการมี ก ารก่ อสร้ า ง
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ ก าหนด

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-19 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการ และความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง
ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการ
สอบถามความคิดเห็น ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มี
ข้อห่วงกังวลจากการสอบถาม
ความคิดเห็นครั้งที่ 1
มาตรการจากการวิ เ คราะห์
ผลกระทบของการศึกษา *

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจากการ
สารวจความคิดเห็นครัง้ ที่ 2

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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ประกาศต้ องอยู่ใ นต าแหน่ง ที่บุ คคลภายนอกสามารถเห็ นได้อ ย่า ง
ชัดเจน
2. ทาป้ายระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง (ปรับพื้นที่) และเวลาเริ่มและหยุด
กิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวัน
มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ
1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจาตลอด
ช่วงเวลาก่อสร้าง และให้ชื่อพร้อมเบอร์โทศัพท์ที่ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง
ให้ติดต่อโดยตรงเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ
พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่อง
ร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไ ขโดย
ทันที
2. ติ ด ตั้ ง ระบบตรวจวั ด และบั น ทึ ก ฝุ่ นประจาวั น พร้ อ มบั น ทึ ก ผลการ
ตรวจสอบ
3. ตรวจสอบการทางานทั่วไปและหาแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน
มาตรการด้านการเตรียม และดูแลพื้นที่ก่อสร้าง
1. จัดวางตาแหน่งเครื่องจักร และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจาก
ผู้ที่ได้รับฝุ่นมากที่สุด
2. จัดทารั้วอิฐบล็อกด้านทิศตะวันออก สูง 2.50 เมตร และรั้วชั่วคราว
(Aluminum sheet) โดยรอบแนวเขตที่ ดิ น ด้ า นทิ ศ ตะวั น ออก

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-19 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการ และความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง
ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการ
สอบถามความคิดเห็น ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มี
ข้อห่วงกังวลจากการสอบถาม
ความคิดเห็นครั้งที่ 1

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจากการ
สารวจความคิดเห็นครัง้ ที่ 2

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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และทิศใต้ สูง 3 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน
และป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง พร้อมติดป้าย
หรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง และสัญลักษณ์อื่นๆ เช่น ป้ายเขต
ก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
สัญญาณเตือนอันตราย ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง
มาตรการด้านการเดินรถ และใช้เครื่องจักร
1. ปิ ด คลุ ม ผ้ า ใบท้ า ยรถที่ ข นส่ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ า งให้ มิ ด ชิ ด และ
หนาแน่น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง
2. ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งานและตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการ
ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเขม่าและควัน
3. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ามันเป็นเชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้
เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า
4. ควบคุมความเร็ว รถที่วิ่งในพื้นที่ก่อ สร้างไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตรต่ อ
ชั่วโมง
5. วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนวัสดุและดิน เพื่อลดปัญหาฝุ่นและ
จราจร โดยใช้ ย านพาหนะในการขนส่ ง ทั้ งประเภทและเวลาตาม
ข้อกาหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-19 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการ และความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง
ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการ
สอบถามความคิดเห็น ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มี
ข้อห่วงกังวลจากการสอบถาม
ความคิดเห็นครั้งที่ 1

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจากการ
สารวจความคิดเห็นครัง้ ที่ 2

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง
1. ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย
2. ใช้ระบบการขนส่งที่ก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด
3. จัดระบบที่จะทาความสะอาดให้พร้อมใช้งานในกรณีที่มีการหกของสิ่ง
ที่จะก่อให้เกิดฝุ่น
มาตรการด้านการจัดการของเสีย
1. ห้ามเผามูลฝอย วัชพืช และวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศระยะรื้อถอน
1. จัดให้มีการรื้อถอนภายในอาคารก่อนรื้อผนังอาคาร เพื่อใช้ประโยชน์
จากผนังอาคารเป็นวัสดุป้องกันฝุ่น
2. จัดทารั้วอิฐบล็อกด้านทิศตะวันออก สูง 2.50 เมตร และรั้วชั่วคราว
(Aluminum sheet) โดยรอบแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออก และทิศ
ใต้ สูง 3 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน และ
ป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง
3. หลีกเลี่ยงการขูดผิวคอนกรีต แต่ในกรณีที่ต้องดาเนินการต้องทาให้ผิว
คอนกรีตเปียกก่อน
4. ฉีดพรมน้าบริเวณพื้นที่รื้อถอน และก่อสร้างอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
และเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสมกรณีที่พบว่าเกิดฝุ่นละอองจานวน
มากเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-19 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการ และความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง
ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการ
สอบถามความคิดเห็น ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มี
ข้อห่วงกังวลจากการสอบถาม
ความคิดเห็นครั้งที่ 1

1.5 ร ะ ดั บ เ สี ย ง แ ล ะ ก า ร สั่ น
สะเทือน
- ไม่มีข้อวิตกกังวล เนื่องจาก
ปั จจุ บั นโครงการมี ก ารก่ อสร้ า ง
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ ก าหนด
มาตรการจากการวิ เ คราะห์
ผลกระทบของการศึกษา *

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจากการ
สารวจความคิดเห็นครัง้ ที่ 2

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี ก ารก่ อ สร้ า งเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย
แล้วแต่กาหนดมาตรการจากการวิเคราะห์
ผลกระทบของการศึกษา *

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี การก่ อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ ว แต่ ก าหนดมาตรการจากการ
วิเคราะห์ผลกระทบของการศึกษา *

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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5. จัดให้มีพนักงานทาความสะอาดคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นอยู่
บริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นจะ
ทาความสะอาดโดยใช้น้าฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที
1. ควบคุมกิจกรรมก่อสร้า งที่มีเสียงดั ง ช และการใช้เครื่อ งจักรต่างๆ
ให้ปฏิบัติในช่วงเวลา 08.00 น. - 17.00 น. ส่วนกิจกรรมก่อสร้างอื่นๆ
ที่ไม่มีเสียงดังให้ดาเนินการปฏิบัติงานไม่เกิน 19.00 น.
2. จัดทารั้วอิฐบล็อกด้านทิศตะวันออก สูง 2.50 เมตร และรั้วชั่วคราว
(Aluminum sheet) โดยรอบแนวเขตที่ ดิ น ด้ า นทิ ศ ตะวั น ออก
และทิศใต้ สูง 3 เมตร เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านเสียง
3. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรกล และจัดหาอุปกรณ์ปิดครอบ
ส่ ว นที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เสี ย งดั ง ตลอดจนบ ารุ ง รั ก ษาพาหนะที่ ใ ช้ ใ นการ
ก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
4. กาหนดแผนงาน/วิธีการก่อสร้างให้เหมาะสม เครื่องจักรที่มีเสียงดัง
ต้องมีการซ่อมแซมและบารุงรักษาอย่างสม่าเสมอ และหลีกเลี่ยงการ
ทางานที่มีเสียงดังในช่วงเวลากลางคืน
5. จัดหาเครื่องป้องกันเสียง เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่ทาด้วยยางหรือ
พลาสติก หรือที่ครอบหู (Ear Muffs) ให้กับคนงานที่ต้องทางาน
บริเวณที่มีเสียงดังมาก เช่น งานตัดเหล็ก งานเจีย เป็นต้น และกาชับ
ดูแลให้คนงานสวมใส่ตลอดเวลาทางาน

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-19 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการ และความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง
ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการ
สอบถามความคิดเห็น ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มี
ข้อห่วงกังวลจากการสอบถาม
ความคิดเห็นครั้งที่ 1

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจากการ
สารวจความคิดเห็นครัง้ ที่ 2

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี ก ารก่ อ สร้ า งเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย
แล้วแต่กาหนดมาตรการจากการวิเคราะห์
ผลกระทบของการศึกษา *

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี การก่ อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ ว แต่ ก าหนดมาตรการจากการ
วิเคราะห์ผลกระทบของการศึกษา *
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หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

6. ในกรณีที่เกิดปัญหาเรื่องเสียงรบกวนแก่ผู้ที่พักอาศัยข้างเคียง เจ้าของ
โครงการต้องให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างหาวิธีการก่อสร้างหรือจัดการงาน
ก่อสร้างเพื่อให้ระดับเสียงลดลง เช่น การลดเสียงที่แหล่งกาเนิด หรือ
การลดระยะเวลาการทางานของเครื่องจักรที่มีเสียงดัง หลีกเลี่ยงการ
ใช้งานเครื่องจักรที่มีเสียงดังพร้อมๆ กัน เป็นต้น
7. ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ใ ห้ส่งเสียงดังจากการดื่มสุรา การทะเลาะ
วิวาทหรืออื่นๆ รบกวนที่โดยรอบโครงการ
8. ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่วโมง และห้ามบีบแตรหรือเหยียบคันเร่งของรถให้เกิดเสียงดังโดยไม่
จาเป็น โดยเฉพาะบริเวณชุมชน
1. กาหนดให้มีการปรับพื้นที่ เพื่อให้เหมาะสมกับการจอดรถ เท่านั้น
2. ทรัพยากรชีวภาพ
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 2. ห้ า มคนงานหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องโครงการ ล่ า นกหรื อ สั ต ว์ ที่ อ ยู่ ต าม
ธรรมชาติหรือใช้เครื่องมือจับสัตว์ที่อยู่ภายในพื้นที่โครงการ และพื้นที่
- ไม่มีข้อวิตกกังวล เนื่องจาก
ใกล้เคียงเด็ดขาด
ปั จจุ บั นโครงการมี ก ารก่ อสร้ า ง
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ ก าหนด
มาตรการจากการวิ เ คราะห์
ผลกระทบของการศึกษา *

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-19 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการ และความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง
ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการ
สอบถามความคิดเห็น ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง (ต่อ)

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจากการ
สารวจความคิดเห็นครัง้ ที่ 2

ไม่มี มาตรการป้อ งกันและแก้ ไขผลกระทบด้านชีว ภาพในน้า เนื่ องจาก
กิจกรรมการก่อสร้างจะมีเพียงการรื้อถอนอาคารและปรับพื้นที่เพื่อเป็น
ลานจอดรถเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีการก่อสร้างอาคารแต่อย่างใด ประกอบกับ
บริเวณพื้นที่โครงการไม่มีคลองหรือแม่น้าไหลผ่านแต่อย่างใด

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี ก ารก่ อ สร้ า งเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย
แล้วแต่กาหนดมาตรการจากการวิเคราะห์
ผลกระทบของการศึกษา *

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี การก่ อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ ว แต่ ก าหนดมาตรการจากการ
วิเคราะห์ผลกระทบของการศึกษา *

1. จัดให้มีถังเก็บน้า สาเร็จรูป ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ถัง
วางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
2. จัดให้มี เจ้าหน้ าที่คอยตรวจสอบระดั บน้าในถังเก็บ น้า หากพบว่า มี
ปริมาณน้าเหลือน้อยกว่า 1 ใน 3 จะต้องประสานให้บริษัทผู้จาหน่าย
น้าเข้ามาเติมน้าทันที
3. ตรวจสอบถังเก็บน้าใช้ หากพบมีการรั่วซึมหรือชารุด ต้องเปลี่ยนใหม่
ทันที
4. รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างใช้น้าอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
1. กาหนดให้คนงานก่อสร้างใช้ ห้องส้วม บริเวณส่วนต้อนรับ ชั้น 1 ของ
อาคาร 1
2. ประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตาบลกะรน มาสูบ
สิ่งปฏิกูลจากถังเกรอะของระบบบาบัดน้าเสียไปกาจัดทุก ๆ 2 เดือน
หรือเมื่อถังเกรอะเต็ม

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี ก ารก่ อ สร้ า งเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย
แล้วแต่กาหนดมาตรการจากการวิเคราะห์
ผลกระทบของการศึกษา *

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี การก่ อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ ว แต่ ก าหนดมาตรการจากการ
วิเคราะห์ผลกระทบของการศึกษา *

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี ก ารก่ อ สร้ า งเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย
แล้วแต่กาหนดมาตรการจากการวิเคราะห์
ผลกระทบของการศึกษา *

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี การก่ อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ ว แต่ ก าหนดมาตรการจากการ
วิเคราะห์ผลกระทบของการศึกษา *

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มี
ข้อห่วงกังวลจากการสอบถาม
ความคิดเห็นครั้งที่ 1
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้า
- ไม่มีข้อวิตกกังวล เนื่องจาก
ปั จจุ บั นโครงการมี ก ารก่ อสร้ า ง
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ ก าหนด
มาตรการจากการวิ เ คราะห์
ผลกระทบของการศึกษา *
3. คุ ณ ค่ า การใช้ ป ระโยชน์
ของมนุษย์
3.1 การใช้น้า
- ไม่มีข้อวิตกกังวล เนื่องจาก
ปั จจุ บั นโครงการมี ก ารก่ อสร้ า ง
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ ก าหนด
มาตรการจากการวิ เ คราะห์
ผลกระทบของการศึกษา *
3.2 ก า ร จั ด ก า ร น้ า เ สี ย
และสิ่งปฏิกูล
- ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ องจาก
ปั จจุ บั นโครงการมี ก ารก่ อสร้ า ง
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ ก าหนด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-19 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการ และความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง
ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการ
สอบถามความคิดเห็น ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง (ต่อ)

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล
3. รณรงค์ให้คนงานใช้น้าอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิดน้าทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน
เป็นต้น เพื่อลดปริมาณน้าเสียที่อาจเกิดขึ้น
1. จัด ให้ มี ร างระบายน้ า (Gutter) พร้ อ มตะแกรงเหล็ ก มี ค วามกว้ า ง
0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร บริเวณลานจอดรถ เพื่อรวบรวมน้าฝนเข้า
สู่บ่อหน่วงน้าฝน
2. ห้ามคนงานทิ้งขยะหรือวัสดุสิ่งของอันจะทาให้เกิดการอุดตันของทาง
ระบายน้า
3. หลีกเลี่ยงการปรับพื้นที่ในช่วงหน้าฝน เพื่อป้องกันการชะล้างตะกอน
ดินลงสู่ท่อระบายน้า ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการอุดตันได้
1. ก าชั บ ให้ ค นงานทิ้ ง ขยะลงในภาชนะรองรั บ ที่ ไ ด้ จั ด เตรี ย มไว้ อ ย่ า ง
เคร่งครัด
2. โครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยไปยังสถานีขนถ่าย
และคัดแยกมูลฝอยเทศบาลตาบลกะรน บริเวณซอยปฏัก 24

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจากการ
สารวจความคิดเห็นครัง้ ที่ 2

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี ก ารก่ อ สร้ า งเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย
แล้วแต่กาหนดมาตรการจากการวิเคราะห์
ผลกระทบของการศึกษา *

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี การก่ อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ ว แต่ ก าหนดมาตรการจากการ
วิเคราะห์ผลกระทบของการศึกษา *

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี ก ารก่ อ สร้ า งเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย
แล้วแต่กาหนดมาตรการจากการวิเคราะห์
ผลกระทบของการศึกษา *

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี การก่ อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ ว แต่ ก าหนดมาตรการจากการ
วิเคราะห์ผลกระทบของการศึกษา *

1. กาชับให้คนงานมีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น เปิดไฟเท่าที่ใช้งาน ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
เป็นต้น
โครงการมี ก ารก่ อ สร้ า งเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย โครงการมี การก่ อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อย
2. ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ แล้วแต่กาหนดมาตรการจากการวิเคราะห์ แล้ ว แต่ ก าหนดมาตรการจากการ
พร้อมใช้งานเสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชารุดเสียหาย

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มี
ข้อห่วงกังวลจากการสอบถาม
ความคิดเห็นครั้งที่ 1
มาตรการจากการวิ เ คราะห์
ผลกระทบของการศึกษา *
3.3 การระบายน้ า และการ
ป้องกันน้าท่วม
- ไม่มีข้อวิตกกังวล เนื่องจาก
ปั จจุ บั นโครงการมี ก ารก่ อสร้ า ง
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ ก าหนด
มาตรการจากการวิ เ คราะห์
ผลกระทบของการศึกษา *
3.4 การจัดการมูลฝอย
- ไม่มีข้อวิตกกังวล เนื่องจาก
ปั จจุ บั นโครงการมี ก ารก่ อสร้ า ง
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ ก าหนด
มาตรการจากการวิ เ คราะห์
ผลกระทบของการศึกษา *
3.5 การใช้ไฟฟ้า
- ไม่มีข้อวิตกกังวล เนื่องจาก
ปั จจุ บั นโครงการมี ก ารก่ อสร้ า ง
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ ก าหนด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-19 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการ และความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง
ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการ
สอบถามความคิดเห็น ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจากการ
สารวจความคิดเห็นครัง้ ที่ 2

ผลกระทบของการศึกษา *

วิเคราะห์ผลกระทบของการศึกษา *

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี ก ารก่ อ สร้ า งเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย
แล้วแต่กาหนดมาตรการจากการวิเคราะห์
ผลกระทบของการศึกษา *

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี การก่ อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ ว แต่ ก าหนดมาตรการจากการ
วิเคราะห์ผลกระทบของการศึกษา *
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หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มี
มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล
ข้อห่วงกังวลจากการสอบถาม
ความคิดเห็นครั้งที่ 1
มาตรการจากการวิ เ คราะห์ 3. จัดให้มีเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง ใช้ในโครงการ กรณีไฟตก เพื่อลด
ผลกระทบของการศึกษา *
การใช้ไฟฟ้าจากสายส่งที่ใช้ร่วมกับพื้นที่ข้างเคียง
3.6 ด้านการจราจร
1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอานวยความ
สะดวกการจราจรบริ เ วณทางเข้า -ออกโครงการตลอดระยะเวลา
- ไม่มีข้อวิตกกังวล เนื่องจาก
ก่อสร้าง
ปั จจุ บั นโครงการมี ก ารก่ อสร้ า ง
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ ก าหนด 2. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร
เช่น ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการ
มาตรการจากการวิ เ คราะห์
และบริเวณทางเข้า-ออก
ผลกระทบของการศึกษา *
3. อบรม ตักเตือน และเข้มงวด กับพนักงานขับรถทุกคนให้ปฏิบัติตาม
กฎจราจรอย่ า งเคร่ ง ครั ด และรั ก ษาสภาพถนนที่ ใ ช้ เ ป็ น เส้ น ทาง
ลาเลียง เพื่อลดปัญหาผลกระทบทางด้านการจราจร
4. กาชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้น
ในขณะที่ขับผ่านชุมชนหรือทางแยก โดยเฉพาะกรณีตัดกระแสจราจร
5. จากัดความเร็วของรถให้วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน
6. จัด ระเบี ยบรถบรรทุ กขนส่ งวั สดุ ก่อ สร้ างให้ จอดอยู่ใ นเขตก่อ สร้ า ง
เท่านั้น ห้ามจอดบนถนนสาธารณะ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-19 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการ และความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง
ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการ
สอบถามความคิดเห็น ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจากการ
สารวจความคิดเห็นครัง้ ที่ 2

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี ก ารก่ อ สร้ า งเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย
แล้วแต่กาหนดมาตรการจากการวิเคราะห์
ผลกระทบของการศึกษา *

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี การก่ อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ ว แต่ ก าหนดมาตรการจากการ
วิเคราะห์ผลกระทบของการศึกษา *

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มี
มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล
ข้อห่วงกังวลจากการสอบถาม
ความคิดเห็นครั้งที่ 1
1. จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย คอยอ านวยความสะดวก
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
และดูแลความปลอดภัยจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคารแก่ประชาชน
4.1 เศรษฐกิจและสังคม
ใกล้เคียง
- ไม่มีข้อวิตกกังวล เนื่องจาก
ปั จจุ บั นโครงการมี ก ารก่ อสร้ า ง 2. จั ด ให้ มี ก ล่ อ งรั บ ความคิ ด เห็ น ที่ บ ริ เ วณป้ อ มยาม พร้ อ มจั ด ให้ มี
เจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง ที่ได้รับ
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ ก าหนด
ผลกระทบจากการก่ อ สร้ า ง ซึ่ ง กรณี ที่ มี เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย น เจ้ า หน้ า ที่
มาตรการจากการวิ เ คราะห์
โครงการต้ อ งรายงานให้ เ จ้ า ของโครงการทราบ และตรวจสอบ
ผลกระทบของการศึกษา *
ข้อเท็จจริงตลอดจนประสานงานกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อหา
แนวทางแก้ไขและยุติปัญหาความเดือดร้อน โดยจะต้องเร่งตรวจสอบ
ภายใน 2 วัน ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ร้องเรียนหรือผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากการดาเนินการของโครงการจริง
โครงการจะต้ อ งเร่ ง ด าเนิ นการแก้ ไ ข ชดเชยหรื อ เยี ย วยา ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งให้ตรวจสอบหาสาเหตุที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบและหาแนวทางแก้ ไ ข เพื่ อ ป้ อ งกั นปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น ซ้ าใน
อนาคต
3. เจ้าของโครงการต้องกาชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการ
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ สนอในรายงานอย่ า ง
เคร่งครัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-19 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการ และความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง
ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการ
สอบถามความคิดเห็น ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจากการ
สารวจความคิดเห็นครัง้ ที่ 2

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี ก ารก่ อ สร้ า งเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย
แล้วแต่กาหนดมาตรการจากการวิเคราะห์
ผลกระทบของการศึกษา *

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี การก่ อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ ว แต่ ก าหนดมาตรการจากการ
วิเคราะห์ผลกระทบของการศึกษา *

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี ก ารก่ อ สร้ า งเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย
แล้วแต่กาหนดมาตรการจากการวิเคราะห์
ผลกระทบของการศึกษา *

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี การก่ อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ ว แต่ ก าหนดมาตรการจากการ
วิเคราะห์ผลกระทบของการศึกษา *

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มี
มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล
ข้อห่วงกังวลจากการสอบถาม
ความคิดเห็นครั้งที่ 1
4.2 อาชี ว อนามั ย และความ 1. กาหนดมาตรการกากับดูแล และควบคุมไม่ให้คนงานรบกวนหรือบุกรุก
ปลอดภัยของคนงาน
พื้นที่นอกโครงการ โดยจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยกากับดูแล และลงโทษ
กรณีที่มีการฝ่าฝืน เพื่อป้องกันคนงานก่อความเดือดร้อนต่อผู้พักอาศัย
- ไม่มีข้อวิตกกังวล เนื่องจาก
ใกล้เคียง
ปั จจุ บั นโครงการมี ก ารก่ อสร้ า ง
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ ก าหนด 2. ตรวจสอบเครื่ อ งจั กรในการท างานให้ มี ค วามพร้ อ มในการใช้ ง าน
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
มาตรการจากการวิ เ คราะห์
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณเหนือรั้ว
ผลกระทบของการศึกษา *
โครงการเพื่อตรวจสอบกรณีอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง
4. ต้องมีอุปกรณ์สาหรับการปฐมพยาบาล พยาบาลประจารวมทั้งอุปกรณ์
เตรียมรถสาหรับจัดส่งผู้บาดเจ็บในกรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรง เพื่อนาส่งไป
ยังสถานพยาบาลบริเวณใกล้เคียง
5. ในกรณี ที่ พบว่ าปั ญหาที่ ร้ องเรี ยนมี สาเหตุ มาจากการด าเนิ นงานของ
โครงการโดยตรง โครงการจะดาเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียนตามแนวทาง
เงื่อนไขและระยะเวลาที่ได้กาหนดไว้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
4.3 การป้องกันอัคคีภัย
1. จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย โดยการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด
4 กิโลกรัม ไว้ในสถานที่ที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย และจะต้อง
- ไม่มีข้อวิตกกังวล เนื่องจาก
ติดตั้งบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและสามารถหยิบใช้ได้อย่าง
ปั จจุ บั นโครงการมี ก ารก่ อสร้ า ง
สะดวก
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ ก าหนด
มาตรการจากการวิ เ คราะห์ 2. จัดให้มีการตรวจสอบถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-19 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการ และความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง
ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการ
สอบถามความคิดเห็น ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มี
มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล
ข้อห่วงกังวลจากการสอบถาม
ความคิดเห็นครั้งที่ 1
ผลกระทบของการศึกษา *
3. การเดินสายไฟและการติดตั้งระบบไฟฟ้าต่างๆ ต้องให้ความปลอดภัย
และถูกต้องตามขั้นตอน
4. จัดเก็บวัสดุการก่อสร้างที่เป็นวัตถุไวไฟหรือง่ายต่อการติดไฟ แยกให้
เป็นสัดส่วนพร้อมทั้งแสดงป้ายเตือนให้ชัดเจน เพื่ อป้องกันการเกิด
เพลิงไหม้
5. ห้ า มคนงานสู บ บุ ห รี่ ใ กล้ กั บ วั ส ดุ ที่ ติ ด ไฟได้ ง่ า ย พร้ อ มทั้ ง ก าชั บ ให้
คนงานดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังจากเลิกสูบบุหรี่
6. ควบคุมดูแลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟอย่างเข้มงวด
4.4 ทัศนียภาพ
1. วางแผนจั ดเก็ บวั สดุ อุปกรณ์ เครื่ องมื อ เครื่องจัก รให้เป็ นระเบีย บ
เรียบร้อย มีการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่รื้อถอน
- ไม่มีข้อวิตกกังวล เนื่องจาก
ปั จจุ บั นโครงการมี ก ารก่ อสร้ า ง 2. จัดให้มีรั้วอิฐบล็อกด้านทิศตะวันออก สูง 2.50 เมตร และรั้วชั่วคราว
(Aluminum sheet) โดยรอบแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออก และ
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ ก าหนด
ทิศใต้ สูง 3 เมตร เพื่อบดบังทัศนียภาพที่ไม่สวยงามในช่วงรื้อถอน
มาตรการจากการวิ เ คราะห์
3. ควบคุมกิจกรรมการรื้อถอนและก่อสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่ โครงการ
ผลกระทบของการศึกษา *
เท่านั้น
-

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจากการ
สารวจความคิดเห็นครัง้ ที่ 2

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี ก ารก่ อ สร้ า งเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย
แล้วแต่กาหนดมาตรการจากการวิเคราะห์
ผลกระทบของการศึกษา *

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี การก่ อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ ว แต่ ก าหนดมาตรการจากการ
วิเคราะห์ผลกระทบของการศึกษา *

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-19 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการ และความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง
ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการ
สอบถามความคิดเห็น ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง (ต่อ)
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มี
ข้อห่วงกังวลจากการสอบถาม
ความคิดเห็นครั้งที่ 1
4.5 สุขภาพของประชาชน
- ไม่มีข้อวิตกกังวล เนื่องจาก
ปั จจุ บั นโครงการมี ก ารก่ อสร้ า ง
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ ก าหนด
มาตรการจากการวิ เ คราะห์
ผลกระทบของการศึกษา *
-

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2

ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
โครงการมี การก่ อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ ว แต่ ก าหนดมาตรการจากการ
วิเคราะห์ผลกระทบของการศึกษา *

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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1. ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ ด้ า นเสี ย ง ไม่ มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
ด้านคุณภาพอากาศ ด้ านการจราจร ด้านน้ าเสีย ด้านขยะมูลฝอย โครงการมี ก ารก่ อ สร้ า งเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย
และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัว
แล้วแต่กาหนดมาตรการจากการวิเคราะห์
ผลกระทบของการศึกษา *
มาตรการป้อ งกั นเกี่ ย วกั บ โรคระบาด กรณี ที่ โครงการมี การก่ อสร้ า ง
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19)
1. คนงานก่อสร้างต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด 19 (COVID-19)
เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 (COVID-19)
2. จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเจ้าหน้าที่โครงการ และคนงาน
ก่อสร้างก่อนเข้าสู่พนื้ ที่กอ่ สร้างและห้ามมิให้ผู้ที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการ
ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ( COVID-19) หรื อ มี ไ ข้ สู ง กว่ า 37.50
องศาเซลเซียส เข้าพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด
3. กาหนดให้เจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้าง ตลอดจนผู้มาติดต่อโครงการ
ทุ ก คนต้ อ งสวมใส่ ห น้ า กากอนามั ย ตลอดระยะเวลาที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่
โครงการ
4. ผู้รับ เหมาก่อ สร้ างต้อ งจั ดหาหน้ากากอนามั ยหรือ หน้ ากากผ้า สบู่
แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค ให้ลูกจ้างหรือแรงงานอย่าง
เพียงพอ

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจากการ
สารวจความคิดเห็นครัง้ ที่ 2

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-19 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการ และความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง
ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการ
สอบถามความคิดเห็น ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มี
ข้อห่วงกังวลจากการสอบถาม
ความคิดเห็นครั้งที่ 1

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจากการ
สารวจความคิดเห็นครัง้ ที่ 2

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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5. ขอความร่ ว มมื อ เจ้ า หน้ า ที่ โ ครงการ ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง ตลอดจน
แรงงานต่างด้าวจากทุกประเทศ งดเดินทางข้ามประเทศหรือกลับไป
เยี่ยมภูมิลาเนาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค
6. ขอความร่ว มมือ เจ้ าหน้า ที่ โครงการ ผู้ รับ เหมาก่อ สร้า ง ตลอดจน
คนงานก่อสร้างงดจัดงานพิธี หรืองานรื่นเริงต่างๆ ในช่วงที่มี การแพร่
ระบาดของโรค
7. กาหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและแรงงานต้องเฝ้าติดตามอาการตนเอง
อย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ามูก เหนื่อยหอบ หรือมรี
อาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
ขอให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาทันที
8. ในการใช้ชีวิ ตประจาวันให้ลูกจ้า งหรือแรงงานออกจากสถานที่พั ก
(แคมป์คนงาน) ให้น้อยที่สุด และให้รักษาระยะในการนั่งหรือยืนให้
ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่เชื้อ
โรคทางละอองฝอย และกาชับ ลูก จ้า ง หรือ แรงงานให้ป ฏิบั ติต าม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
9. ผู้ประกอบการ ผู้รับเหมาก่อสร้างและคนงานก่อสร้างจะต้องปฏิบัตติ น
ตามแนวทางป้องกันตนเองที่จังหวัดกาหนด หรือของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-19 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการ และความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง
ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการ
สอบถามความคิดเห็น ระยะรื้อถอนและระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจาก
การสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2

1. จัดให้มีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมคิดเป็นร้อยละ 56.52 ของพื้นที่
ที่ข ออนุ ญ าตก่ อ สร้ า ง และจั ด สภาพภู มิ ส ถาปั ต ย์ โ ครงการให้ มี ค วาม
กลมกลืนใกล้เคียงกับสภาพภูมิประเทศเดิมมากที่สุด
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโครงการ และพื้นที่โดยรอบ รวมถึง พื้นที่
สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ

จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ครั้ ง ที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนที่ ในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็นว่าในช่วงดาเนินการโครงการมี
ความเพียงพอแล้ว จานวน 182 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 100) และครัวเรือนที่ในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ มีความเห็นว่าในช่วงดาเนินการ
โครงการมีความเพียงพอแล้ว จานวน 46
ตัวอย่าง (ร้อยละ 100)

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่ โครงการและ
ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง 1,000
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็ นว่ า เพี ย งพอต่อ ข้ อวิ ต กกั ง วล
ดังนั้น มาตรการจึงเป็นไปตามมาตรการ
รองรับข้อวิตกกังวล

1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ซึ่งโครงการเน้นการปลูก ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืช
คลุมดิน เพื่อช่วยปกคลุมหน้าดิน และช่วยดูดซับน้าฝน ชะลอการไหล
ของน้าฝน และลดการกัดเซาะหน้าดินได้เป็นอย่างดี
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสวยงาม
อย่ า งสม่ าเสมอตลอดระยะด าเนิ นโครงการ หากมี ต้ นไม้ ได้ รั บ ความ
เสียหายหรือตายต้องปลูกใหม่ทดแทนทันที

จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ครั้ ง ที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนที่ ในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็นว่าในช่วงดาเนินการโครงการมี
ความเพียงพอแล้ว จานวน 182 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 100) และครัวเรือนที่ในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่ โครงการและ
ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง 1,000
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็ นว่ า เพี ย งพอต่อ ข้ อวิ ต กกั ง วล

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

3-203

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีข้อห่วง
กังวลจากการรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ 1
1. ทรัพยากรกายภาพ
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 100 ถึ ง
5 0 0 เ ม ต ร จ า ก ข อ บ เ ข ต พื้ น ที่
โครงการ ไม่มีข้อวิตกกังวลแต่กาหนด
ม า ต ร ก า ร จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ผลกระทบของการศึกษา *
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง
1,000 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่
โครงการ ไม่มีข้อวิตกกังวลแต่กาหนด
ม า ต ร ก า ร จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ผลกระทบของการศึกษา *
1.2 ทรัพยากรดิน และการชะล้าง
พังทลายของดิน
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 100 ถึ ง
5 0 0 เ ม ต ร จ า ก ข อ บ เ ข ต พื้ น ที่
โครงการ ไม่มีข้อวิตกกังวลแต่กาหนด
ม า ต ร ก า ร จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ผลกระทบของการศึกษา *

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-20 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการและความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ครัวเรือน
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการสอบถาม
ความคิดเห็น ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจาก
การสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2

3. ทาการขุดลอกตะกอนและทาความสะอาดท่อระบายน้าและบ่อหน่วง โครงการ มีความเห็นว่าในช่วงดาเนินการ ดังนั้น มาตรการจึงเป็นไปตามมาตรการ
น้าฝนทุก 6 เดือน และเพิ่มความถี่ในฤดูฝนเป็นเดือนละ 1 ครั้ง หรือเมื่อ โครงการมีความเพียงพอแล้ว จานวน 46 รองรับข้อวิตกกังวล
ท่อมีตะกอนอุดตัน
ตัวอย่าง (ร้อยละ 100)
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1. จัดทาแผนที่แสดงเส้นทางอพยพหนีภัยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการ
และพนักงานในโครงการทราบถึงเส้นทางหนีภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
เพื่อให้ผู้ใช้บริการและพนักงานในโครงการสามารถอพยพได้อย่างรวดเร็ว
และปลอดภัย โดยติ ดไว้บ ริเ วณห้ องพัก และโถงทางเดิ นอาคารของ
โครงการ
2. จัดให้มีการซ้อมอพยพเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ใน
โครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือหากจังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนี
ภัย เจ้ าหน้า ที่ฝ่ ายต่า งๆ ของโครงการจะต้ องเข้ าร่ วมการฝึ กดั งกล่า ว
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิดกรณีแผ่นดินไหว พร้อม
ทั้งแจ้งเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ผู้ใช้บริการทราบ เช่น
หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลกะรน สถานีตารวจภูธร
กะรน เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการและพนักงานในการอพยพได้
ทันท่วงที

จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ครั้ ง ที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนที่ ในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็นว่าในช่วงดาเนินการโครงการมี
ความเพียงพอแล้ว จานวน 182 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 100) และครัวเรือนที่ในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ มีความเห็นว่าในช่วงดาเนินการ
โครงการมีความเพียงพอแล้ว จานวน 46
ตัวอย่าง (ร้อยละ 100)

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่ โครงการและ
ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง 1,000
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็ นว่ า เพี ย งพอต่อ ข้ อวิ ต กกั ง วล
ดังนั้น มาตรการจึงเป็นไปตามมาตรการ
รองรับข้อวิตกกังวล

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีข้อห่วง
กังวลจากการรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ 1
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง
1,000 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่
โครงการ ไม่มีข้อวิตกกังวลแต่กาหนด
ม า ต ร ก า ร จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ผลกระทบของการศึกษา *
1.3 การเกิดแผ่นดินไหว และสึนามิ
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 100 ถึ ง
5 0 0 เ ม ต ร จ า ก ข อ บ เ ข ต พื้ น ที่
โครงการ ไม่มีข้อวิตกกังวลแต่กาหนด
มาตรการจากการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของการศึกษา *
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง
1,000 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่
โครงการ ไม่มีข้อวิตกกังวลแต่กาหนด
มาตรการจากการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของการศึกษา *

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-20 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการและความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ครัวเรือน
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการสอบถาม
ความคิดเห็น ระยะดาเนินการ (ต่อ)

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีข้อห่วง
กังวลจากการรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ 1

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจาก
การสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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4. จัดทาเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการ
ปฏิบัติตัวกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว ดังนี้
- ก่อนเกิดแผ่นดินไหว
1) มีไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกล่องยาเตรียมไว้ในห้องพัก และให้
ทุกคนทราบว่าวางอยู่ส่วนไหนของห้องพัก
2) ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3) มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในอาคาร เช่น ถังดับเพลิง ถุงทราย เป็นต้น
4) ทราบตาแหน่งของวาล์วปิดก๊าซสะพานไฟ สาหรับตัดกระแสไฟฟ้า
5) อย่ า วางสิ่ ง ของหนั ก บนชั้ น บนหรื อ หิ้ ง สู ง ๆ เพราะเมื่ อ เกิ ด
แผ่นดินไหวอาจตกลงมาเป็นอันตรายได้
6) มีการยึดหรือผูกอุปกรณ์เครื่องใช้หนักๆ ให้แน่นกับพื้น
7) มีการวางแผนเรื่องจุดนัดพบที่ปลอดภัย ในกรณีที่ต้องพลัดพรากกัน
เพื่อมารวมตัวกันอีกครั้งในภายหลัง
- ระหว่างเกิดแผ่นดินไหว
1) อย่าตกใจ พยายามควบคุมสติ
2) ถ้าอยู่ภายในห้องพักให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของห้องพักที่มี
โครงสร้างแข็งแรง สามารถรับน้าหนักได้มาก และอยู่ห่างจาก ประตู ระเบียง
หน้าต่าง

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-20 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการและความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ครัวเรือน
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการสอบถาม
ความคิดเห็น ระยะดาเนินการ (ต่อ)

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีข้อห่วง
กังวลจากการรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ 1

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจาก
การสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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3) หากอยู่ ในอาคารสู ง ควรตั้ ง สติ แ ละรี บออกจากอาคารโดยเร็ ว
หนีจากสิ่งล้มทับ
4) ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้ง ให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้า และสิ่งห้อยแขวนต่างๆ
ที่ปลอดภัยภายนอก คือ ที่โล่งแจ้ง
5) อย่าใช้เทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดเปลวหรือประกายไฟ
เพราะอาจมีก๊าซรั่วอยู่บริเวณนั้น
- หลังเกิดแผ่นดินไหว
1) ตรวจสอบตัวเองและคนรอบข้างว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ให้ทาการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน
2) รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะอาจเกิดการทรุดตัวของ
อาคารหรือพังทลายได้
3) ใส่รองเท้าหุ้มส้น เพราะอาจมีเศษแก้วหรือวัสดุแหลมคมอื่น ทาให้
ได้รับบาดเจ็บ
4) ตรวจสอบสายไฟ ท่อน้า ท่อก๊าซ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจาก
ก๊าซรั่ว หากได้กลิ่นให้เปิดประตู หน้าต่างทุกบาน
5) ให้ออกห่างจากบริเวณที่มีสายไฟรั่ว ขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง
6) เปิดวิทยุฟังคาแนะนาฉุกเฉิน อย่าใช้โทรศัพท์นอกจากจาเป็นจริงๆ
7) สารวจดูความเสียหายของท่อส้วม และท่อน้าทิ้งก่อนใช้
8) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-20 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการและความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ครัวเรือน
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการสอบถาม
ความคิดเห็น ระยะดาเนินการ (ต่อ)

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีข้อห่วง
กังวลจากการรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ 1

5. หากเกิดธรณีภัยพิบัติ โครงการต้องจั ดให้ มีการช่วยเหลือ และอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ดังนี้
- พนั ก งานเคาะประตู ห้ อ งพั ก และแต่ ล ะห้ อ งและตรวจสอบว่ า มี
ผู้ใช้บริการห้องพักอยู่หรือไม่
- พนักงานอยู่ตามมุมต่างๆ ของโครงการ เพื่อนาทางผู้ใช้บริการห้องพัก
ไปยังจุดรวมพล และอพยพไปยังที่ปลอดภัยต่อไป
6. โครงการจัดให้มีจุดรวมพล จานวน 2 จุด รวมพื้นที่ทั้งหมด 175 ตาราง
เมตร
1. จากัดความเร็วของรถที่เข้า-ออกมีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
2. ดู แ ลรั ก ษาสภาพถนนและทางเดิ น รถในพื้ น ที่ โ ครงการให้ ส ะอาด
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องจากถนน
3. ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ” ไว้ในพื้นที่จอดรถของ
อาคาร ให้สังเกตเห็นไดอย่างชัดเจน เพื่อลดผลกระทบด้านอากาศเสีย
4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 872.55 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่สีเขียวตาม
เกณฑ์ 718.55 ตารางเมตร (ไม่ คิ ด พื้ น ที่ สี เ ขี ย วที่ มี พื้ น ที่ น้ อ ยกว่ า 1
ตารางเมตร และพื้นที่สีเขียวซ้อนทับระบบสาธารณูปโภค ซึ่งมีพื้นที่ 154
ตารางเมตร) โดยเป็นไม้ยืนต้น 271.25 ตารางเมตร ได้แก่ ต้นจันผา
มะม่วง หมากเขียว ลีลาวดี อโศกอินเดี ย แก้ว โมก เข็ม ชาฮกเกี้ย น
เฟื่องฟ้า มะลิ สาวน้อยปะแป้ง เศรษฐีเรือนใน ลิ้นมังกร กระดุมทองเลื้อย

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจาก
การสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2

จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ครั้ ง ที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนที่ ในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็นว่าในช่วงดาเนินการโครงการมี
ความเพียงพอแล้ว จานวน 182 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 100) และครัวเรือนที่ในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ มีความเห็นว่าในช่วงดาเนินการ
โครงการมีความเพียงพอแล้ว จานวน 46
ตัวอย่าง (ร้อยละ 100)

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่ โครงการและ
ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง 1,000
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็ นว่ า เพี ย งพอต่อ ข้ อวิ ต กกั ง วล
ดังนั้น มาตรการจึงเป็นไปตามมาตรการ
รองรับข้อวิตกกังวล

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย
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1.4 คุณภาพอากาศ
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 100 ถึ ง
5 0 0 เ ม ต ร จ า ก ข อ บ เ ข ต พื้ น ที่
โครงการ ไม่มีข้อวิตกกังวลแต่กาหนด
ม า ต ร ก า ร จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ผลกระทบของการศึกษา *
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง
1,000 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่
โครงการ ไม่มีข้อวิตกกังวลแต่กาหนด
ม า ต ร ก า ร จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ผลกระทบของการศึกษา *

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-20 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการและความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ครัวเรือน
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการสอบถาม
ความคิดเห็น ระยะดาเนินการ (ต่อ)

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีข้อห่วง
กังวลจากการรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ 1

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

5.

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจาก
การสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2

จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ครั้ ง ที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนที่ ในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็นว่าในช่วงดาเนินการโครงการมี
ความเพียงพอแล้ว จานวน 182 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 100) และครัวเรือนที่ในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ มีความเห็นว่าในช่วงดาเนินการ
โครงการมีความเพียงพอแล้ว จานวน 46
ตัวอย่าง (ร้อยละ 100)

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่ โครงการและ
ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง 1,000
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็ นว่ า เพี ย งพอต่อ ข้ อวิ ต กกั ง วล
ดังนั้น มาตรการจึงเป็นไปตามมาตรการ
รองรับข้อวิตกกังวล

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย
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1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน
1.
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 100 ถึ ง
5 0 0 เ ม ต ร จ า ก ข อ บ เ ข ต พื้ น ที่ 2.
โครงการ ไม่มีข้อวิตกกังวลแต่กาหนด
มาตรการจากการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของการศึกษา *
3.
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง
1,000 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่
โครงการ ไม่มีข้อวิตกกังวลแต่กาหนด
มาตรการจากการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของการศึกษา *

และหญ้ามาเลเซีย ซึ่งให้ประโยชน์ทั้งในด้านเชิงนิเวศน์และนันทนาการ
รวมทั้ ง ยั ง ช่ ว ยดู ด ซั บ มลพิ ษ ทางอากาศ ลดการใช้ พ ลั ง งานจาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าและลดอุณหภูมิบริเวณโดยรอบโครงการได้
จั ด เจ้ า หน้ า ที่ ค อยดู แ ลต้ นไม้ ใ นพื้ น ที่ สี เ ขี ย วให้ มี ส ภาพสวยงามอย่ า ง
สม่าเสมอตลอดระยะดาเนินโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืน และช่วยลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ หากมีต้นไม้ได้รับความ
เสียหายหรือตายต้องปลูกต้นใหม่ทดแทนทันที
จากัดความเร็วของรถที่เข้า -ออก ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโ ลเมตร/
ชั่วโมง
จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบรักษาต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพ
สวยงาม อย่างสม่าเสมอตลอดระยะดาเนินโครงการ นอกจากนี้หากมี
ต้นไม้ได้รับความเสียหาย หรือตายต้องปลูกต้นใหม่ทดแทนทันที
ติดตั้งป้ายเตือน “ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง ขณะจอดรถ” ไว้บริเวณที่จอด
รถ เพื่อลดเสียงที่เกิดขึ้นจากเครื่องยนต์

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-20 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการและความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ครัวเรือน
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการสอบถาม
ความคิดเห็น ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 872.55 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่สีเขียว
ตามเกณฑ์ 718.55 ตารางเมตร (ไม่คิดพื้นที่สีเขียวที่มีพื้นที่น้อยกว่า 1
ตารางเมตร และพื้นที่สีเขียวซ้อนทับระบบสาธารณูปโภค ซึ่งมีพื้นที่
154 ตารางเมตร) โดยเป็นไม้ยืนต้น 271.25 ตารางเมตร ได้แก่ ต้นจัน
ผา มะม่วง หมากเขียว ลีลาวดี อโศกอินเดีย แก้ว โมก เข็ม ชาฮกเกี้ยน
เฟื่องฟ้า มะลิ สาวน้อยปะแป้ง เศรษฐีเรือนใน ลิ้นมังกร กระดุมทอง
เลื้อย และหญ้ามาเลเซีย เพื่อเป็นการรักษาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์
2. จัด ให้มี เ จ้า หน้า ที่ คอยดูแ ลตรวจสอบรั ก ษาต้ นไม้ ในพื้ นที่ สี เขี ยวให้ มี
สภาพสวยงามอย่างสม่าเสมอตลอดระยะดาเนิน โครงการ นอกจากนี้
หากมีต้นไม้ได้รับความเสียหาย หรือตายต้องปลูกต้นใหม่ทดแทนทันที
3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณสนามหญ้า โดยมีข้อความว่า “ห้ามเดิมลัด
สนาม” เพื่อช่วยรักษาสภาพหญ้าให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ
1. จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสีย ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย
กาหนด โดยน้าทิ้งสุดท้ายมีค่าบีโอดี (BOD5) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
และของแข็งแขวนลอยไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร
2. ดูแลระบบบาบัดน้าเสียให้เปิดทางานตลอดเวลา และจัดให้มีการติดตั้ง
มิเตอร์ไ ฟฟ้าเฉพาะของระบบบาบั ดน้าเสีย เพื่อความสะดวกในการ
ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้าเสีย

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจาก
การสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2

จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ครั้ ง ที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนที่ ในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็นว่าในช่วงดาเนินการโครงการมี
ความเพียงพอแล้ว จานวน 182 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 100) และครัวเรือนที่ในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ มีความเห็นว่าในช่วงดาเนินการ
โครงการมีความเพียงพอแล้ว จานวน 46
ตัวอย่าง (ร้อยละ 100)

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่ โครงการและ
ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง 1,000
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็ นว่ า เพี ย งพอต่อ ข้ อวิ ต กกั ง วล
ดังนั้น มาตรการจึงเป็นไปตามมาตรการ
รองรับข้อวิตกกังวล

จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ครั้ ง ที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนที่ ในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็นว่าในช่วงดาเนินการโครงการมี
ความเพียงพอแล้ว จานวน 182 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 100) และครัวเรือนที่ในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่ โครงการและ
ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง 1,000
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็ นว่ า เพี ย งพอต่อ ข้ อวิ ต กกั ง วล

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

3-209

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีข้อห่วง
กังวลจากการรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ 1
2. ทรัพยากรชีวภาพ
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 100 ถึ ง
5 0 0 เ ม ต ร จ า ก ข อ บ เ ข ต พื้ น ที่
โครงการ ไม่มีข้อวิตกกังวลแต่กาหนด
มาตรการจากการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของการศึกษา *
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง
1,000 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่
โครงการ ไม่มีข้อวิตกกังวลแต่กาหนด
มาตรการจากการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของการศึกษา *
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้า
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 100 ถึ ง
5 0 0 เ ม ต ร จ า ก ข อ บ เ ข ต พื้ น ที่
โครงการ ไม่มีข้อวิตกกังวลแต่กาหนด
มาตรการจากการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของการศึกษา *

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-20 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการและความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ครัวเรือน
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการสอบถาม
ความคิดเห็น ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจาก
การสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2

3. จัดให้มีการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบาบัดน้าเสียรวมไปกาจัดทุกๆ โครงการ มีความเห็นว่าในช่วงดาเนินการ ดังนั้น มาตรการจึงเป็นไปตามมาตรการ
2 เดือน หรือเมื่อตะกอนเต็ม เพื่อป้องกันตะกอนไหลล้นปนเปื้อนไปกับ โครงการมีความเพียงพอแล้ว จานวน 46 รองรับข้อวิตกกังวล
ตัวอย่าง (ร้อยละ 100)
น้าทิ้ง

1. จัดให้มีบ่อเก็บน้าดิบใต้ดิน ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ
บ่อเก็บน้าดีใต้ดิน ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 บ่อ และถังเก็บน้า
ชั้ น หลั ง คา ขนาด 5 ลู ก บาศก์ เ มตร จ านวน 14 ถั ง มี ป ริ ม าตรรวม
ทั้งหมด 370 ลูกบาศก์เมตร สามารถสารองน้าได้นาน 2.18 วัน
2. จัดให้มีการตรวจสอบระบบท่อน้า ก๊อกน้า และสุขภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ใน
สภาพดี เ หมาะกั บ การใช้ ง านเพื่ อ ป้ อ งกั น การรั่ ว ไหล การอุ ด ตั น
การสูญเสียน้าโดยเปล่าประโยชน์ และป้องกันการปนเปื้อนของน้าใช้
3. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการ และพนักงานทุกคนใช้น้าอย่าง
ประหยัดโดยการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ติดป้าย/คาขวัญในห้องพัก
สานักงาน และพื้ นที่สาธารณะอื่นๆ เช่น ปิดก๊อกน้ าทุกครั้ง หลังเลิ ก
ใช้งาน เป็นต้น
4. จัดให้มีการดูแลทาความสะอาดบ่อเก็บน้าใช้และถังเก็บน้าสาเร็จรูป
ชั้นหลังคา อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี หรือเมื่อพบว่ามีตะกอนปะปนออกมา
กับน้าใช้ในอาคาร

จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ครั้ ง ที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนที่ ในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็นว่าในช่วงดาเนินการโครงการมี
ความเพียงพอแล้ว จานวน 182 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 100) และครัวเรือนที่ในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ มีความเห็นว่าในช่วงดาเนินการ
โครงการมีความเพียงพอแล้ว จานวน 46
ตัวอย่าง (ร้อยละ 100)

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่ โครงการและ
ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง 1,000
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็ นว่ า เพี ย งพอต่อ ข้ อวิ ต กกั ง วล
ดังนั้น มาตรการจึงเป็นไปตามมาตรการ
รองรับข้อวิตกกังวล

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีข้อห่วง
กังวลจากการรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ 1
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง
1,000 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่
โครงการ ไม่มีข้อวิตกกังวลแต่กาหนด
มาตรการจากการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของการศึกษา *
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
3.1 การใช้น้า
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 100 ถึ ง
5 0 0 เ ม ต ร จ า ก ข อ บ เ ข ต พื้ น ที่
โครงการ มีข้อวิตกกังวล เรื่อง ทาให้
ปัญหาน้าใช้ไม่เพียงพอ ร้อยละ 4.40
และท าให้ ก ารไหลของน้ าประปามี
แรงดันลดลง ร้อยละ 4.95
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง
1,000 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่
โครงการ มีข้อวิตกกังวล เรื่อง ทาให้
การไหลของน้าประปามีแรงดันลดลง
ร้อยละ 13.04 และทาให้ปัญหาน้าใช้
ไม่เพียงพอ ร้อยละ 8.70

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-20 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการและความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ครัวเรือน
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการสอบถาม
ความคิดเห็น ระยะดาเนินการ (ต่อ)

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีข้อห่วง
กังวลจากการรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ 1

3.2 การจัดการน้าเสียและสิ่งปฏิกูล
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 100 ถึ ง
5 0 0 เ ม ต ร จ า ก ข อ บ เ ข ต พื้ น ที่
โครงการ มีข้อวิตกกังวล เรื่อง ทาให้
เกิดน้าเสียมากขึ้น ร้อยละ 3.85
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง
1,000 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่
โครงการ มีข้อวิตกกังวล เรื่อง ทาให้
เกิดน้าเสียมากขึ้น ร้อยละ 8.70

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจาก
การสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2

5. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้าใช้ที่ผ่านระบบการปรับปรุงคุณภาพน้า
ทุก 3 เดือน
6. จัด ให้ มี ก ารดู แ ลระบบปรั บปรุ ง คุ ณภาพน้ าให้อ ยู่ ในสภาพดี อ ยู่ เ สมอ
เพื่อประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพน้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
1. จัดให้มีการติดตั้งถัง ดักไขมัน ขนาด 8 ลูกบาศก์เ มตร จานวน 1 ชุ ด
เพื่อดักไขมัน และเศษอาหารจากห้องครัวไม่ให้ไหลปนไปกับน้าเสี ย
ก่อนรวบรวมเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียเพื่อบาบัดต่อไป
2. ติ ด ตั้ ง ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ชนิ ด เติ ม อากาศเลี้ ย งตะกอนเวี ย นกลั บ
(Aeration activated sludge process.,AS) ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร
จานวน 1 ชุด ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 ชุด และขนาด 30
ลูกบาศก์เ มตร จานวน 3 ชุด โดยน้าทิ้งหลั งจากบาบัดจะมีค่า บีโอดี
(BOD5) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณสารแขวนลอยไม่เกิน 30
มิลลิกรัม/ลิตร
3. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งหลังผ่านระบบบาบัดน้าเสียเดือนละ 1
ครั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้าเสีย
4. จัดให้มีการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบาบัดน้าเสียรวมไปกาจัดทุกๆ
2 เดือน หรือเมื่อตะกอนเต็ม เพื่อประสิทธิภาพการทางานของระบบ
บาบัดน้าเสีย

จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ครั้ ง ที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนที่ ในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็นว่าในช่วงดาเนินการโครงการมี
ความเพียงพอแล้ว จานวน 182 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 100) และครัวเรือนที่ในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ มีความเห็นว่าในช่วงดาเนินการ
โครงการมีความเพียงพอแล้ว จานวน 46
ตัวอย่าง (ร้อยละ 100)

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่ โครงการและ
ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง 1,000
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็ นว่ า เพี ย งพอต่อ ข้ อวิ ต กกั ง วล
ดังนั้น มาตรการจึงเป็นไปตามมาตรการ
รองรับข้อวิตกกังวล

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-20 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการและความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ครัวเรือน
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการสอบถาม
ความคิดเห็น ระยะดาเนินการ (ต่อ)

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีข้อห่วง
กังวลจากการรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ 1

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจาก
การสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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5. จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ เ ทคนิ ค ดู แ ลการเดิ น ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ให้ มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ และจัดหาอะไหล่สารองของระบบบาบัดน้าเสียที่
สาคัญไว้ เช่น ปั้มสูบน้าเสีย ปั้มเครื่องเติมอากาศ ท่อจ่ายอากาศ เป็นต้น
6. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะของระบบบาบัดน้าเสีย เพื่อความสะดวก
ในการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้าเสีย
7. จัดทาตารางกาหนดระยะเวลาซ่อมบารุงอุปกรณ์ที่ประกอบอยู่ในระบบ
บาบัดน้าเสียรวมทุกชิ้นตามคู่มือของแต่ละประเภท ได้แก่ เครื่องสูบน้า
เสีย เครื่องเติมอากาศ และเครื่องสูบตะกอน เพื่อความสะดวกในการ
ซ่อมบารุงในแต่ละครั้ง และเพื่อให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วนทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กาหนด
หลั กเกณฑ์วิ ธีก ารและแบบการเก็ บสถิติ แ ละข้ อมู ลการจัด ทาบันทึ ก
รายละเอี ย ดและรายงานสรุ ปผลการท างานของระบบบ าบัด น้ าเสี ย
พ.ศ.2555
8. โครงการจะต้องเก็บสถิติ และข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทางานของระบบ
บาบัดน้าเสียในแต่ละวัน และจัดทาบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ
ทส. 1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกาเนิดมลพิษนั้นระยะเวลาสองปีนับ
แต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้นๆ และให้จัดทารายงานสรุปผลการ
ทางานของระบบบาบัดน้าเสียในแต่ละเดือนและเสนอรายงานดังกล่าว
ต่อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ นในวั นที่ 15 ของเดื อ นถั ด ไปตามแบบ ทส.2

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-20 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการและความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ครัวเรือน
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการสอบถาม
ความคิดเห็น ระยะดาเนินการ (ต่อ)

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีข้อห่วง
กังวลจากการรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ 1

1.

2.

3.

4.

ในมาตรา 80 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2535
จัดให้มีบ่อหน่วงน้าฝนขนาด 156 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ อยู่ใต้
ทางเข้ า -ออกอาคารของโครงการ ซึ่ งสามารถรองรับ น้ าฝนได้ อ ย่ า ง
เพียงพอ
จัดให้มีท่อระบายน้าฝนภายในโครงการ เป็นท่อ ค.ส.ล.ชนิดอัดแรง (ท่อ
RCP) ขนาด ø0.40 เมตร ความลาดชัน 1 : 200 พร้อมด้วยบ่อพักน้า
(MH) ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร รางระบายน้า (Gutter) พร้อมตะแกรง
เหล็ ก มีค วามกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร บริ เวณลานจอดรถ
เพื่อรวบรวมน้าฝนเข้าสู่บ่อหน่วงน้าฝน
ดู แ ลรั ก ษาระบบระบายน้ า เช่ น ตะแกรงดั ก มู ล ฝอย ท่ อ ระบายน้ า
และบ่อหน่วงน้าฝน รวมทั้งเครื่องสูบน้า และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพดี
อยู่เสมอ
จัดให้มีการขุดลอกตะกอน และทาความสะอาดท่อระบายน้า และบ่อ
หน่วงน้าฝนเป็นประจาอย่างน้อย 6 เดือน และเพิ่มความถี่ในฤดูฝนเป็น
ทุก 1 เดือน หรือเมื่อท่อมีตะกอนอุดตัน

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจาก
การสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2

จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ครั้ ง ที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนที่ ในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็นว่าในช่วงดาเนินการโครงการมี
ความเพียงพอแล้ว จานวน 182 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 100) และครัวเรือนที่ในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ มีความเห็นว่าในช่วงดาเนินการ
โครงการมีความเพียงพอแล้ว จานวน 46
ตัวอย่าง (ร้อยละ 100)

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่ โครงการและ
ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง 1,000
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็ นว่ า เพี ย งพอต่อ ข้ อวิ ต กกั ง วล
ดังนั้น มาตรการจึงเป็นไปตามมาตรการ
รองรับข้อวิตกกังวล

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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3.3 การระบายน้าและการป้อ งกั น
น้าท่วม
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 100 ถึ ง
5 0 0 เ ม ต ร จ า ก ข อ บ เ ข ต พื้ น ที่
โครงการ มีข้อวิตกกังวล เรื่อง พื้นที่
โครงการปิ ด กั้ น ทางระบายน้ าเดิ ม
ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาน้ าท่ ว มจากการ
ระบายน้า ร้อยละ 1.65 และทาให้
ท่อระบายน้าอุดตัน /ตื้ นเขิน มากขึ้ น
ร้อยละ 1.10
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง
1,000 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่
โครงการ มีข้ อวิ ตกกังวล เรื่อง พื้นที่
โครงการปิดกั้นทางระบายน้าเดิมทาให้
เกิดปั ญหาน้าท่วมจากการระบายน้ า
ร้อยละ 6.52 และทาให้ท่อระบายน้า
อุดตัน/ตื้นเขินมากขึ้น ร้อยละ 2.17

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-20 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการและความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ครัวเรือน
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการสอบถาม
ความคิดเห็น ระยะดาเนินการ (ต่อ)

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจาก
การสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2

จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ครั้ ง ที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนที่ ในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็นว่าในช่วงดาเนินการโครงการมี
ความเพียงพอแล้ว จานวน 182 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 100) และครัวเรือนที่ในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ มีความเห็นว่าในช่วงดาเนินการ
โครงการมีความเพียงพอแล้ว จานวน 46
ตัวอย่าง (ร้อยละ 100)

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่ โครงการและ
ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง 1,000
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็ นว่ า เพี ย งพอต่อ ข้ อวิ ต กกั ง วล
ดังนั้น มาตรการจึงเป็นไปตามมาตรการ
รองรับข้อวิตกกังวล
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หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีข้อห่วง
กังวลจากการรับฟังความคิดเห็น
มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล
ครั้งที่ 1
3.4 การจัดการมูลฝอย
1. จัดให้มีห้องพัก มูลฝอยรวมภายในโครงการ แบ่งเป็นห้องพักมูลฝอย
อินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพัก
- ครั วเรือ นที่ ในระยะ 100 ถึ ง
มูลฝอยรีไซเคิล และห้องพักมูลฝอยอันตราย ซึ่งต้องออกแบบให้มีประตู
5 0 0 เ ม ต ร จ า ก ข อ บ เ ข ต พื้ น ที่
ปิดอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันน้าชะมูลฝอย กลิ่นเหม็น และสัตว์ที่เป็น
โครงการ มีข้อวิตกกังวล เรื่อง ทาให้
พาหะนาโรค ที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง
ปริมาณมูลฝอยมากขึ้น ร้อยละ 1.10
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง 2. ติดตั้งป้ายบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม โดยจัดทาป้ายขนาดเหมาะสม
มีตั วหนัง สือ ความสู งขนาดไม่ น้อ ยกว่า 10 เซนติเ มตร ติ ดตั้ งไว้ห น้ า
1,000 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่
ห้องพักมูลฝอย ได้แก่ ป้าย “ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถ
โครงการ มีข้อวิตกกังวล เรื่อง ทาให้
ย่ อ ยสลายได้ ”“ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยทั่ ว ไป” “ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยรี ไ ซเคิ ล ”
ปริมาณมูลฝอยมากขึ้น ร้อยละ 2.17
และ “ห้องพักมูลฝอยอันตราย” ตามลาดับ
3. ติดตั้งขอบยางรอบประตูห้องพักมูลฝอยที่สามารถปิ ดกั้นไม่ให้น้าและ
อากาศผ่านประตูเพื่อป้องกันการฟุง้ กระจายของกลิ่น ป้องกันผลกระทบ
ด้านกลิ่นต่อพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมก๊อกน้าสาหรับล้าง
ทาความสะอาด โดยจั ดให้ มี แ ม่ บ้า นท าความสะอาดภายในห้ อ งพั ก
มูลฝอยทุกวัน
4. จัดให้มีแม่บ้านรวบรวมมูลฝอยจากแต่ละจุดแยกประเภทใส่ถุงดาแล้ว
มัดปากถุงให้แน่น นาไปรวมไว้ในที่พักมูลฝอยรวมของโครงการ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-20 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการและความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ครัวเรือน
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการสอบถาม
ความคิดเห็น ระยะดาเนินการ (ต่อ)

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีข้อห่วง
กังวลจากการรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ 1

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจาก
การสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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5. จั ด ให้ มี ก ารคั ด แยกมู ล ฝอย โดยมู ล ฝอยที่ ส ามารถจ าหน่ า ยได้ เช่ น
กระดาษ ขวดแก้ ว ขวดพลาสติก กระป๋ องอลูมิ เ นี ยม ควรมี ภาชนะ
รองรับแยกต่างหาก เพื่อจาหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการต่อไป
6. โครงการจะต้องทาความสะอาดถังมูลฝอยไม่ให้มี คราบหรือกลิ่นเหม็น
พร้อมทั้งจะต้องตรวจสอบสภาพของถังมูลฝอยหากพบว่าชารุด แตก
หรือรั่วซึม ให้ทาการเปลี่ยนถังใหม่โดยทันที
7. รณรงค์ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารลดการใช้ วั ส ดุ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มู ล ฝอย ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทิ้งมูลฝอยให้ลงถัง เพื่อรักษาความสะอาด
และป้องกันมูลฝอยตกค้างในแต่ละวัน
8. เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถน้ากลับมาใช้ซ้าได้ หรือภาชนะที่สามารถ
นามารี ไ ซเคิ ล ได้ เพื่ อ ลดปริ มาณมูล ฝอยที่ เ กิด ขึ้ นจากโครงการ เช่ น
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดเติมสาหรับใส่ยาสระผม สบู่เหลว น้ามันหอม
ระเหย โดยเลือกใช้ขวดพลาสติก ขวดแก้ว หรือบรรจุภัณฑ์ ชนิดติดผนัง
โดยใช้ปั้มในห้องน้า เป็นต้น
9. โครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยไปยังสถานีขนถ่าย
และคัดแยกมูลฝอยเทศบาลตาบลกะรน บริเวณซอยปฏัก 24
10. โครงการต้องรับผิดชอบในการรวบรวมและนามูลฝอยอันตราย ไปยัง
อาคารกักเก็บของเสียอันตรายจากชุมชนของเทศบาลนครภูเก็ตซึ่ งจะ
เปิดให้มีการนามูลฝอยอันตรายมาส่งได้ทุกวันที่ 20-25 ของทุกเดือน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-20 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการและความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ครัวเรือน
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการสอบถาม
ความคิดเห็น ระยะดาเนินการ (ต่อ)

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีข้อห่วง
กังวลจากการรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ 1

3.5 การใช้ไฟฟ้า
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 100 ถึ ง
500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
มี ข้ อ วิ ต ก กั ง ว ล เ รื่ อ ง ท า ใ ห้
กระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้งมาก
ขึ้น ร้อยละ 1.65
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง
1,000 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่
โครงการ มีข้อวิตกกังวล เรื่ อง ทาให้
กระแสไฟฟ้ า ตกหรื อ ดั บ บ่ อ ยครั้ ง
มากขึ้น ร้อยละ 6.52

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

1.

2.
3.

4.
5.

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจาก
การสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2

จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ครั้ ง ที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนที่ ในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็นว่าในช่วงดาเนินการโครงการมี
ความเพียงพอแล้ว จานวน 182 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 100) และครัวเรือนที่ในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ มีความเห็นว่าในช่วงดาเนินการ
โครงการมีความเพียงพอแล้ว จานวน 46
ตัวอย่าง (ร้อยละ 100)

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่ โครงการและ
ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง 1,000
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็ นว่ า เพี ย งพอต่อ ข้ อวิ ต กกั ง วล
ดังนั้น มาตรการจึงเป็นไปตามมาตรการ
รองรับข้อวิตกกังวล
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หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

6.

โดยเทศบาลนครภูเก็ต จะดาเนินการนาขยะที่รวบรวมไว้ ไปกาจัดโดย
ผู้ รั บ บริ ก ารก าจั ด ของเสี ย อั น ตรายที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ทุกๆ 3 เดือน
จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,500 kVA จานวน 1 ชุด แยกเฉพาะ
ของโครงการ เพื่อไม่ให้เกิด Over Load ของการใช้ไฟฟ้าอาคาร
ข้างเคียง
จัดให้มีระบบไฟฟ้าสารองจากเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง ขนาด 315 kVA
จานวน 1 ชุด อยู่ภายในห้องระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดินของอาคาร 1
ตาแหน่งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องเข้าได้โดยสะดวกเพื่อตรวจสอบและบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ
จัดทาป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากหม้อแปลงไฟฟ้าติด
ไว้บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าให้เห็นชัดเจน
จัด ให้มี การตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้ าให้ อยู่สภาพ
ปลอดภัยอย่างน้อยทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
โครงการได้จัดให้มีการวางระบบไฟฟ้า ที่ได้รับการออกแบบให้มีการใช้
วัสดุที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานวิธกี ารเดินสาย และการวางระบบจะอยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของวิศวกรที่มีความรู้และความชานาญเท่านั้น

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-20 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการและความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ครัวเรือน
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการสอบถาม
ความคิดเห็น ระยะดาเนินการ (ต่อ)

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีข้อห่วง
กังวลจากการรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ 1

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจาก
การสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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7. เลื อ กใช้ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ชนิ ด ประหยั ด พลั ง งาน และมี อ ายุ ก ารใช้ ง าน
ยาวนาน
8. ติดตั้งหลอดไฟฟ้าแสงสว่างในห้องพัก ทางเดิน และที่จอดรถ ให้มีความ
สว่างเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39
พ.ศ.2537 ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อันได้แก่
ช่องทางเดิน ห้องพัก มีแสงสว่างไม่น้อยกว่า 100 LUX ที่จอดรถไม่น้อย
กว่า 50 LUX แต่ต้องเลือกหลอดไฟฟ้าทีใ่ ห้ความสว่างดังกล่าวใช้พลังงาน
ไฟฟ้าไม่เกิน 12 วัตต์ต่อตารางเมตร ตามหลักเกณฑ์กฎกระทรวงกาหนด
ประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลั กเกณฑ์ และวิธีการ
ออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552
9. รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการและพนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยั ด โดยการติด
ป้ายไว้ในจุดต่างๆ เช่น บริเวณโถงต้อนรับ ทางเดิน ลิฟต์ และภายใน
ห้องพัก
10. มาตรการการอนุรักษ์พลังงานสาหรับเจ้าของโครงการและเจ้าหน้าที่
โครงการ จะต้องดาเนินการ ในระยะดาเนินการ มีดังต่อไปนี้
1) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสาหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
1.1) ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเวลาพักเที่ยงสาหรับพื้นที่สานักงาน
1.2) แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้หนึ่งตัว
ควบคุมหลอดแสงสว่างจานวนมาก

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-20 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการและความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ครัวเรือน
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการสอบถาม
ความคิดเห็น ระยะดาเนินการ (ต่อ)

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีข้อห่วง
กังวลจากการรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ 1

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจาก
การสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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1.3) หมั่ น ดู แ ลท าความสะอาดเรื่ อ งฝุ่ น ละอองหรื อ บารุ ง รั ก ษา
อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้แสงสว่างได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
1.4) ติดตั้ งเครื่ องปรั บระดับแสงสว่ าง (Dimmer) บริเ วณห้ อ งใช้
สาหรับงานอเนกประสงค์ ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมาก และบางครั้ง
ต้องการแสงสว่างน้อย
1.5) คานวณและเลือกขนาดสายไฟฟ้าให้มีความสูญเสียต่า ทาได้
โดยเพิ่มขนาดสายให้ใหญ่ขึ้นเนื่องจากสายมีความต้านทานต่ากว่า จึงทาให้
สามารถลดความสูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตก และลดค่าไฟฟ้าลงได้
1.6) ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้ 10 วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได้ 30% เมื่อเทียบ
กับบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา
1.7) ใช้หลอดประหยัดพลังงาน เช่น หลอด LED เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงาน
2) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสาหรับระบบทาความเย็นปรับอากาศ
2.1) ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุ ด ในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่ง
ไม่ใช่ถนน และทางวิ่งเพื่อลดภาระการทางานของเครื่องปรับอากาศ
2.2) ปิ ด เครื่ อ งปรั บ อากาศในช่ ว งเวลาพั ก เที่ ย ง ส าหรั บ ห้ อ ง
สานักงานให้ใช้วิธีการลดการทางานของคอมเพรสเซอร์ โดยปรับเทอร์โมสตัส

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-20 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการและความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ครัวเรือน
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการสอบถาม
ความคิดเห็น ระยะดาเนินการ (ต่อ)

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีข้อห่วง
กังวลจากการรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ 1

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจาก
การสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2
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หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ให้อยู่ที่อุณหภูมิสูงสุด เพื่อให้คอมเพรสเซอร์หยุดทางาน
2.3) บารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่าเสมอ
2.4) ทาความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้าและแผ่นระบาย
ความร้อนด้านหลังทุกเดือน
11. มาตรการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานส าหรั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารโครงการจะมี ก าร
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน
และเพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม และรณรงค์ ใ ห้ ช่ ว ยกั น ประหยั ด พลั ง งาน
โครงการจะติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในห้องพัก พื้นที่โถงต้อนรับ และ
พื้นที่ส่วนกลางโครงการ โดยมีข้อความ ดังนี้
1) ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้งาน
2) ใช้พลังงานอย่างประหยัด เมื่อเลิกใช้ควรปิดทันที เพื่อลดการสูญเสีย
พลังงานอย่างเปล่าประโยชน์
3) ไม่ปล่อยให้น้าไหลตลอดเวลาล้างหน้า แปรงฟัน โกนหนวด และถูสบู่
ตอนอาบน้า เพราะจะทาให้สูญเสียน้าโดยเปล่าประโยชน์นาทีละหลายๆ ลิตร
4) ไม่ ทิ้ ง เศษอาหาร กระดาษ สารเคมี ทุ ก ชนิ ด ลงในชั ก โครก
เพราะจะต้องสูญเสียน้าจากชักโครกเพื่อไล่สิ่งของลงท่อ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-20 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการและความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ครัวเรือน
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการสอบถาม
ความคิดเห็น ระยะดาเนินการ (ต่อ)

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีข้อห่วง
กังวลจากการรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ 1
3.6 การจราจร
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 100 ถึ ง
500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
มีข้อวิตกกังวล เรื่อง ทาให้การจราจร
ติด ขั ด มากขึ้ น และท าให้ เ กิ ด ปั ญ หา
อุบัติเหตุมากขึ้น ร้อยละ 1.10
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง
1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
มีข้อวิตกกังวล เรื่อง ทาให้การจราจร
ติด ขั ด มากขึ้ น และท าให้ เ กิ ด ปั ญ หา
อุบัติเหตุมากขึ้น ร้อยละ 2.17

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจาก
การสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2

จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ครั้ ง ที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนที่ ในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็นว่าในช่วงดาเนินการโครงการมี
ความเพียงพอแล้ว จานวน 182 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 100) และครัวเรือนที่ในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ มีความเห็นว่าในช่วงดาเนินการ
โครงการมีความเพียงพอแล้ว จานวน 46
ตัวอย่าง (ร้อยละ 100)

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่ โครงการและ
ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง 1,000
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็ นว่ า เพี ย งพอต่อ ข้ อวิ ต กกั ง วล
ดังนั้น มาตรการจึงเป็นไปตามมาตรการ
รองรับข้อวิตกกังวล

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

3-220

1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ
เพื่อดูแลความปลอดภัยและอานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการ และ
อานวยความสะดวกแก่รถที่เข้ามารับส่งผู้ใช้บริการ ตลอดจนรถของ
ประชาชนทั่วไปที่สัญจรบนถนนสาธารณะตลอด 24 ชั่วโมง
2. จั ด ให้ มี ป้ า ยชื่ อ โครงการให้ เ ห็ นได้ ชั ด เจน และมี ไ ฟส่ อ งสว่ า งให้ เ ห็ น
ทางเข้า – ออก ได้ชัดเจนในเวลากลางคืน
3. ติดตั้งป้ายจากัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัย
4. ดูแลพื้นที่ทางเข้า - ออกโครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางจราจรมีสภาพดี
อยู่เสมอ
5. ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นๆ กีดขวางในช่องทางจราจรบริเวณ
ด้านหน้าโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้บดบังการมองเห็นของผู้ขับขี่
6. จัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยให้มุมกล้อง
มองเห็นทั้งที่จอดรถของโครงการ และถนนสาธารณประโยชน์
7. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรบริเวณทางเดินรถภายในโครงการให้ ชัดเจน
เช่น ลูกศรทิศทางการจราจรบนพื้นทาง ป้ายเดินรถทางเดียว ป้ายทาง
เลี้ยว ป้ายจากัดความเร็ว เป็นต้น เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินรถ และไม่
ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทาให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ
และบริ เ วณทางเข้ า -ออกโครงการ สามารถท าได้ อ ย่ า งสะดวกและ
ปลอดภัย

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-20 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการและความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ครัวเรือน
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการสอบถาม
ความคิดเห็น ระยะดาเนินการ (ต่อ)

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีข้อห่วง
กังวลจากการรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ 1

3.7 การบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 100 ถึ ง
500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เรื่ อ ง รบกวนการ
สื่อสารโทรคมนาคม ร้อยละ 1.10
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง
1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
มี ข้ อ วิ ต กกั ง วล เรื่ อ ง รบกวนการ
สื่อสารโทรคมนาคม ร้อยละ 2.17

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจาก
การสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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8. ห้ า มผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร จอดรถบริ เ วณทางเข้ า -ออกโครงการ และริ ม ถนน
สาธารณประโยชน์ เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรของรถที่สัญจรไปมา
1. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยาม เพื่อรับหนังสือร้องเรียน
หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน
2. สารวจผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์
จากอาคารและบ้านพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
3. ต้องชดเชยความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจาก
การด าเนิ นการโครงการ หากมี ปั ญหาเรื่ องสั ญญาณโทรทั ศน์ นั้ น ให้
ดาเนินการแจ้งกับโครงการ เพื่อที่จะตรวจสอบและปรับปรุง โดยมีกาหนด
ระยะเวลาให้แจ้งกับโครงการ หลังจากที่ทั้ง 2 เจรจาข้อตกลงแล้ว 1 ปี
(1) กรณีปรับปรุงสัญญาณโทรทัศน์ โครงการดาเนินการปรับทิศทางปีกรับ
สัญญาณโทรทัศน์เพื่อให้สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ได้เหมือนเดิม เว้นแต่ใน
กรณีที่สถานีโทรทัศน์ยุติการออกอากาศในระบบอนาล็อคแล้ว
(2) ในกรณีที่ไม่สามารถปรับทิศทางปีกรับสัญญาณโทรทัศน์ได้ จะเพิ่ม
ส่วนประกอบของปีกรับสัญญาณแต่ละช่อง 3 5 7 9 NBT และ Thai PBS
หรือในกรณีที่ไม่สามารถปรับปรุงปีกรับสัญญาณโทรทัศน์ได้ โครงการจะติดตั้ง
จานรับสัญญาณดาวเทียมที่สามารถรับชมได้เฉพาะ 6 ช่อง ได้แก่ช่อง 3 5 7 9
NBT และ Thai PBS

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-20 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการและความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ครัวเรือน
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการสอบถาม
ความคิดเห็น ระยะดาเนินการ (ต่อ)

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีข้อห่วง
กังวลจากการรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ 1

(3) การปรับปรุงจานรั บสัญญาณดาวเทียม โครงการด าเนิ นการปรั บ
ทิ ศ ทางของจานรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มเพื่ อ ให้ ส ามารถรั บ สั ญ ญาณได้
เหมือนเดิม
4. ในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบและเจ้าของโครงการไม่สามารถตกลงกันได้ให้
ใช้ไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนชาวบ้าน ตัวแทนจากหน่วยราชการ
ตัวแทนเจ้า ของโครงการ เพื่อเจรจาข้อตกลง โดยก าหนดระยะเวลา
คุ้มครองนับจากวันที่เจรจาข้อตกลงแล้ว 1 ปี
1. ออกแบบอาคารโครงการตามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง
เมื อ งรวมจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต พ.ศ.2554 ประกาศกระทรวงทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 กฎกระทรวง ฉบับที่
20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบั ญญั ติ ควบคุ มอาคาร
พ.ศ.2522 ฯลฯ เป็นต้น
2. ควบคุมความสูงของอาคาร ขนาด และจานวนอาคาร ให้เป็นไปตามแบบ
ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง
3. ไม่ทาการก่อสร้างต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารให้ผิดไปจากที่ได้ออกแบบ
ไว้ตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจาก
การสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2

จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ครั้ ง ที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนที่ ในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็นว่าในช่วงดาเนินการโครงการมี
ความเพียงพอแล้ว จานวน 182 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 100) และครัวเรือนที่ในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ มีความเห็นว่าในช่วงดาเนินการ
โครงการมีความเพียงพอแล้ว จานวน 46
ตัวอย่าง (ร้อยละ 100)

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่ โครงการและ
ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง 1,000
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็ นว่ า เพี ย งพอต่อ ข้ อวิ ต กกั ง วล
ดังนั้น มาตรการจึงเป็นไปตามมาตรการ
รองรับข้อวิตกกังวล

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 100 ถึ ง
5 0 0 เ ม ต ร จ า ก ข อ บ เ ข ต พื้ น ที่
โครงการ ไม่มีข้อวิตกกังวลแต่กาหนด
มาตรการจากการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของการศึกษา *
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง
1,000 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่
โครงการ ไม่มีข้อวิตกกังวลแต่กาหนด
มาตรการจากการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของการศึกษา *

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-20 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการและความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ครัวเรือน
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการสอบถาม
ความคิดเห็น ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจาก
การสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2

1. หากได้รับการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยโดยรอบว่าได้รับความเดือดร้อน
ราคาญจากการดาเนินโครงการเจ้าของโครงการต้องดาเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนราคาญให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
2. กาหนดให้มีการรับสมัครคนในท้องถิ่นเข้ามาเป็นพนักงานในตาแหน่ง
ต่างๆ ภายในโครงการเป็นอันดับแรก
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่สามารถมองเห็น และบันทึกภาพครอบคลุมพื้นที่
โครงการทั้ งภายในอาคารและภายนอกอาคาร โดยบริเ วณภายนอก
อาคารติดตั้งบริเวณทางเข้า -ออก บริเวณสระว่ายน้า ด้านหลังโครงการ
และบริเวณแนวเขตที่ดินที่อยู่ติดกับถนนสาธารณประโยชน์ เพื่อรักษา
ความปลอดภัยของโครงการ
4. เลือกใช้การบริการขั้นพื้นฐานของชุมชนเป็นอันดับแรก เช่น ใช้บริการรถ
รับ-ส่ง ของคนในชุมชน และโปรแกรมนาเที่ยวแบบเหมาจ่าย เป็นต้น
เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีข้อห่วง
กังวลจากการรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ 1
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
4.1 เศรษฐกิจและสังคม
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 100 ถึ ง
5 0 0 เ ม ต ร จ า ก ข อ บ เ ข ต พื้ น ที่
โครงการ มี ความเห็ นว่ า การด าเนิ น
โครงการทาให้ระบบสาธารณูปโภค
อุปโภค ดีขึ้น ร้อยละ 5.49 ทาให้การ
ค้ า ขายของร้ า นค้ า ปลี ก และธุ ร กิ จ
บ ริ ก า ร ต่ า ง ๆ ดี ขึ้ น แ ล ะ ท า ใ ห้
ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมีงานทา
มากขึ้น ร้อยละ 4.95
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง
1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
มีความเห็นว่าการดาเนินโครงการทาให้
การค้ าขายของร้านค้ าปลี กและธุรกิ จ
บริ การต่ างๆ ดี ขึ้ น และท าให้ ระบบ
สาธารณูปโภค อุปโภค ดีขึ้น ร้อยละ
6.52 และท าให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่
ใกล้เคียงมีงานทามากขึ้น ร้อยละ 2.17

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-20 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการและความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ครัวเรือน
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการสอบถาม
ความคิดเห็น ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล
1. จัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมพื้นที่โครงการทั้ ง
ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ทั้ ง หมด 127 จุ ด โดยบริ เ วณ
ทางเข้า -ออก ทางเดินระหว่างอาคาร บริเวณสระว่ายน้า ลานจอดรถ
และบริเวณแนวเขตที่ดินที่อยู่ติดกับถนนสาธารณประโยชน์ เพื่อรักษา
ความปลอดภัยโครงการและบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ
2. จัดให้มีเจ้ าหน้าที่รัก ษาความปลอดภัย หมุนเวีย นทาหน้าที่ ตรวจตรา
ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยและรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง
3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการในโครงการทราบเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์
ในกรณีเกิดเหตุต่างๆ เช่น สถานีตารวจภูธรกะรน และหน่วยงานบรรเทา
สาธารณภัยตาบลกะรน เป็นต้น
4. จัดให้มีมาตรการ/แผนฉุกเฉิน หรือแผนอพยพรวมถึงการประสานขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยภายนอกเพื่อความ
สะดวกรวดเร็ ว เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ นรวมถึ ง จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก ซ้ อ ม
ดับเพลิง และอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานโครงการ
โดยผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย
5. จัดตั้งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ และให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ภายในทีม รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความชานาญในการ
ปฏิบัติตามมาตรการ/แผนฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจาก
การสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2

จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ครั้ ง ที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนที่ ในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็นว่าในช่วงดาเนินการโครงการมี
ความเพียงพอแล้ว จานวน 182 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 100) และครัวเรือนที่ในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ มีความเห็นว่าในช่วงดาเนินการ
โครงการมีความเพียงพอแล้ว จานวน 46
ตัวอย่าง (ร้อยละ 100)

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่ โครงการและ
ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง 1,000
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็ นว่ า เพี ย งพอต่อ ข้ อวิ ต กกั ง วล
ดังนั้น มาตรการจึงเป็นไปตามมาตรการ
รองรับข้อวิตกกังวล

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีข้อห่วง
กังวลจากการรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ 1
4.2 อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 100 ถึ ง
500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
มีข้อวิตกกังวล เรื่อง ทาให้ผู้อยู่อาศัย
บริเวณใกล้เคียง ได้รับผลกระทบต่อ
ความเป็ นส่วนตัว มากขึ้น และทาให้
เกิด ปัญหาอาชญากรรม ความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
ร้อยละ 1.10
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง
1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
มีมีข้อวิตกกังวล เรื่อง ทาให้ผู้อยู่อาศัย
บริเวณใกล้เคียง ได้รับผลกระทบต่อ
ความเป็ นส่วนตัว มากขึ้น และทาให้
เกิด ปัญหาอาชญากรรม ความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
ร้อยละ 2.17

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-20 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการและความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ครัวเรือน
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการสอบถาม
ความคิดเห็น ระยะดาเนินการ (ต่อ)

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีข้อห่วง
กังวลจากการรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ 1

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

6.

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจาก
การสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2

จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ครั้ ง ที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนที่ ในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็นว่าในช่วงดาเนินการโครงการมี
ความเพียงพอแล้ว จานวน 182 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 100) และครัวเรือนที่ในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ มีความเห็นว่าในช่วงดาเนินการ
โครงการมีความเพียงพอแล้ว จานวน 46
ตัวอย่าง (ร้อยละ 100)

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่ โครงการและ
ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง 1,000
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็ นว่ า เพี ย งพอต่อ ข้ อวิ ต กกั ง วล
ดังนั้น มาตรการจึงเป็นไปตามมาตรการ
รองรับข้อวิตกกังวล
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หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

4.3 ทัศนียภาพ
1.
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 100 ถึ ง
500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
มีข้อวิตกกังวล เรื่อง บดบังทัศนียภาพ
เดิมที่มีความสวยงาม ร้อยละ 1.10
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง
1,000 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ 2.
โครงการ มีข้อวิตกกังวล เรื่อง บดบัง
ทั ศ นี ย ภาพเดิ ม ที่ มี ค วามสวยงาม
3.
ร้อยละ 2.17

พนักงานที่จะทาหน้าที่เป็นฝ่ายปฐมพยาบาล เพื่อให้สามารถช่วยเหลือ
แก่ผู้ใช้บริการกรณีฉุกเฉิน
โครงการต้องดูแลและควบคุมคุณภาพน้าในสระว่ายน้าให้ถูกสุขลักษณะ
ตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการสระ
ว่ า ยน้ าหรื อ กิ จ กรรมอื่ น ๆ ในท านองเดี ย วกั น ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 วันที่ 20 มกราคม 2550
จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 872.55 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่สีเขียวตาม
เกณฑ์ 718.55 ตารางเมตร ได้แ ก่ กล้ วย หมากเขี ยว จันผา ลี ลาวดี
มะม่วง อโศกอินเดีย โมก แก้ว เข็ม ชาฮกเกี้ยน ชวนชม เฟื่องฟ้า มะลิ
สาวน้ อ ยประแป้ ง เอื้ อ งหมายนา เตยหอม แก้ ว สารพั ด นึ ก เดหลี
เศรษฐี เรื อนใน สับ ปะรดสี ลิ้ นมั งกร ฟิ โลซานาดู แสยก ว่ านตะขาบ
กระดุมทองเลื้อย และหญ้ามาเลเซีย โดยเป็นไม้ยืนต้น 231.75 ตารางเมตร
ดูแลอาคาร และพื้นที่ภายในโครงการให้มีสภาพดี และสวยงามตามแบบ
ภูมิส ถาปั ตย์ ของอาคารที่ออกแบบไว้ และให้ส อดคล้องกลมกลื นกั บ
สภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง
สีของอาคาร ให้ใช้สีธรรมชาติ (Earth Tone) ให้มากที่สุด เช่น สีอิฐ
สีขาว หรือสีครีม เพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและอาคารข้างเคียง
และเกิดความสบายตาแก่ผู้มาเยือน หรือผู้ที่ผ่านพื้นที่โครงการ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-20 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการและความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ครัวเรือน
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการสอบถาม
ความคิดเห็น ระยะดาเนินการ (ต่อ)

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจาก
การสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2

จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ครั้ ง ที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนที่ ในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็นว่าในช่วงดาเนินการโครงการมี
ความเพียงพอแล้ว จานวน 182 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 100) และครัวเรือนที่ในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ มีความเห็นว่าในช่วงดาเนินการ
โครงการมีความเพียงพอแล้ว จานวน 46
ตัวอย่าง (ร้อยละ 100)

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่ โครงการและ
ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง 1,000
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็ นว่ า เพี ย งพอต่อ ข้ อวิ ต กกั ง วล
ดังนั้น มาตรการจึงเป็นไปตามมาตรการ
รองรับข้อวิตกกังวล

จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ครั้ ง ที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนที่ ในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็นว่าในช่วงดาเนินการโครงการมี
ความเพียงพอแล้ว จานวน 182 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 100) และครัวเรือนที่ในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2
พบว่ า ครั วเรื อนในระยะ 100 ถึ ง 500
เมตร จากขอบเขตพื้นที่ โครงการและ
ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง 1,000
เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ มี
ความเห็ นว่ า เพี ย งพอต่อ ข้ อวิ ต กกั ง วล

หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีข้อห่วง
กังวลจากการรับฟังความคิดเห็น
มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล
ครั้งที่ 1
4.4 ก า ร บ ด บั ง ทิ ศ ท า ง ล ม 1. เจ้าของโครงการจะไม่ทาการก่อสร้างต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารให้มี
และแสงแดด
ความสูงเพิ่มขึ้นหรือให้ผิดไปจากที่ได้ออกแบบไว้ตามแบบแปลนที่ได้รับ
อนุญาตเพือ่ ป้องกันการบดบังแสงแดดที่อาจเกิดขึ้นต่ออาคารข้างเคียง
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 100 ถึ ง
500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสวยงาม
นอกจากนี้ หากมีต้นไม้ได้รับความเสียหาย หรือตายจะจัดให้มีการปลูก
มีข้อวิตกกังวล เรื่อง การบดบังทิศทาง
ต้นใหม่ทดแทน เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมของพื้นที่เป็นลาน
ลม และการบดบังแสงจากอาคารของ
คอนกรีต
โครงการ ร้อยละ 1.10
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง
1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
มีข้อวิตกกังวล เรื่อง การบดบังทิศทาง
ลม และการบดบังแสงจากอาคารของ
โครงการ ร้อยละ 2.17
4.5 สุขภาพของประชาชน
1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกั นและแก้ไขผลกระทบ ด้า นคุ ณภาพอากาศ
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 100 ถึ ง
การจราจร การจัดการน้าเสีย การจัดการมูลฝอย อาชีวอนามัยและความ
5 0 0 เ ม ต ร จ า ก ข อ บ เ ข ต พื้ น ที่
ปลอดภัยและด้านอุบัติเหตุ อย่างเคร่งครัด
โครงการ ไม่มีข้อวิตกกังวลแต่กาหนด
มาตรการจากการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของการศึกษา *

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-20 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการและความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ครัวเรือน
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการสอบถาม
ความคิดเห็น ระยะดาเนินการ (ต่อ)

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีข้อห่วง
กังวลจากการรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ 1
- ครั ว เรื อ นที่ ใ นระยะ 500 ถึ ง
1,000 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่
โครงการ ไม่มีข้อวิตกกังวลแต่กาหนด
มาตรการจากการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของการศึกษา *

มาตรการรองรับข้อวิตกกังวล

ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ
จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

มาตรการที่ได้ปรับแก้ไขจาก
การสารวจความคิดเห็นครั้งที่ 2

โครงการ มีความเห็นว่าในช่วงดาเนินการ ดังนั้น มาตรการจึงเป็นไปตามมาตรการ
โครงการมีความเพียงพอแล้ว จานวน 46 รองรับข้อวิตกกังวล
ตัวอย่าง (ร้อยละ 100)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-20 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการและความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ครัวเรือน
ในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จากการสอบถาม
ความคิดเห็น ระยะดาเนินการ (ต่อ)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

3-227
หมายเหตุ * มาตรการรองรับผลกระทบถึงแม้วา่ จะให้ความคิดเห็นไม่แสดงข้อวิตกกังวล แต่การศึกษาประเมินว่ามีผลกระทบ จึงได้ทาการสอบถามความคิดเห็น ความเพียงพอของมาตรการในการสารวจครั้งที่ 2 ด้วย

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

6.2.4 สถานประกอบการในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 1 ตัวอย่าง
ส าหรั บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน สภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม และความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ที่ 2 พื้ น ที่ ร อง
สถานประกอบการในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น
ครั้งที่ 1 สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.4.3-21

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

3-228

ลาดับ
1.

2.

สถานประกอบการในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร
Louis' Kitchen
เลขที่ 643 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร
ผู้ตอบแบบสอบถาม : ไม่ประสงค์ออกนาม
ตาแหน่ง : ผู้จัดการ
เบอร์โทรศัพท์ : 098-8269995

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

3-229

1. ข้อมูลหน่วยงาน
- ไม่พบปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนปัจจุบัน
- เจ้าหน้าที่/พนักงาน : 12 คน
- ผู้ดูแลรักษาความสะอาด/รปภ : - ที่จอดรถยนต์ : - ที่จอดรถจักรยานยนต์ : 2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- น้าใช้ : น้าประปา
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้าทิ้ง : ระบายลงสู่ ลาราง คู หรือท่อระบายน้าสาธารณะ
- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้ระบบบ่อเกรอะเก็บกักไว้แล้วสูบไป
กาจัด
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการเก็บขนจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
แว่นท็อปเจริญ สาขากะรน
1. ข้อมูลหน่วยงาน
1. ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
เลขที่ 639 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
- เจ้าหน้าที่/พนักงาน : 2 คน
2. ปัญหาน้าท่วมจากฝนตกหนัก
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านแว่นตา
- ผู้ดูแลรักษาความสะอาด/รปภ : ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณเพชรสมพงษ์ ทองดี
- ที่จอดรถยนต์ : ตาแหน่ง : พนัก งาน (ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ - ที่จอดรถจักรยานยนต์ : สาขา)
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 076-396400
- น้าใช้ : น้าบาดาล
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้าทิ้ง : ระบายลงสู่ ลาราง คู หรือท่อระบายน้าสาธารณะ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-21 สรุปข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 10 ตัวอย่าง

ลาดับ

3.

4.

สถานประกอบการในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

1. ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง
2. ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย

-

ไม่พบปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนปัจจุบัน

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

3-230

- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้ระบบบ่อเกรอะเก็บกักไว้แล้วสูบไปกาจัด
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการเก็บขนจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
Mr.Thong Restaurant Karon
1. ข้อมูลหน่วยงาน
เลขที่ 599/3 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
- เจ้าหน้าที่/พนักงาน : 2 คน
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร
- ผู้ดูแลรักษาความสะอาด/รปภ : ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณสาอาง ดวงราฎนางค์
- ที่จอดรถยนต์ : ตาแหน่ง : เจ้าของสถานประกอบการ
- ที่จอดรถจักรยานยนต์ : เบอร์โทรศัพท์ : 085-7811152
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- น้าใช้ : น้าบาดาล
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้าทิ้ง : ระบายลงสู่ ลาราง คู หรือท่อระบายน้าสาธารณะ
- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้บ่อเกรอะ-ซึม
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการเก็บขนจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
ออน-ลี มาสสาจ
1. ข้อมูลหน่วยงาน
เลขที่ 589 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
- เจ้าหน้าที่/พนักงาน : 2 คน
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : นวดเพื่อสุขภาพ
- ผู้ดูแลรักษาความสะอาด/รปภ : ผู้ตอบแบบสอบถาม : ธนภัทร ไกรสรจิต
- ที่จอดรถยนต์ : ตาแหน่ง : พนั ก งาน (ได้รับ มอบหมายจากเจ้ าของ - ที่จอดรถจักรยานยนต์ : สถานประกอบการ)
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 099-4026141
- น้าใช้ : น้าบ่อตื้น

สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-21 สรุปข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 10 ตัวอย่าง

ลาดับ

5.

สถานประกอบการในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร

Ann Restaurant
เลขที่ 583 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณสุภาภรณ์
ตาแหน่ง : เจ้าของสถานประกอบการ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1963142

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้าทิ้ง : ระบายลงสู่ ลาราง คู หรือท่อระบายน้าสาธารณะ
- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้บ่อเกรอะ-ซึม
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการเก็บขนจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
1. ข้อมูลหน่วยงาน
- เจ้าหน้าที่/พนักงาน : 10 คน
- ผู้ดูแลรักษาความสะอาด/รปภ : - ที่จอดรถยนต์ : - ที่จอดรถจักรยานยนต์ : 2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- น้าใช้ : น้าบ่อตื้น
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้าทิ้ง : ปล่อยให้ซึมลงดิน
- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้ระบบบบาบัดน้าเสียด้วยถังบาบัดน้า
เสียสาเร็จรูป
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการเก็บขนจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

-

ไม่พบปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนปัจจุบัน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-21 สรุปข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 10 ตัวอย่าง

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั
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ลาดับ
6.

7.

สถานประกอบการในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร
มันตา ฟาร์มาซี 5
เลขที่ 12/7 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านขายยา
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณฤทัยรัตน์ หมั่นศักดา
ตาแหน่ง : เจ้าของสถานประกอบการ
เบอร์โทรศัพท์ : 076-219345

ร้านนิด
เลขที่ 555 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านอาหารและห้องเช่า
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณนิด
ตาแหน่ง : เจ้าของสถานประกอบการ
เบอร์โทรศัพท์ : 076-396478

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
-

ไม่พบปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนปัจจุบัน

-

ไม่พบปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนปัจจุบัน

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั
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1. ข้อมูลหน่วยงาน
- เจ้าหน้าที่/พนักงาน : 2 คน
- ผู้ดูแลรักษาความสะอาด/รปภ : - ที่จอดรถยนต์ : - ที่จอดรถจักรยานยนต์ : 2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- น้าใช้ : น้าประปา
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้าทิ้ง : ระบายลงสู่ลาราง คู หรือท่อระบายน้าสาธารณะ
- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้บ่อเกรอะ-ซึม
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการเก็บขนจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
1. ข้อมูลหน่วยงาน
- เจ้าหน้าที่/พนักงาน : 2 คน
- ผู้ดูแลรักษาความสะอาด/รปภ : - ที่จอดรถยนต์ : - ที่จอดรถจักรยานยนต์ : 2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- น้าใช้ : น้าประปา
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้าทิ้ง : ระบายลงสู่ลาราง คู หรือท่อระบายน้าสาธารณะ
- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้ระบบบ่อเกรอะเก็บกักไว้ แล้วสูบไปกาจัด

สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-21 สรุปข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 10 ตัวอย่าง

ลาดับ

สถานประกอบการในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร

Family mart สาขาซอยปฏัก 20
เลขที่ 542 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านสะวกซื้อ
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณฮาเซียน บุเก๊ะเจ๊ะหลี
ตาแหน่ง : ผู้จัดการสาขา
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1061118

9.

แคร์ แอนด์ คลีน 2 ฟาร์มาซี
เลขที่ 523 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านขายยา
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณภณิดา ภูมลี
ตาแหน่ง : เจ้าของสถานประกอบการ (เภสัชกร)
เบอร์โทรศัพท์ : -
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- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการเก็บขนจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
1. ข้อมูลหน่วยงาน
- เจ้าหน้าที่/พนักงาน : 4 คน
- ผู้ดูแลรักษาความสะอาด/รปภ : - ที่จอดรถยนต์ : - ที่จอดรถจักรยานยนต์ : 2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- น้าใช้ : น้าประปา
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้าทิ้ง : ระบายลงสู่ ลาราง คู หรือท่อระบายน้าสาธารณะ
- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้ระบบบ่อเกรอะเก็บกักไว้ แล้วสูบไปกาจัด
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการเก็บขนจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
1. ข้อมูลหน่วยงาน
- เจ้าหน้าที่/พนักงาน : 1 คน
- ผู้ดูแลรักษาความสะอาด/รปภ : - ที่จอดรถยนต์ : - ที่จอดรถจักรยานยนต์ : 2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- น้าใช้ : น้าประปา
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด

สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

1. ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง

1. ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั

8.

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-21 สรุปข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 10 ตัวอย่าง

ลาดับ

10.

สถานประกอบการในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร

อีฟ ฟาร์มาซี
เลขที่ 515 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านขายยา
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณอนัญญา ชัยเกษตรสิน
ตาแหน่ง : เจ้าของสถานประกอบการ
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1061118

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
- การระบายน้าทิ้ง : ระบายลงสู่ ลาราง คู หรือท่อระบายน้าสาธารณะ
- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้ระบบบ่อเกรอะเก็บกักไว้ แล้วสูบไปกาจัด
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการเก็บขนจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
1. ข้อมูลหน่วยงาน
- เจ้าหน้าที่/พนักงาน : 1 คน
- ผู้ดูแลรักษาความสะอาด/รปภ : - ที่จอดรถยนต์ : - ที่จอดรถจักรยานยนต์ : 2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- น้าใช้ : น้าประปา
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้าทิ้ง : ระบายลงสู่ลาราง คู หรือท่อระบายน้าสาธารณะ
- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้ระบบบ่อเกรอะเก็บกักไว้ แล้วสูปไปกาจัด
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการเก็บขนจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

1. ปัญหาการขาดแคลนน้าดื่ม-น้าใช้
2. ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-21 สรุปข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จานวน 10 ตัวอย่าง

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ผลการสอบถามความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เรื่อง ความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อ มของกลุ่ม ที่ 2 พื้นที่ รอง สถานประกอบการในระยะ 500 ถึ ง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้น ที่
โครงการ
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2 ของกลุ่มตัวอย่างเดิม ที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1
พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ามาตรการต่างๆ ในระยะดาเนินการมีความเพียงพอที่สามารถลดข้อวิตกกังวลต่างๆ
ของตนลงได้ และสามารถป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ เพียงแต่ให้เจ้าของโครงการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ที่ได้เตรียมไว้อย่างเคร่งครัด
สาหรั บ ข้อ วิตกกัง วลเกี่ยวกั บ ผลกระทบที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นจากโครงการในระยะดาเนินการที่ ได้ จาการ
สอบถามครั้งที่ 1 และข้อคิดเห็นต่อความเพียงพอของมาตรการที่ได้จากการสอบถามครั้งที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 สถาน
ประกอบการในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.4.3-22

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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1.

Louis' Kitchen
เลขที่ 643 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร
ผู้ตอบแบบสอบถาม : ไม่ประสงค์ออกนาม
ตาแหน่ง : ผู้จัดการ
เบอร์โทรศัพท์ : 098-8269995

2.

แว่นท็อปเจริญ สาขากะรน
เลขที่ 639 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านแว่นตา
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณเพชรสมพงษ์ ทองดี
ตาแหน่ง : พนักงาน (ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา)
เบอร์โทรศัพท์ : 076-396400
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการสอบถามความคิดเห็น
ครั้งที่ 2
1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
ระยะดาเนินการ
ระยะก่อสร้าง
ไม่มีมาตรการในระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการมี
- ไม่พบข้อห่วงกังวล
การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
ระยะดาเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
ทุกมาตรการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว และให้
3. การรับทราบข้อมูลและความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
- การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ : ทราบจากการโฆษณา โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
ประชาสัมพันธ์
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม
- ความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย
1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
ระยะดาเนินการ
ระยะก่อสร้าง
ไม่มีมาตรการในระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการมี
- ไม่พบข้อห่วงกังวล
การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
ระยะดาเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
ทุกมาตรการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว และให้
3. การรับทราบข้อมูลและความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
- การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ : ทราบจากการโฆษณา โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
ประชาสัมพันธ์
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม
- ความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย
ความคิดเห็น/ข้องห่วงกังวล
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ลาดับ

สถานประกอบการในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-22 ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สถานประกอบการในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จานวน 10 ตัวอย่าง

ความคิดเห็น/ข้องห่วงกังวล
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ลาดับ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการสอบถามความคิดเห็น
ครั้งที่ 2
3. Mr.Thong Restaurant Karon
1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
เลขที่ 599/3 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ระยะดาเนินการ
ระยะก่อสร้าง
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร
ไม่มีมาตรการในระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการมี
- ไม่พบข้อห่วงกังวล
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณสาอาง ดวงราฎนางค์
การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
ตาแหน่ง : เจ้าของสถานประกอบการ
ระยะดาเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7811152
ทุกมาตรการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว และให้
3. การรับทราบข้อมูลและความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
- การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ : ทราบจากการโฆษณา โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
ประชาสัมพันธ์
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม
- ความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย
4. ออน-ลี มาสสาจ
1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
เลขที่ 589 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ระยะดาเนินการ
ระยะก่อสร้าง
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : นวดเพื่อสุขภาพ
ไม่มีมาตรการในระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการมี
- ไม่พบข้อห่วงกังวล
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณธนภัทร ไกรสรจิต
การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
ตาแหน่ง : พนัก งาน (ได้รับมอบหมายจากเจ้ าของสถาน - ไม่มีข้อเสนอแนะ
ระยะดาเนินการ
ประกอบการ)
ทุกมาตรการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว และให้
3. การรับทราบข้อมูลและความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
เบอร์โทรศัพท์ : 099-4026141
- การรั บ ทราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ โครงการ : สั ญ จรผ่ า นหน้ า โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
โครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม
- ความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย
สถานประกอบการในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-22 ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สถานประกอบการในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จานวน 10 ตัวอย่าง

5.

Ann Restaurant
เลขที่ 583 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านอาหาร
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณสุภาภรณ์
ตาแหน่ง : เจ้าของสถานประกอบการ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1963142

6.

มันตา ฟาร์มาซี 5
เลขที่ 12/7 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านขายยา
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณฤทัยรัตน์ หมั่นศักดา
ตาแหน่ง : เจ้าของสถานประกอบการ
เบอร์โทรศัพท์ : 076-219345
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการสอบถามความคิดเห็น
ครั้งที่ 2
1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
ระยะดาเนินการ
ระยะก่อสร้าง
ไม่มีมาตรการในระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการมี
- ไม่พบข้อห่วงกังวล
การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
ระยะดาเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
ทุกมาตรการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว และให้
3. การรับทราบข้อมูลและความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
- การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ : ทราบจากการโฆษณา โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
ประชาสัมพันธ์
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม
- ความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย
1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
ระยะดาเนินการ
ระยะก่อสร้าง
ไม่มีมาตรการในระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการมี
- ทาให้กระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้งมากขึ้น
การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ทาให้การจราจรติดขัดมากขึ้น
ระยะดาเนินการ
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
ทุกมาตรการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว และให้
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3. การรับทราบข้อมูลและความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
- การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ : ทราบจากการโฆษณา 2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : ไม่แสดงความคิดเห็น
- ความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย
ความคิดเห็น/ข้องห่วงกังวล
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ลาดับ

สถานประกอบการในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-22 ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สถานประกอบการในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จานวน 10 ตัวอย่าง

7.

ร้านนิด
เลขที่ 555 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านอาหารและห้องเช่า
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณนิด
ตาแหน่ง : เจ้าของสถานประกอบการ
เบอร์โทรศัพท์ : 076-396478

8.

Family mart สาขาซอยปฏัก 20
เลขที่ 542 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านสะวกซื้อ
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณฮาเซียน บุเก๊ะเจ๊ะหลี
ตาแหน่ง : ผู้จัดการสาขา
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1061118
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการสอบถามความคิดเห็น
ครั้งที่ 2
1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
ระยะดาเนินการ
ระยะก่อสร้าง
ไม่มีมาตรการในระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการมี
- ไม่พบข้อห่วงกังวล
การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
ระยะดาเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
ทุกมาตรการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว และให้
3. การรับทราบข้อมูลและความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
- การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ : ทราบจากการโฆษณา โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
ประชาสัมพันธ์
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม
- ความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย
1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
ระยะดาเนินการ
ระยะก่อสร้าง
ไม่มีมาตรการในระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการมี
- ไม่พบข้อห่วงกังวล
การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
ระยะดาเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
ทุกมาตรการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว และให้
3. การรับทราบข้อมูลและความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ : ไม่ทราบ
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม
- ความคิ ด เห็ น ต่ อ การด าเนิ น โครงการ : เห็ น ด้ ว ย เพราะ - ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ทาให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ความคิดเห็น/ข้องห่วงกังวล
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ลาดับ

สถานประกอบการในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-22 ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สถานประกอบการในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จานวน 10 ตัวอย่าง

9.

แคร์ แอนด์ คลีน 2 ฟาร์มาซี
เลขที่ 523 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านขายยา
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณภณิดา ภูมลี
ตาแหน่ง : เจ้าของสถานประกอบการ (เภสัชกร)
เบอร์โทรศัพท์ : -

10.

อีฟ ฟาร์มาซี
เลขที่ 515 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลักษณะธุรกิจ/ประเภทกิจการ : ร้านขายยา
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณอนัญญา ชัยเกษตรสิน
ตาแหน่ง : เจ้าของสถานประกอบการ
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1061118
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการสอบถามความคิดเห็น
ครั้งที่ 2
1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
ระยะดาเนินการ
ระยะก่อสร้าง
ไม่มีมาตรการในระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการมี
- ไม่พบข้อห่วงกังวล
การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
ระยะดาเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
ทุกมาตรการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว และให้
3. การรับทราบข้อมูลและความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
- การรั บ ทราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ โครงการ : สั ญ จรผ่ า นหน้ า โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
โครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม
- ความคิ ด เห็ น ต่ อ การด าเนิ น โครงการ : เห็ น ด้ ว ย เพราะ
กระจายรายได้ในท้องถิ่น
1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
ระยะดาเนินการ
ระยะก่อสร้าง
ไม่มีมาตรการในระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการมี
- ไม่พบข้อห่วงกังวล
การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
ระยะดาเนินการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
ทุกมาตรการมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว และให้
3. การรับทราบข้อมูลและความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ : ไม่ทราบ
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม
- ความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย เพราะทาให้ - ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ความคิดเห็น/ข้องห่วงกังวล
จากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ลาดับ

สถานประกอบการในระยะ
500 ถึง 1,000 เมตร

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-22 ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สถานประกอบการในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จานวน 10 ตัวอย่าง

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

6.3) กลุ่มที่ 3 พื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
จากการสอบถามข้อมูลพื้นฐานกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการมีทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่
1) ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ศาลาปฏินิสสัคโค อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ
205 เมตร
2) โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต อยูห่ ่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 565 เมตร
3) วัดสุวรรณคีรีเขต อยูห่ ่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 655 เมตร
ซึ่งได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทั้ง หมด รายละเอี ยดข้อมูลพื้นฐานกลุ่มพื้นที่ อ่อนไหวทางด้า น
สิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 3.4.3-23 สาหรับข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการในระยะ
ดาเนินการ และความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้จากการสอบถามความ
คิดเห็นกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 3.4.3-24

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายละเอียดสถานที่

1.

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติศาลาปฏินิสสัคโค
ซอยปฏัก 24 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ผู้ตอบแบบสอบถาม : เสาวณี ดาวุติ
ตาแหน่ง : หัวหน้าผู้ดูลแลศูนย์
เบอโทรศัพท์ : 099-1156989

2.

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
เลขที่ 3 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณภัทราวลัย ด้วงหมุน
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการ
เบอร์โทรศัพท์ : 097-0354424

1. ข้อมูลหน่วยงาน
- แม่ชี : 20 คน
- เจ้าหน้าที่ : 5 คน
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- น้าใช้ : น้าบ่อตื้น
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้าทิ้ง : ระบายลงสู่ลาราง คู หรือท่อระบายน้า
สาธารณะ
- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้ระบบบ่อเกรอะเก็บกักไว้
แล้วสูบไปกาจัด
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
1. ข้อมูลหน่วยงาน
- เปิดสอนในระดับ : ประถมศึกษาปีที่ 1-6
- จานวนครู : 7 คน
- จานวนเจ้าหน้าที่ : - จานวนนักเรียน/นักศึกษา : 119 คน
- จานวนนักการภารโรง : 1 คน
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- น้าใช้ : น้าบาดาล
- น้าดื่ม : น้าบาดาล

ระยะห่างจาก
โครงการ
205 เมตร

565 เมตร

สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
-

ไม่พบปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนปัจจุบัน
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1. ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
2. ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง
3. ปัญ หาจากแรงสั่ นสะเทือ นจากการจราจรและการ
ก่อสร้าง
4. ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง
5. ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร
6. ปัญหาด้านอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
7. ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
8. ปัญหาจากภัยธรรมชาติ

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ชื่อสถานที่

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ลาดับ

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-23 ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม ในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 3 ตัวอย่าง

3.

ชื่อสถานที่

วัดสุวรรณคีรีเขต
เลขที่ 456 ตาบลกะรน อาเถอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ผู้ตอบแบบสอบถาม : พระครูสุวรรณธรรมวินัย
ตาแหน่ง : เจ้าอาวาส
เบอร์โทรศัพท์ : 086-6903118

รายละเอียดสถานที่
- การระบายน้าทิ้ง : ระบายลงสู่ลาราง คู หรือท่อระบายน้ า
สาธารณะ
- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้บ่อเกรอะ-ซึม
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง
1. ข้อมูลหน่วยงาน
- จานวนพระสงฆ์ : 8 คน
- จานวนเด็กวัด : 5 คน
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- น้าใช้ : น้าบ่อตื้น
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้าทิ้ง : ระบายลงสู่ลาราง คู หรือท่อระบายน้ า
สาธารณะ
- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้ระบบบ่อเกรอะเก็บกักไว้
แล้วสูบไปกาจัด
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

ระยะห่างจาก
โครงการ

655 เมตร

สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน

-

ไม่พบปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนปัจจุบัน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ลาดับ

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-23 ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม ในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 3 ตัวอย่าง

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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ชื่อสถานที่อ่อนไหว

1.

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติศาลาปฏินิสสัคโค
ซอยปฏัก 24 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ผู้ตอบแบบสอบถาม : เสาวณี ดาวุติ
ตาแหน่ง : หัวหน้าผู้ดูลแลศูนย์
เบอโทรศัพท์ : 099-1156989

2.

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
เลขที่ 3 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ผู้ตอบแบบสอบถาม : ผู้อานวยการ
เบอร์โทรศัพท์ : 097-0354424

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการสอบถาม ครั้งที่ 2
1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
ระยะก่อสร้าง
ไม่มีมาตรการในระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการมี
การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ระยะดาเนินการ
ทุก มาตรการมีความเหมาะสมและเพี ย งพอแล้ว และให้
โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
ระยะก่อสร้าง
ไม่มีมาตรการในระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการมี
การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ระยะดาเนินการ
ทุก มาตรการมีความเหมาะสมและเพี ย งพอแล้ว และให้
โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล
จากการสอบถาม ครั้งที่ 1
1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
ระยะดาเนินการ
1) ทาให้กระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้งมากขึ้น
2) ทาให้การจราจรติดขัดมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3. การรับทราบข้อมูลและความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
- การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ : สัญจรผ่านหน้าโครงการ
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม
- ความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย
1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
ระยะดาเนินการ
1) ทาให้เกิดน้าเสียมากขึ้น
2) ทาให้ท่อระบายน้าอุดตัน/ตื้นเขิน มากขึ้น
3) ทาให้ปริมาณมูลฝอยมากขึ้น
4) ทาให้กระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้งมากขึ้น
5) ทาให้การจราจรติดขัดมากขึ้น
6) ทาให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุมากขึ้น
7) ทาให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากขึ้น
8) บดบังทัศนียภาพเดิมที่มีความสวยงาม
9) ทาให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมีงานทามากขึ้น
10) ทาให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆ ดีขึ้น

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ลาดับ

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-24 ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม ในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

3.

ชื่อสถานที่อ่อนไหว

วัดสุวรรณคีรีเขต
เลขที่ 456 ตาบลกะรน อาเถอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ผู้ตอบแบบสอบถาม : พระครูสุวรรณธรรมวินัย
ตาแหน่ง : เจ้าอาวาส
เบอร์โทรศัพท์ : 086-6903118

ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล
จากการสอบถาม ครั้งที่ 1
11) ทาให้ระบบสาธารณูปโภค อุปโภค ดีขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3. การรับทราบข้อมูลและความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
- การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ : ทราบจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม เพราะอยู่ในทาเลที่เหมาะสม
- ความคิ ด เห็ น ต่ อ การด าเนิ น โครงการ : เห็ น ด้ ว ย เพราะท าให้ ร ะบบ
สาธารณูปโภค อุปโภคดีขึ้น สร้างรายได้ให้กับชุมชน
1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
ระยะดาเนินการ
- ไม่พบข้อห่วงกังวล
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3. การรับทราบข้อมูลและความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
- การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ : ทราบจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม
- ความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการสอบถาม ครั้งที่ 2

1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
ระยะก่อสร้าง
ไม่มีมาตรการในระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการมี
การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ระยะดาเนินการ
ทุก มาตรการมีความเหมาะสมและเพี ย งพอแล้ว และให้
โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ลาดับ

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-24 ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม ในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

6.4) กลุ่ มที่ 4 หน่ว ยงานราชการ/รัฐ วิสาหกิจ ในระยะ 1 กิ โลเมตร จากขอบเขตพื้น ที่
โครงการ จานวน 1 แห่ง กาหนดเป้า หมายสอบถามทั้งหมด ได้ แก่ สถานีปรับปรุงคุ ณภาพน้า ห่างจากพื้นที่
โครงการประมาณ 160 เมตร
สาหรับข้อมูลพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ดังตารางที่ 3.4.3-25 ส่วนข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการในระยะดาเนินการ และความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมรายละเอียด ของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ดังตารางที่ 3.4.3-26

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายละเอียดสถานที่

สถานีปรับปรุงคุณภาพน้า
เลขที่ 20 ซอยปฏั ก 24 ต าบลกะรน อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดภูเก็ต
ผู้ตอบแบบสอบถาม : ณุ ชิษณุพงศ์
ตาแหน่ง : วิศวกรสิ่งแวดล้อม (ได้รับมอบหมายจาก
ผู้จัดการ)
เบอร์โทรศัพท์ : 084-0462037

1. ข้อมูลหน่วยงาน
- จานวนเจ้าหน้าที่/พนักงาน : 18 คน
- จานวนผู้ดูแลรักษาความปลอดภัย : 1 คน
- จานวนที่จอดรถยนต์ : 5 คัน
- จานวนที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ : 20 คัน
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- น้าใช้ : น้าประปา
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้าทิ้ ง : ระบายลงสู่ลาราง คู หรือท่อระบายน้ า
สาธารณะ
- การบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้ถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

ระยะห่างจาก
โครงการ
160 เมตร

สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน

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

ปัญหาการขาดแคลนน้าดื่มน้าใช้
ปัญหาความสะอาดของน้าดื่มน้าใช้
ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
ปั ญ หาการปล่ อ ยน้ าเสี ย ไม่ ไ ด้ รั บ การบ าบั ด ลงแหล่ ง น้ า
ธรรมชาติ
ปัญหาการระบายน้าไม่ทัน/ท่อระบายน้าอุดตัน
ปัญหาน้าท่วมจากฝนตกหนัก
ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง
ปั ญ หาด้ า นอาชญากรรม ความไม่ ป ลอดภั ย ในชี วิ ต
และทรัพย์สิน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ชื่อหน่วยงาน

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-25 ข้อมูลพืน้ ฐานกลุ่มหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จานวน 1 ตัวอย่าง

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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สถานีปรับปรุงคุณภาพน้า
เลขที่ 20 ซอยปฏั ก 24 ต าบลกะรน อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดภูเก็ต
ผู้ตอบแบบสอบถาม : ณุ ชิษณุพงศ์
ตาแหน่ง : วิศวกรสิ่งแวดล้อม (ได้รับมอบหมายจาก
ผู้จัดการ)
เบอร์โทรศัพท์ : 084-0462037

ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวลจากการสอบถาม ครั้งที่ 1
1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
ระยะดาเนินการ
1) ทาให้เกิดน้าเสียมากขึ้น
2) ทาให้ท่อระบายน้าอุดตัน/ตื้นเขิน มากขึ้น
3) ทาให้ปริมาณมูลฝอยมากขึ้น
4) ทาให้กระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้งมากขึ้น
5) ทาให้การจราจรติดขัดมากขึ้น
6) ทาให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุมากขึ้น
7) ทาให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
8) ทาให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมีงานทามากขึ้น
9) ทาให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆ ดีขึ้น
10) ทาให้ระบบสาธารณูปโภค อุปโภค ดีขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3. การรับทราบข้อมูลและความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
- การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ : ไม่ทราบ
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : เหมาะสม
- ความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการสอบถาม ครั้งที่ 2
1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
ระยะก่อสร้าง
ไม่มีมาตรการในระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการมีการ
ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ระยะดาเนินการ
ทุ ก มาตรการมี ค วามเหมาะสมและเพี ย งพอแล้ ว และให้
โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ชื่อหน่วยงาน

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-26 ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

6.5) กลุ่มที่ 5 ผู้นาชุมชนที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มผู้นาชุมชน จานวน 1 ตัวอย่าง คือ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต โดยรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน ดังตารางที่ 3.4.3-27 สาหรับข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะ
เกิ ด ขึ้ นจากโครงการในระยะด าเนินการ และความคิ ดเห็นต่ อ ร่ า งมาตรการป้อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.3-28

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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ผู้นาชุมชน

รายละเอียดสถานที่

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
1. ข้อมูลทั่วไป
เลขที่ 541/2 ต าบลกะรน อ าเภอเมื อ ง
- ขนาดพื้นที่ดูแล : 1 หมู่บ้าน
จังหวัดภูเก็ต
- จานวนลูกบ้าน : 1,459 หลังคาเรือน
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณอรุณศรี กลั่นมา
- จานวนลูกบ้าน : 2,422คน
ตาแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
- ระยะเวลาดารงตาแหน่ง : 10 ปี
อายุ : 50 ปี
2. ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9441155
- น้าใช้ : น้าฝนและน้าบาดาล
- น้าดื่ม : น้าซื้อบรรจุขวด
- การระบายน้ าทิ้ง : ระบายลงสู่ ล าราง คู หรื อ ท่อ ระบายน้ า
สาธารณะ
- ระบบบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม : ใช้บ่อเกรอะ-ซึม
- การกาจัดมูลฝอย : ใช้บริการเก็บขนจากเทศบาลตาบลกะรน
- ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

ระยะห่างจาก
โครงการ
760 เมตร

สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ปัญหาการขาดแคลนน้าดื่ม-น้าใช้
ปัญหาความสะอาดน้าดื่ม-น้าใช้
ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง
ปัญหาการปล่อยน้าเสียที่ไม่ได้บาบัดลงแหล่งน้าธรรมชาติ
ปัญหาการระบายน้าไม่ทัน/ท่อระบายน้าอุดตัน
ปัญหาน้าท่วมจากฝนตกหนัก
ปัญหาการจั ดเก็บมู ลฝอยไม่ทั น/มูลฝอยตกค้ าง/กลิ่ นเหม็ น
รบกวน
ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง
ปัญหาจากแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและการก่อสร้าง
ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง
ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร
ปัญหาอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ปัญหาการบดบังทิศทางลม และการบดบังแสงแดดจากอาคาร
ใกล้เคียง
ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
ปัญหาการเกิดอัคคีภัย
ปัญหาจากภัยธรรมชาติ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-27 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานของผู้นาชุมชน

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวลจากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
1. ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ
เลขที่ 541/2 ต าบลกะรน อ าเภอเมื อ ง ระยะดาเนินการ
จังหวัดภูเก็ต
1) ทาให้เกิดปัญหาน้าใช้ไม่เพียงพอ
ผู้ตอบแบบสอบถาม : คุณอรุณศรี กลั่นมา
2) ทาให้การไหลของน้าประปามีแรงดันลดลง
ตาแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
3) ทาให้เกิดน้าเสียมากขึ้น
อายุ : 50 ปี
4) ทาให้ท่อระบายน้าอุดตัน/ตื้นเขิน มากขึ้น
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9441155
5) ปิดกั้นทางระบายน้าเดิมทาให้เกิดปัญหาน้าท่วมจากการระบายน้า
6) ทาให้ปริมาณมูลฝอยมากขึ้น
7) ทาให้กระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้งมากขึ้น
8) ทาให้การจราจรติดขัดมากขึ้น
9) ทาให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุมากขึ้น
10) บดบังทัศนียภาพเดิมที่มีความสวยงาม
11) ทาให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมีงานทามากขึ้น
12) ทาให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆดีขึ้น
13) ทาให้ระบบสาธารณูปโภค อุปโภค ดีขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3. การรับทราบข้อมูลและความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
- การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ : ทราบจากเจ้าของโครงการ
- ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง : ไม่แสดงความคิดเห็น เพราะก่อนก่อสร้างไม่มีการแจ้ง
ให้ทราบ
- ความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการ : เห็นด้วย เพราะชาวบ้านใกล้เคียงโครงการมี
อาชีพ และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2
1. ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ
ระยะก่อสร้าง
ไม่มีมาตรการในระยะก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการมีการ
ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ระยะดาเนินการ
ทุ ก มาตรการมี ค วามเหมาะสมและเพี ย งพอแล้ ว และให้
โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
- ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ผู้นาชุมชน

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

AEI. Co.,Ltd.

ตารางที่ 3.4.3-28 ผลการสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของผู้นาชุมชนในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

7) การสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ
(7.1) ผลการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนด้านความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโครงการ
จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนด้านความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโครงการพบว่า
ครัวเรือนติดพื้นที่โครงการ ครัวเรือนและสถานประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
มี ค วามเห็ น ว่ า สถานที่ ตั้ ง โครงการมี ค วามเหมาะสม ร้ อ ยละ 100 ครั ว เรื อ นในระยะ 100 ถึ ง 500 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ มีความเห็นว่าสถานที่ตั้งโครงการมีความเหมาะสม ร้อยละ 96.15 ไม่แสดงความ
คิดเห็น ร้อยละ 3.85 สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ มีความเห็นว่า
สถานที่ตั้งโครงการมีความเหมาะสม ร้อยละ 100 ครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ มีความเห็นว่าสถานที่ตั้งโครงการมีความเหมาะสม ร้อยละ 97.83 ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 2.17
สถานประกอบการในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ มีความเห็นว่าสถานที่ตั้งโครงการมี
ความเหมาะสม ร้อยละ 90 ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 10 พื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงาน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และผู้นาชุมชนที่เกี่ยวข้อง ในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ มีความเห็นว่า
สถานที่ตั้งโครงการมีความเหมาะสมทั้งหมด ร้อยละ 100 ดังตารางที่ 3.4.3-29

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

3-252

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.3-29 สรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโครงการ
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ม 1 พื้นที่หลัก
- ครัวเรือนติดพื้นที่โครงการ
ครั ว เรื อ นในระยะ 0 ถึ ง 100 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
- สถานประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
กลุ่ม 2 พื้นที่รอง
- ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ
- สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
- ครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ
- สถานประกอบการในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
กลุ่ ม ที่ 3 พื้ น ที่ อ่ อ นไหวทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
กลุ่ ม ที่ 4 หน่ ว ยงาน ราชการ/ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
กลุ่มที่ 5 ผู้นาชุมชนที่เกี่ยวข้อง
รวม

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

จานวน
ทั้งหมด
(N)

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

ไม่แสดงความคิดเห็น

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

2

2

100

-

-

-

-

2

2

100

-

-

-

-

2

2

100

-

-

-

-

182

175

96.15

-

-

7

3.85

12

12

100

-

-

-

-

46

45

97.83

-

-

1

2.17

10

9

90

-

-

1

10

3

3

100

-

-

-

-

1

1

100

-

-

-

-

1
261

1
252

100
96.55

-

-

9

3.45
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

(7.2) ผลการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนด้านความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการ
จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนด้านความคิดเห็นในการดาเนิน โครงการ พบว่า
ครัวเรือนติดพื้นที่โครงการ ครัวเรือนและสถานประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
เห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ ร้อยละ 100 ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
เห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ ร้อยละ 97.25 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 2.74 สถานประกอบการใน
ระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ เห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ ร้อยละ 100 ครัวเรือนใน
ระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ เห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ ร้อยละ 97.83 และไม่
แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 2.17 สถานประกอบการในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
เห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ ร้อยละ 100 พื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
และผู้นาชุมชนที่เกี่ยวข้อง ในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ เห็นด้วยกับการดาเนินโครงการ
ร้อยละ 100 ดังตารางที่ 3.4.3-30

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

3-254

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.3-30 สรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินโครงการ
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ม 1 พื้นที่หลัก
- ครัวเรือนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ
- ครัวเรือนในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ
- สถานประกอบการในระยะ 0 ถึ ง 100 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ
กลุ่ม 2 พื้นที่รอง
- ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ
- สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ
- ครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ
- สถานประกอบการในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ
กลุ่มที่ 3 พื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม ในระยะ 1
กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
กลุ่ ม ที่ 4 หน่ ว ยงานราชการ/รั ฐ วิ สาหกิ จ ในระยะ 1
กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
กลุ่มที่ 5 ผู้นาชุมชนที่เกี่ยวข้อง
รวม

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ไม่แสดง
ความคิดเห็น
จานวน ร้อยละ

จานวน
ทั้งหมด
(N)

จานวน

2

2

100

-

-

-

-

2

2

100

-

-

-

-

2

2

100

-

-

-

-

182

177

97.25

-

-

5

2.74

12

12

100

-

-

-

-

46

45

97.83

-

-

1

2.17

10

10

100

-

-

-

-

3

3

100

-

-

-

-

1

1

100

-

-

-

-

1
261

1
255

100
97.70

-

-

6

2.30

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ร้อยละ จานวน ร้อยละ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

3.4.4 การสาธารณสุขและสุขอนามัย
จังหวัดภูเก็ต มีโรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน รวม 7 แห่ง 1,352 เตียง
โรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทย คือ โรงพยาบาล อบจ. 1 แห่ง 190 เตียง มีศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (P1)
4 แห่ง (ประชากร 10,000-15,000 คนขึ้นไป) ได้แก่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านแหลมชั่น สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ
ฉลอง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกะทู้ และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศรีสุนทร จังหวัดจัดแบ่งโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล เป็น 3 ระดับ คือ
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลขนาดใหญ่ P1 (ประชากร 8,001 คนขึ้นไป) จานวน 9 แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลราไวย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลรัษฎา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลเกาะแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวิชิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลป่าคลอก โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลเชิงทะเล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกะรน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไม้ขาว
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกมลา
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ขนาดกลาง P2 (ประชากร 3,001-8,000คน) จานวน 5 แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านไม้ขาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสาคู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านม่าหนิก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านพารา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบางเทา
3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ขนาดเล็ก P3 (ประชากร น้อยกว่า3,000 คน) จานวน 3 แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลส่ง เสริ ม สุข ภาพตาบลบ้ า นเกาะมะพร้ า ว โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุข ภาพตาบลบ้า นเกาะโหลน
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเกาะนาคา
คลินิกเวชกรรม 147 แห่ง คลินิคเวชกรรมเฉพาะทาง 75 แห่ง คลินิกทันตกรรม101 แห่ง คลินิคแพทย์
แผนไทย 12 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 586 แห่ง ร้านขายยาแผนโบราณ 21 แห่ง
โรงพยาบาลรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศูยว์ ชิระภูเก็ตระดับ A ตั้งเป้าหมาย
เป็นศูนย์โรคหัวใจระดับ 3 ศูนย์อุบัติเหตุระดับ 3 ศูนย์มะเร็งระดับ 3 และศูนย์เด็กแรกเกิดระดับ 2 จานวน 750
เตียง โรงพยาบาลถลาง (ระดับ F1 โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่) จานวน 75 เตียง โรงพยาบาลป่าตองระดับ (M2
โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ขนาด 60 เตียง) เพื่อรับส่งต่อผู้ป่วย มีแพทย์เฉพาะทางสาขาไม่หลักครบ 6 สาขา
(ขาดสูตินรีเวช และศัลยกรรม) อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมกระดูก และวิสัญญี
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 โรงพยาบาลวชิระสาขา 2 มีศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลนครภูเก็ต 3 แห่ง ตาบลรัษฎา 1 แห่ง ตาบลวิชิต 1 แห่ง และเมืองกะทู้ 1 แห่ง (แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต
พ.ศ.2561-2565)
ในเขตต าบลกะรน มี ส ถานบริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข 1 แห่ ง คื อ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล
กะรน อยูห่ ่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 3.05 กิโลเมตร (ตามระยะถนน) มีเจ้าหน้าที่ให้บริการทั้งสิ้นจานวน 8 คน
แบ่งเป็น ผู้อานวยการ จานวน 1 คน พยาบาลวิชาชีพชานาญการ จานวน 1 คน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
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จ านวน 4 คน เจ้ า พนั ก งานทั น ตสาธารณสุ ข ปฏิ บั ติ ง าน จ านวน 1 คน และแพทย์ แ ผนไทย จ านวน 1 คน
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกะรน เดือนกันยายน 2564)
จากสถิ ติ ส าเหตุ ก ารป่ ว ย 21 กลุ่ ม โรค ของโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบลกะรนระหว่ า งปี
พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2563 พบว่า มีผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆ 10 อันดับสูงสุด ได้แก่ โรคระบบกล้ามเนื้อ โรคระบบ
ทางเดินหายใจ สาเหตุจากภายนอกอื่น โรคระบบย่อยอาหารฯ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจ
ทางคลินิก โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อฯ โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคตา รวมส่วนประกอบของตา โรคผิวหนัง
และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง โรคติดเชื้อและปรสิต ตามลาดับ ดังตารางที่ 3.4.4-1 โดยสามารถวิเคราะห์แนวโน้ม ดังนี้
1. โรคระบบกล้ามเนื้อ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ.2561 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าว จานวน 128
ราย ในปี พ.ศ.2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 542 ราย และในปี พ.ศ.2563 ผู้ป่วยด้วย
โรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 830 ราย
2. โรคระบบทางเดิน หายใจ มีแ นวโน้ม เพิ่มขึ้ นและลดลง โดยในปี พ.ศ.2561 มีผู้ป่วยด้วย
โรคดังกล่าว จานวน 348 ราย ในปี พ.ศ.2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 450 ราย และในปี
พ.ศ.2563 ผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวลดลงเป็นจานวน 292 ราย
3. สาเหตุจากภายนอกอื่น มีแนวโน้มลดลง โดยในปี พ.ศ.2561 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าว จานวน
894 ราย ในปี พ.ศ.2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวลดลงเป็นจานวน 76 ราย และในปี พ.ศ.2563 ผู้ป่วยด้วย
โรคดังกล่าวลดลงเป็นจานวน 45 ราย
4. โรคระบบย่อยอาหารฯ มีแนวโน้มลดลง โดยในปี พ.ศ.2561 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าว จานวน 356
ราย ในปี พ.ศ.2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวลดลงเป็นจานวน 292 ราย และในปี พ.ศ.2563 ผู้ป่วยด้วย
โรคดังกล่าวลดลงเป็นจานวน 251 ราย
5. อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น โดยในปี
พ.ศ.2561 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าว จานวน 134 ราย ในปี พ.ศ.2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจานวน
189 ราย และในปี พ.ศ.2563 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 207 ราย
6. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ.2561 มีจานวนผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าว
จานวน 73 ราย ในปี พ.ศ.2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้น เป็นจานวน 95 ราย และในปี
พ.ศ.2563 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 146 ราย
7. โรคระบบไหลเวียนเลือด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ.2561 มีจานวนผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าว
จานวน 76 ราย ในปี พ.ศ.2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 111 ราย และในปี พ.ศ.2563
มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 122 ราย
8. โรคตา รวมส่ ว นประกอบของตา มี แ นวโน้ ม ลดลง โดยในปี พ.ศ.2561 มี จานวนผู้ ป่วยด้ ว ย
โรคดังกล่าว จานวน 236 ราย ในปี พ.ศ.2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวลดลงเป็นจานวน 37 ราย และในปี
พ.ศ.2563 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวลดลงเป็นจานวน 28 ราย
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9. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง มีแนวโน้มลดลงและเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ.2561 มีจานวน
ผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าว จานวน 74 ราย ในปี พ.ศ.2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวลดลงเป็นจานวน 56 ราย และใน
ปี พ.ศ.2563 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 73 ราย
10. โรคติดเชื้อและปรสิต มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและลดลง โดยในปี พ.ศ.2561 มีจานวนผู้ป่วยด้วย
โรคดังกล่าว จานวน 44 ราย ในปี พ.ศ.2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 47 ราย และในปี
พ.ศ.2563 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวลดลงเป็นจานวน 34 ราย
ตารางที่ 3.4.4-1 สถิติสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรคของโรคที่ป่วยสูงสุดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
กะรน ระหว่าง พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2563
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)
โรคระบบกล้ามเนื้อ
โรคระบบทางเดินหายใจ
สาเหตุจากภายนอกอื่น
โรคระบบย่อยอาหารฯ
อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อฯ
โรคระบบไหลเวียนเลือด
โรคตา รวมส่วนประกอบของตา
โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
โรคติดเชื้อและปรสิต
อุบัติเหตุฯ
โรคระบบสืบพันธุ์รวมปัสสาวะ
โรคหูและปุ่มกกหู
ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)
ภาวะแปรปรวนทางจิตฯ
โรคประสาท
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกาเนิด
รูปร่างผิดปกติของทารกในระยะปริกาเนิด
การเป็นพิษและผลที่ตามมา
รวม

พ.ศ.2561
128
348
894
356
134
73
76
236
74
44
89
5
2
1
1
1
0
0
0
0
0
2,462

จานวนผู้ป่วย (ราย)
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
542
830
450
292
76
45
292
251
189
207
95
146
111
122
37
28
56
73
47
34
8
9
6
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1,912
2,038

รวม
1,500
1,090
1,015
899
530
314
309
301
203
125
106
11
3
3
1
1
1
0
0
0
0
6,412

ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกะรน, 2564
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3.4.5 การรักษาความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตาบลกะรน อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลกะรน มีอัตรากาลังรวมทั้งสิ้น 490 คน แยกเป็น เจ้าพนักงานป้องกัน จานวน 1 คน ลูกจ้างประจา
จานวน 4 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 9 คน พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 20 คน และอาสาสมัครป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จานวน 456 คน โดยเทศบาลมีเครื่องมือเครื่องใช้ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดังนี้
1) รถยนต์สาหรับดับเพลิง
จานวน 2 คัน
2) รถบรรทุกน้า
จานวน 4 คัน
3) รถยนต์ตรวจการ
จานวน 1 คัน
4) รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว
จานวน 1 คัน
5) รถพยาบาลเคลื่อนที่เร็ว
จานวน 1 คัน
6) รถยนต์ตรวจการ อปพร.
จานวน 2 คัน
7) เรือเจ็ทสกี
จานวน 2 ลา
8) เครื่องหาบหาม
จานวน 2 เครื่อง
9) เครื่องกาเนิดกระแสไฟฟ้า
จานวน 1 เครื่อง
10) เลื่อยยนต์
จานวน 2 ปื้น
11) เครื่องอัดอากาศ
จานวน 2 เครื่อง
12) เครื่องดูดควันในอาคาร
จานวน 2 เครื่อง
13) เรือยางช่วยเหลือผู้ประสบภัย จานวน 1 ลา
นอกจากนี้ เทศบาลตาบลกะรนยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีความรู้
ความสามารถมาทาการอบรมอัคคีภัยและการฝึกซ้อมให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงแรมในเขตเทศบาลตาบลกะรนอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ ระยะห่างจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลกะรน ถึงโครงการประมาณ
4.60 กิโลเมตร (ระยะทางตามถนน) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร) นอกจากนี้
ยังสามารถขอความช่วยเหลือจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเทศบาลตาบลฉลอง ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่
โครงการประมาณ 13.30 กิโลเมตร (ระยะทางตามถนน) โดยความปลอดภัยสาธารณะ บริเวณพื้นที่โครงการอยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรกะรน ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนปฏัก ตาบลกะรน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
มีระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 2.60 กิโลเมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลตาบล
กะรน)
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3.4.6 แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เป็ น จั ง หวั ด เดี ย วที่ มี พื้ น ที่ เ ป็ น เกาะ ลั ก ษณะเรี ย วยาวจากเหนื อ ไปใต้ พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่
เป็ น พื้ น ที่ สู ง ๆ ต่ าๆ มี ที่ ร าบเป็ น ตอนๆ ประกอบด้ ว ย เกาะประมาณ 39 เกาะ มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 543
ตารางกิโลเมตร มีความยาวชายฝั่ง 224 กิโลเมตร มีชื่อเสียงด้านสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชายหาดขาวสะอาด น้าทะเล
ใสสีฟ้าคราม แหล่งดาน้าดูปะการังที่อุดมสมบูรณ์ และสถาปัตยกรรมสถานอันเก่าแก่ ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของ
จังหวัดภูเก็ต ที่น่าสนใจในพื้นที่อาเภอเมืองภูเก็ต ได้แก่ เขารัง อาคารสถาปัตยกรรมแบบซิโน-โปรตุกีส หมู่บ้าน
ชาวเล อ่าวฉลอง หาดราไวย์ แหลมพรหมเทพ อ่าวสน สถานแสดงพันธ์สัตว์น้า สะพานหิน เกาะสิเหร่ วัดฉลอง
หาดแหลมกาใหญ่ เกาะแก้ว หาดในหาน อ่าวกะตะและอ่าวกะรน เป็นต้น
สาหรับแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในเขตเทศบาลตาบลกะรน ได้แก่ จุดชมวิว 3 หาด (View Point) หาดกะตะ
(Kata Beach) หาดกะตะน้อย (Kata Noi Beach) และหาดกะรน (Karon Beach) ส่วนสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ได้แ ก่ สวนสาธารณะคลองบางลา และสวนสาธารณะหนองหาน (แผนพัฒนาท้อ งถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564
เทศบาลตาบลกะรน) ดังนี้
- จุดชมวิ ว 3 หาด (Viewpoint) อยู่ห่างจากตั วเมื อ งภู เก็ ตประมาณ 2.4 กิ โ ลเมตร มี ลัก ษณะเป็น
เนินเขาสูง ด้านบนมีศาลาเล็กๆ ให้ขึ้นไปชมวิว จากจุดดังกล่าวจะมองเห็นหาดสามแห่ง หาดที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุด
คือหาดกะตะน้อย ถัดไปเป็นหาดกะตะ และหาดกะรน ตามลาดับ ชายหาดดังกล่าวมีลักษณะเป็นอ่าวเว้าแหว่ง
โค้ งเป็นรูปพระจันทร์ เสี้ยวติ ดต่ อกั นสามอ่ าวโดยมีโ ขดหินเป็นแหลมคั่นอยู่แ ต่ละหาดเนื่อ งจากคลื่นลมมรสุม
กัดเซาะทาให้แผ่นดินเว้าลึกเข้าไป หากเป็นวันที่ทัศนวิสัยดีจะเห็นน้าทะเลเป็นสีน้าเงินเข้ม คราม ฟ้า เขียวมรกต
ไล่โทนสีแก่อ่อนอย่างงดงาม ตัดกับสีขาวสะอาดของหาดทรายที่ตกแต่งด้วยร่มหลากสี
- หาดกะตะ (Kata Beach) อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 17 กิโลเมตร ไปตามถนนเจ้าฟ้าถึง
ห้า แยกฉลองเลี้ยวขวาไปตามถนนหมายเลข 4028 โดยหาดกะตะแบ่ง ออกเป็น 2 หาด คื อ หาดกะตะใหญ่
และหาดกะตะน้อย เหมาะสาหรับการเล่นน้า และใช้เป็นที่ฝึกดาน้า เนื่องจากมีแนวปะการัง ติดต่อกันไปจนถึง
เกาะปู ที่ อ ยู่ด้า นหน้า หาดกะตะ หาดกะตะเป็นชายหาดที่ มี ชื่ อ เสียงแห่งหนึ่ง ของภู เก็ ต มี เม็ ดทรายสีข าว
และละเอียดสวยงาม บริเวณชายหาดมี ต้นปาล์มขึ้นเป็นแนวตามชายหาดสวยงาม เป็นที่นิยมพักผ่อ นของ
ชาวต่างชาติ ซึ่งบริเวณชายหาดมีบ้านพักบริษัทนาเที่ยว ร้านค้า แหล่งบันเทิง ไว้สาหรับบริการนักท่องเที่ยว
- หาดกะตะน้อย (Kata Noi Beach) อยู่ทางตอนใต้ของหาดกะตะ เป็นหาดขนาดเล็กกว่าหาดกะตะ
บริเวณริมหาดมีโรงแรม รีสอร์ท และร้านค้าต่างๆ คอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยว หาดกะตะน้อย เป็นชายหาดที่
สวยงามมากแห่งหนึ่ง มีหาดทรายขาวละเอียด น้าทะเลใส ตามแนวหินและปะการังด้านทิศใต้ของหาดมีปลาอาศัย
อยู่มาก คลื่นค่อนข้างแรงในหน้ามรสุม และมีลักษณะของชายหาดที่ค่อนข้างลาดชัน หาดแห่งนี้เป็นหนึ่งในสาม
หาดที่มองเห็นได้จากจุดชมวิวสามอ่าว ซึ่งจะเรียงลาดับตั้งแต่ใกล้สุดไปหาไกลสุด ได้แก่ หาดกะตะน้อย หาดกะตะ
และหาดกะรน บางช่วงของชายหาดอาจมีโขดหิน ฉะนั้น จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการเล่นน้า เพราะอาจถูก
คลื่นซัดไปกระทบโขดหินได้
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- หาดกะรน (Karon Beach) เป็นหาดทรายที่ยาว ทรายขาวสะอาดเม็ดทรายละเอียด ซึ่งเป็นลักษณะ
เด่นของหาดกะรน ทิวทัศน์ที่สวยงามของเนินทรายเหนือชายหาด มีฉากหลังเป็นทิวสนทะเลและต้นตาลขึ้นเรียง
รายอยู่ทั่วไป จึงเป็นแหล่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชื่นชมความงามตามธรรมชาติได้
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(1) วัส ดุ ที่ ส ามารถน ามาใช้ ซ้ าได้ เช่ น เหล็ ก บานประตู หน้ า ต่ า ง วงกบ แผ่ น ไม้ กระจก
และกระเบื้อ งหลัง คา เป็นต้น ผู้รับเหมาจะรวบรวมเพื่ อนาไปใช้ประโยชน์ต่อ ไป ส่วนสุข ภัณ ฑ์ภ ายในห้อ งน้า
ห้องส้วม จะเก็บรวบรวมและขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า
(2) วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ส ามารถน ามาใช้ ซ้ าได้ แ ต่ ส ามารถน าไปรี ไ ซเคิ ล เช่ น ท่ อ ทองแดง สายไฟ
เศษเหล็ก และเศษตะปู เป็นต้น จะเก็บรวมรวมและขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า
(3) วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ส ามารถน ามาใช้ ซ้ าและไม่ ส ามารถน าไปรี ไ ซเคิ ล ได้ เช่ น เศษอิ ฐ เศษปู น
เสาคอนกรีต และวัสดุอื่ นๆ จากการประมาณการของวิศวกรผู้ออกแบบคาดว่าจะมี ปริมาณเศษวัสดุก่ อสร้า ง
ประมาณ 87.12 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการจะทาการทุบบดย่อย แล้วขนย้ายออกนอกพื้นที่โครงการต่อไป
ทั้งนี้ ในการรื้อถอนบ้านพักอาศัย ดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามขั้นตอนในการรื้อถอนอาคารอย่าง
ปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนจัดทารั้วอิฐบล็อกบริเวณแนวเขต
ที่ดินลานจอดรถด้านทิศตะวันออก สูง 2.50 เมตร (อาคารห้องพักปัจจุบันมีรั้วอิฐบล็อก สูง 2เมตร) และรั้ว
ชั่วคราว (Aluminum sheet) โดยรอบแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออก และทิศใต้ สูง 3 เมตร โดยรอบแนวเขต
พื้นที่ลานจอดรถ ทั้งนี้ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสม และต้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522 อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการ
ป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบจากการรื้อถอนของอาคารจะอยู่ในระดับต่า
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านลักษณะภูมิประเทศ ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง
1. จัดทารั้วอิฐบล็อกบริเวณแนวเขตที่ดินพื้นที่ลานจอดรถด้านทิศตะวันออก สูง 2.50 เมตร (บริเวณ
อาคารห้องพักปัจจุบันมีรั้วอิฐบล็อก สูง 2 เมตร) และรั้วชั่วคราว (Aluminum sheet) โดยรอบแนวเขตที่ดินพื้นที่
ลานจอดรถด้านทิศ ตะวันออก และทิศใต้ สูง 3 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดินลานจอดรถ เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่
โครงการอย่างเป็นสัดส่วน และเพื่อบดบังทัศนียภาพที่ไม่สวยงามจากการก่อสร้างโครงการ
2. ดูแลบริเวณพื้นทีร่ ื้อถอนและก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและควบคุมการก่อสร้างให้อยู่
ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น
3. วางแผนการรื้อถอนบ้านพักอาศัย โดยผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการรื้อถอนอาคารอย่าง
ปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ขั้นตอนปฏิบัติในการรื้อถอนอาคาร
1. ขั้นตอนการเตรียมการ
1.1) ยกเลิกระบบน้าประปา ไฟฟ้า และระบบการสื่อสารทั้งหมด
1.2) เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง ผ้าใบกันฝุ่น ตลอดจนอุปกรณ์รื้อถอนต่างๆ หากจาเป็นต้องมีนั่งร้าน
หรือบริเวณที่ต้องมีแผงกันวัสดุตกหล่นเพื่อความปลอดภัย ให้ดาเนินการได้ก่อน
1.3) ถอด แกะ อุ ป กรณ์ ใ นส่ ว นที่ เ ป็ น กระจก หรื อ ส่ ว นที่ แ ตกหั ก ง่ า ย และรื้ อ ถอนผนั ง
และส่วนต่างๆ ของอาคารทั้งหมดที่ล่อแหลมต่ออันตราย
1.4) รื้อถอนหรือถอดส่วนที่สามารถให้แสงสว่างจากภายนอกส่องเข้ามาภายในเพื่อสะดวกต่อการ
ทางานมากขึ้น
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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1.5) รื้อถอนส่วนงานฝ้าเพดาน เช่น หลอดไฟ โคมไฟ วัสดุตกแต่งฝ้าเพดาน พร้อมขนย้าย
1.6) รือ้ ถอนส่วนผนังกั้นห้องต่างๆ
1.7) หลังจากรื้อถอนส่วนตกแต่งออกจนหมดเหลือแต่ผนังกั้นห้องแล้ว ให้เตรี ยมเส้นทางขนย้าย
ออกจากอาคารที่จะรื้อถอน
1.8) ขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ระบบปรับอากาศ ไฟฟ้าหรืออื่นๆ ออกจากอาคารที่จะรื้อถอน
1.9) ทุบพื้นอาคารทั้งหมด และขนออกจากอาคารที่จะรื้อถอน
1.10) ขนย้ายเศษซากออกจากอาคารที่จะรื้อถอนตลอดเวลาการรื้อถอน โดยต้องจัดเวลาการขน
ย้ายออกให้เหมาะเพื่อไม่ให้มีเศษซากกองสะสมอยู่บนพื้นอาคาร
2. ข้อควรปฏิบัติและเทคนิคบางประการในการรื้อถอนอาคาร
2.1) การรื้อถอนอาคารต้องขออนุญาตรื้อถอนต่อหน่วยงานของที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร
2.2) ก่อนรื้อถอนอาคารควรพิจารณาพื้นที่โดยรอบอาคารลักษณะโครงสร้างอาคาร ตลอดจนทา
ความเข้ าใจในขั้ นตอนการก่ อสร้ างของอาคารที่ จะรื้ อถอน เพื่ อที่ จะได้ วางแผนเตรี ยมการ
และกาหนดขั้นตอนวิธีการรื้อถอนได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
2.3) ขณะรื้อถอนควรขนย้ายเศษซากจากการรื้อถอนออกจากตัวอาคารให้ห มดทันที ไม่ควรให้มี
เศษซากกองสะสมอยู่บนตัวอาคาร เพราะอาจทาให้เกิดการพังทลายลงมาได้
2.4) ตัวอย่างเทคนิคในการรื้อถอนอาคาร
 จากรูปที่ A เป็นตัวอย่างอาคารที่เกิดการทรุดตัวซึ่งอาจล้มทับอาคารข้างเคียงได้จึงต้อง
รื้อถอนออก โดยมีเทคนิคง่ายๆ ในการรื้อถอนที่ควรปฏิบัติ คือ ควรทุบ รื้อถอนอาคาร
ส่วนที่ แรเงาก่อน เพื่อเปลี่ยนตาแหน่งของจุด CG. ให้ย้ายไปอยู่ที่จุด CG.1 เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ล้มไปทับอาคารข้างเคียงขณะรื้อถอนได้

รูป A

รูป B

 รูปที่ B เป็นกรณีตัวอย่างโครงหลังคา โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งคานมีขนาด
ใหญ่มากหากรื้อถอนคานลงมากระแทกพื้นจะทาให้พื้นทะลุพังทลายลงได้ ซึ่งมีเทคนิค
ในการรื้อถอนดังนี้
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อ ม บริ เวณโครงการและพื้ นที่ ใกล้เคียงทั้ งด้ านบวก และด้ านลบที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นจากการพั ฒนา
โครงการ ทั้ง ในระยะก่ อ สร้ า งและเปิ ดด าเนิน การ โดยจะศึ ก ษาข้ อ มู ล 4 ด้ า น คื อ ผลกระทบต่ อ ทรั พ ยากร
สิ่ง แวดล้อม ผลกระทบต่ อทรั พยากรสิ่ง แวดล้อมทางชี วภาพ คุ ณ ค่ าการใช้ ประโยชน์ข องมนุษ ย์ และคุ ณ ค่ า
ต่อคุณภาพชีวิต (Quality of life values) ผลการศึกษาที่ได้จะนามาจัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อให้การ
ดาเนินโครงการก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับที่ยอมรับได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.1

ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

4.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
ระยะรื้อถอน และก่อสร้างลานจอดรถ
ลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการเป็นที่ ราบ ปัจจุบันได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารห้องพักเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว แต่จะมีการปรับพื้นที่เพื่อเป็นลานจอดรถ โดยปัจจุบันบริเวณพื้นที่ลานจอดรถมีบ้านพักอาศัย
จานวน 5 หลัง ได้แก่ บ้านพักอาศัยชั้นเดียว จานวน 3 หลัง และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 2 หลัง ซึ่งจะทาการ
รื้อถอนทั้งหมดก่อนดาเนินการปรับพื้นที่
ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการมีได้ จัดพื้นที่สีเขียวไว้แล้วบางส่วนโดยเป็นไม้ยืนต้น ได้แก่ กล้วย หมากเขียว
จันผา ลีลาวดี และเป็น ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ได้แก่ โมก แก้ว เข็ม ชาฮกเกี้ยน ชวนชม เฟื่องฟ้า
มะลิ สาวน้อ ยประแป้ง เอื้ องหมายนา เตยหอม แก้ วสารพั ดนึก เดหลี เศรษฐีเรื อนใน สับปะรดสี ลิ้นมัง กร
ฟิโลซานาดู แสยก ว่านตะขาบ กระดุมทองเลื้อย และหญ้ามาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันโครงการยังไม่มีการรื้อถอนบ้านพัก
อาศัยเดิม และยังไม่มีการปรับพื้นทีเพื่อเป็นลานจอดรถแต่อย่างใด โดยการปรับพื้นที่เพื่อทาลานจอดรถจะไม่ทาให้
สภาพภู มิประเทศเปลี่ยนไปจากเดิ ม ยัง คงเป็นที่ ร าบเช่ นเดิ ม ดั ง นั้น จึง คาดว่า จะไม่ ส่ง ผลกระทบต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศ
สาหรับการรื้อถอนบ้านพักอาศัยเดิม จานวน 5 หลัง และปรับพื้นที่เพื่อทาลานจอดรถ คาดว่าจะใช้เวลา
ประมาณ 1 เดือ น ซึ่ งอาคารเดิ ม มีลัก ษณะเป็นอาคารคอนกรี ตเสริ ม เหล็ก มี พื้ นที่ร วมประมาณ 767.79
ตารางเมตร และมีปริมาณเศษวัสดุรื้อถอนประมาณ 87.12 ลูกบาศก์เมตร โดยการจัดการวัสดุก่อสร้างจากการ
รื้อ ถอนบ้านพัก อาศั ย บางส่วนสามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ เช่ น สุขภั ณฑ์ ในห้องน้า ห้องส้วม บานประตู
หน้าต่าง วงกบ บานกระจก แผ่นไม้ กระเบื้องหลังคา สวนของระบบไฟฟ้ า ท่อทองแดง สายไฟ และประปา
สามารถแยกเป็นประเภทและการจัดการได้ดังนี้
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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- ตัดคานตัวเล็กออกก่อน ซึ่งจะทาให้เหลือคานตัวใหญ่วางอยู่บนเสา
- ตัดเสาต้นข้างเคียง ให้มีความสูงที่พอเหมาะ
- ตัดคานตั วใหญ่ แล้วใช้ ลวดสลิง ดึ ง ลงมาวางที่ เสาข้ างเคี ยง เพื่ อให้น้าหนัก ถ่ า ย
ลงเสา สู่ฐานรากและไม่ทาให้พื้นทะลุพังทลายลงมา
ในกรณีโครงสร้างอื่นๆ ที่มีน้าหนักมากๆ ก็สามารถทาได้เช่นเดียวกัน โดยการถ่ายน้าหนัก
ลงคาน หรือเสาเพื่อหลีกเลี่ยงการถ่ายน้าหนักลงพื้นโดยตรง
3. ขั้นตอนการรื้อระบบบาบัดน้าเสียของอาคารเดิมมีรายละเอียดดังนี้
3.1) ดาเนินการสูบน้าทิ้งที่ค้างอยู่ในระบบบาบัด และสูบตะกอนในถังเกรอะออกให้หมด
3.2) ขุดดินรอบๆ พื้นที่วางระบบบาบัดน้าเสียโดยให้กว้างประมาณ 0.50-1 เมตร
3.3) ดึงลวดสลิงที่ใช้ตรึงระบบบาบัดน้าเสียทั้ง 4 มุมออก
3.4) ยกระบบบาบัดน้าเสียออกจากหลุม
3.5) ขุดดินที่ใช้วางระบบบาบัดน้าเสียให้ดาเนินการกลบดิน และบดอัดจนแน่น
ระยะดาเนินการ
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิ ลล์ ไซด์ รี สอร์ ท จ านวน 211 ห้อ งพั ก เป็น โครงการประเภทโรงแรม
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศแต่อย่างใด โดยลักษณะภูมิประเทศของ
พื้นที่โครงการยังคงเป็นพื้นที่ราบเช่นเดิม โดยปัจจุบันโครงการได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารห้องพักเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ดังรูปที่ 4.1.1-1

รูปที่ 4.1.1-1 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน
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สาหรับบริเวณพื้นที่ลานจอดรถ ปัจจุบันมีบ้านพักอาศัยชั้นเดียว จานวน 3 หลัง และบ้านพักอาศัย
2 ชั้น จานวน 2 หลัง โดยจะมีการรื้อถอนบ้านพักอาศัยดังกล่าวและปรับพื้นที่เพื่อใช้จอดรถยนต์ จานวน 64 คัน
ดังนั้น จึงคาดว่าการดาเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศแต่อย่างใด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านลักษณะภูมิประเทศ ระยะดาเนินการ
1. จั ด ให้ มี พื้ น ที่ ว่ า งปราศจากสิ่ ง ปกคลุ ม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 56.52 ของพื้ น ที่ ที่ ข ออนุ ญ าตก่ อ สร้ า ง
และจัดสภาพภูมิสถาปัตย์โครงการให้มีความกลมกลืนใกล้เคียงกับสภาพภูมิประเทศเดิมมากที่สุด
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโครงการ และพื้นที่โดยรอบ รวมถึงพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
4.1.2 ทรัพยากรดิน และการชะล้างพังทลายของดิน
ระยะรื้อถอน และก่อสร้างลานจอดรถ
ลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ โครงการมีลักษณะเป็นที่ราบ ปัจจุบันโครงการได้ดาเนินการก่อสร้าง
อาคารห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จะมีการรื้อถอนบ้านพักอาศัยชั้นเดียว จานวน 3 หลัง และบ้านพักอาศัย
2 ชั้น จานวน 2 หลัง บริเวณที่จอดรถและปรับพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับการจอดรถ โดยไม่มีการขุดดินหรือถมดิน
ให้มีระดับพื้นที่ต่างไปจากเดิม ซึ่งจะไม่มีกิจกรรมใดๆ อันก่อให้เกิดการพังทลายของดินแต่อย่างใด ดังนั้น จึงคาด
ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดินและการชะล้างการพังทลายของดินแต่อย่างใด
แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้กาหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการชะล้าง
พังทลายของดินในระยะก่อสร้าง เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด
มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบด้ า นทรั พ ยากรดิ น และการชะล้ า งพั ง ทลายของดิ น
ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง
1. ดูแลบริเวณพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น
2. หลีกเลี่ยงการปรับพื้นที่ในช่วงหน้าฝน เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน และตะกอนดินไหลลงสู่พื้นที่
ข้างเคียง
3. ปิดคลุมเศษวัสดุรื้อถอนด้วยผ้าใบมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเศษวัสดุ รื้อถอนไปสู่พื้นที่
ข้างเคียง
4. จัดทาป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง และสัญลักษณ์อื่นๆ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
5. หากมีการร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะต้องรีบ
ดาเนินการแก้ไข และชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวโดยเร็ว
ระยะดาเนินการ
ปัจจุบันโครงการได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการดาเนินกิจกรรมภายใน
โครงการไม่มีการเปิดหน้าดิน การขุดดิน หรือกิจกรรมใดๆ อันก่อให้เกิดการพังทลายของดินแต่อย่างใด สภาพพื้นที่
โครงการปกคลุมไปด้วยอาคารของโครงการ ถนน ลานจอดรถ ที่ว่าง และพื้นที่สีเขียว ซึ่งจะมีการดูแลให้มีความ
สมบูรณ์ตลอดเวลา ดังนั้น จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดินแต่อย่างใด
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

4-5

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดินระยะดาเนินการ
1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ซึ่งโครงการเน้นการปลูก ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน เพื่อช่วยปกคลุม
หน้าดิน และช่วยดูดซับน้าฝน ชะลอการไหลของน้าฝน และลดการกัดเซาะหน้าดินได้เป็นอย่างดี
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสวยงามอย่างสม่าเสมอตลอดระยะ
ดาเนินโครงการ หากมีต้นไม้ได้รับความเสียหายหรือตายต้องปลูกใหม่ทดแทนทันที
3. ทาการขุดลอกตะกอนและทาความสะอาดท่อระบายน้าและบ่อหน่วงน้าฝนทุก 6 เดือน และเพิ่ม
ความถี่ในฤดูฝนเป็นเดือนละ 1 ครั้ง หรือเมื่อท่อมีตะกอนอุดตัน
4.1.3 การเกิดแผ่นดินไหว และสึนามิ
ระยะรื้อถอน ก่อสร้าง และดาเนินการ
การเกิดแผ่นดินไหว
เนื่องจากประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวอยู่เป็นระยะๆ กรมทรัพยากรธรณีจึงได้ทาแผนที่บริเวณพื้นที่เสี่ยง
ภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทยขึ้นในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งได้กาหนดค่าระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว 5 ระดับ
สาหรับพื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่ ซอยปฏัก 24 ตาบลกะรน อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีความรุนแรงตามมาตร
วัดเมอร์คัลลี V เมอร์คัลลี หมายถึง ค่อนข้างแรง (คนที่นอนหลับตกใจตื่น)
ทั้งนี้ วิศวกรได้คานึงถึงการจัดรูปแบบโครงสร้างอาคารและปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่อง กาหนดการ
รับน้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ.2550 ซึ่งปัจจุบันกฎกระทรวงดังกล่าวถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง เรื่อง กาหนดการรับน้าหนัก
ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
พ.ศ.2564 ดังนั้น โครงการได้ประเมินความสอดคล้องการดาเนินโครงการตามกฎกระทรวงดังกล่าว รายละเอียด
ดังนี้ “การก่อสร้างอาคารโครงการมีการตรวจสอบและปฏิบัติ ตามกฎกระทรวง เรื่อง กาหนดการรับน้าหนัก
ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
พ.ศ.2564 ข้อ 3 ในกฎกระทรวงนี้ “บริเวณที่ 2” หมายความว่า บริเวณพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ว่าอาคารอาจ
ได้รับผลกระทบทางความมั่นคงแข็งแรง และเสถียรภาพในระดับปานกลางเมื่อมีแรงสั่นสะเทือ นของแผนดินไหว
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครสรรค์ จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดราชบุรี จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี”
สาหรั บในปี พ.ศ.2555 นั้น ได้ เกิ ดแผ่นดิ นไหวที่จัง หวัดภู เก็ต ซึ่ ง มี ศู นย์กลางอยู่ที่ ตาบลศรี สุนทร
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ละติจูด 8.02 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.37 องศาตะวันออก ที่ความลึก 10 กิโลเมตร
วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 4.30 ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 16 เดือนเมษายน 2555 เวลา 16.44 น. ตามประกาศของกรม
อุตุนิยมวิทยานั้น สาเหตุเกิดจากการเคลื่อนตัวของแนวรอยเลื่อนคลองมะลุ่ยตามแนวระนาบแบบเหลื่อมซ้าย
ที่ทอดผ่าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา และทะเลอันดามัน จังหวั ดภูเก็ต โดยจากแผนที่แสดงการประเมิน
ความรุนแรงของแผ่นดินไหว ในวันเวลาดังกล่าวของกรมทรัพยากรธรณี, 2555
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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สาหรับพื้นที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ในตาบลกะรน อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ที่เกิดขึ้นบริเวณตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2555 พบว่า พื้นที่โครงการ
ไม่ได้อยู่ในจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวจึงไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว (กรมทรัพยากรธรณี ,
2555)
การเกิดสึนามิ
จากเหตุ ก ารณ์ ภั ยพิ บัติ สึนามิ ที่ ผ่า นมา เทศบาลตาบลกะรนถื อ ว่ า เป็น พื้ นที่ ที่ไ ด้ รั บผลกระทบจาก
เหตุก ารณ์ดัง กล่า ว สาหรั บพื้ นที่ โ ครงการตั้ ง อยู่ที่ ซ อยปฏั ก 24 ตาบลกะรน อ าเภอเมื อ งภู เก็ ต จัง หวัดภู เก็ ต
ซึ่งจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ จังหวัดภูเก็ต พบว่า ไม่อยู่ในพื้นที่น้าท่วมจากคลื่นสึนามิแต่อย่างใด
สาหรับหอเตือนภัยที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุดอยู่บริเวณหน้าโรงแรมฮิลตัน อาร์เคเดีย รีสอร์ท
แอนด์ สปา มีรัศมีการส่งสัญญาณเสียงประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่โครงการอยู่ห่างจากหอสัญญาณเตือนภัย
สึนามิบริเวณหน้าโรงแรมฮิลตัน อาร์เคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประมาณ 1.55 กิโลเมตร (ตามระยะราบ) ดังนั้น
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถได้ยินเสียงจากหอเตือนภัยดังได้อย่างชัดเจน
สาหรับสถานที่อพยพที่ปลอดภัย สาหรับพักพิงชั่วคราวที่กรมทรัพยากรธรณี กาหนดไว้ ซึ่งใกล้พื้นที่
โครงการมากที่สุด คือ วัดสุวรรณคีรีเขต อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 1.25 กิโลเมตร (ตามระยะถนน) ทั้งนี้
โครงการได้จัดทาแผนผังเส้นทางอพยพไปยังพื้นที่อพยพที่ได้กาหนดไว้ และจะประสานงานหน่วยงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลกะรน ตลอดจนจัดให้มีการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และคนงานก่อสร้างอย่างน้อยปีละครั้ง และร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีภัยกับหน่วยงานราชการ
เพื่ อให้เกิดความเข้ าใจและสามารถปฏิบัติได้ถู กต้ องเมื่อ เกิ ดเหตุ การณ์ จริ ง ดัง นั้น จึง คาดว่าผลกระทบจะอยู่
ในระดับต่า
มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบด้ า นการเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว และสึ น ามิ ระยะก่ อ สร้ า งและ
ระยะดาเนินการ
1. จัดทาแผนที่แสดงเส้นทางอพยพหนีภัยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการและพนักงานในโครงการ
ทราบถึงเส้นทางหนีภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ใช้บริการและพนักงานในโครงการสามารถอพยพได้อย่าง
รวดเร็ว และปลอดภัย โดยติดไว้บริเวณห้องพัก และโถงทางเดินอาคารของโครงการ
2. จัด ให้ มี ก ารซ้ อ มอพยพเพื่ อ ความปลอดภั ย ของเจ้า หน้ า ที่ ฝ่า ยต่ า งๆ ในโครงการอย่า งน้ อ ยปีล ะ
1 ครั้ง หรือหากจังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของโครงการจะต้องเข้ าร่วมการฝึกดังกล่าว
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง
3. ประสานงานกั บหน่ วยงานที่ รั บผิดชอบหากเกิ ด กรณี แ ผ่น ดิ นไหว พร้ อ มทั้ ง แจ้ง เบอร์ ติดต่ อ ของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ผู้ใช้บริการทราบ เช่น หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลกะรน สถานี
ตารวจภูธรกะรน เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการและพนักงานในการอพยพได้ทันท่วงที
4. จั ด ท าเอกสารเผยแพร่ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การเตรี ย มความพร้ อ มและการปฏิ บั ติ ตั ว กรณี เ กิ ด เหตุ
แผ่นดินไหว ดังนี้
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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- ก่อนการเกิดแผ่นดินไหว
1) มีไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกล่องยาเตรียมไว้ในห้องพัก และให้ทุกคนทราบว่าวางอยู่ส่วน
ไหนของห้องพัก
2) ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3) มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในอาคาร เช่น ถังดับเพลิง ถุงทราย เป็นต้น
4) ทราบตาแหน่งของวาล์วปิดก๊าซ สะพานไฟ สาหรับตัดกระแสไฟฟ้า
5) อย่ า วางสิ่ง ของหนัก บนชั้ น บนหรื อ หิ้ ง สู ง ๆ เพราะเมื่ อ เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวอาจตกลงมาเป็ น
อันตรายได้
6) มีการยึดหรือผูกอุปกรณ์เครื่องใช้หนักๆ ให้แน่นกับพื้น
7) มีการวางแผนเรื่องจุดนัดพบที่ปลอดภัย ในกรณีที่ต้องพลัดพรากกันเพื่อมารวมตัวกันอีก ครั้ง
ในภายหลัง
- ระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว
1) อย่าตกใจ พยายามควบคุมสติ
2) ถ้าอยู่ภายในห้องพักให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของห้องพักที่มีโครงสร้างแข็งแรง สามารถรับ
น้าหนักได้มาก และอยู่ห่างจาก ประตู ระเบียง หน้าต่าง
3) หากอยู่ในอาคารสูง ควรตั้งสติและรีบออกจากอาคารโดยเร็ว หนีจากสิ่งล้มทับ
4) ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้ง ให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าและสิ่งห้อยแขวนต่างๆ ที่ปลอดภัยภายนอกคือ
ที่โล่งแจ้ง
5) อย่าใช้เทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจมีก๊าซรั่วอยู่บริเวณนั้น
- หลังการเกิดแผ่นดินไหว
1) ตรวจสอบตัวเอง และคนรอบข้างว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ให้ทาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน
2) รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะอาจเกิดการทรุดตัวของอาคารหรือพังทลายได้
3) ใส่รองเท้าหุ้มส้น เพราะอาจมีเศษแก้วหรือวัสดุแหลมคมอื่น ทาให้ได้รับบาดเจ็บ
4) ตรวจสอบสายไฟ ท่ อ น้า ท่ อ ก๊ า ซ เพื่ อ ป้อ งกั น การเกิ ด อุ บั ติเหตุ จากก๊ า ซรั่ ว หากได้ ก ลิ่ น
ให้เปิดประตู หน้าต่างทุกบาน
5) ให้ออกห่างจากบริเวณที่มีสายไฟรั่ว ขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง
6) เปิดวิทยุฟังคาแนะนาฉุกเฉิน อย่าใช้โทรศัพท์นอกจากจาเป็นจริงๆ
7) สารวจดูความเสียหายของท่อส้วม และท่อน้าทิ้งก่อนใช้
8) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง
5. หากเกิดธรณีภัยพิบัติ โครงการต้องจัดให้มีการช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการดังนี้
- พนักงานเคาะประตูห้องพักและแต่ละห้องและตรวจสอบว่ามีผู้ใช้บริการห้องพักอยู่หรือไม่
- พนักงานอยู่ตามมุมต่างๆ ของโครงการ เพื่อนาทางผู้ใช้บริการห้องพักไปยังจุดรวมพลและอพยพ
ไปยังที่ปลอดภัยต่อไป
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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6. โครงการจัดให้มีจุดรวมพล จานวน 3 จุด รวมพื้นที่ทั้งหมด 250 ตารางเมตร โดยจุดรวมพลที่ 1
อยู่ใกล้กับที่จอดรถผู้พิการ บริเวณข้างอาคาร 2 มีพื้นที่ 100 ตารางเมตร จุดรวมพลที่ 2 อยู่ระหว่างอาคาร 1 กับ
พื้นที่ลานจอดรถ (ทางเซอร์วิส) มีพื้นที่ 75 ตารางเมตร และจุดรวมพลที่ 3 อยู่บริเวณระเบียงสระว่ายน้าหน้า
ร้านอาหารของอาคาร 2 มีพื้นที่ 75 ตารางเมตร
4.1.4 คุณภาพอากาศ
ระยะรื้อถอน และก่อสร้างลานจอดรถ
จากการตรวจวั ดคุ ณ ภาพอากาศบริ เ วณพื้ นที่ โ ครงการ โดยบริ ษั ท เอ็ นไวรอนเมนท์ รี เ สริ ช แอนด์
เทคโนโลยี จากัด เมื่อวันที่ 11-14 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ
คุณภาพอากาศทั้งในระยะรื้อถอน ระยะก่อสร้าง และระยะดาเนินการ ซึ่งผลตรวจวัดคุณภาพอากาศมีรายละเอียด
ดังนี้ (ภาคผนวก 10)
ตารางที่ 4.1.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ
ดัชนีคุณภาพ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน1/
ฝุ่นขนาดเล็ก PM101/
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์1/
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์1/
ก๊าซไฮโดรคาร์บอน
ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์3/

หน่วย

มก./ลบ.ม.

ผลการตรวจวัด
0.048
0.028
0.0024
0.0024
2.217
0.5728

ค่ามาตรฐาน
0.334/
0.124/
0.785/
0.326/
10.318/

ที่มา : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด, วันที่ 11-14 กรกฎาคม พ.ศ.2564
หมายเหตุ : 1/ หมายถึง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 2/ หมายถึง ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 3/ หมายถึง ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง
4/
หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศทั่วไป
5/
หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปใน 1 ชั่วโมง
6/
หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศทั่วไป
7/
หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศทั่วไป
8/
หมายถึ ง ค่ า มาตรฐาน 1 ชั่ว โมง เท่ า กั บ 34.2 มิ ล ลิก รั มต่ อ ลู ก บาศก์เ มตร ค่ า มาตรฐานเฉลี่ ย 8 ชั่ ว โมง เท่า กั บ 10.31
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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ในขั้ นตอนการรื้ อ ถอนบ้า นพัก อาศั ยชั้ นเดียว จานวน 3 หลัง และบ้า นพั ก อาศั ย 2 ชั้ น จานวน
2 หลัง ซึ่งมีพื้นที่อาคารรวมประมาณ 767.79 ตารางเมตร และการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างลานจอดรถ จะก่อให้เกิด
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการสกัดทุบ บดย่อย และการขนส่งเศษวัสดุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งภายใน
โครงการ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น โดยสามรถประเมินผลกระทบได้
ดังนี้
1.1) ฝุ่นละอองจากกิจกรรมการรื้อถอนบ้านพักอาศัย และการก่อสร้างลานจอดรถ
ผลกระทบด้านฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการรื้อถอนบ้านพักอาศัย และการก่อสร้างลาน
จอดรถ อาจจะทาให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ข้างเคียง โดยผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณฝุ่นที่แพร่กระจายสู่บรรยากาศ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
หลายปัจจัย เช่น ลักษณะองค์ประกอบของดิน ความชื้นของดิน และความเร็วลม เป็นต้น
U.S EPA (1977) ได้เสนอแนะการคานวณสาหรับงานก่อสร้างลักษณะงานบนพื้นดินที่มีกิจกรรม
ปานกลาง ดินมีองค์ประกอบของตะกอนดินละเอียด (Silt) 30% และดัชนีของหยาดน้าฟ้า (Precipitation and
Evaporation Index) ประมาณ 50% ฝุ่นละอองจะเกิดขึ้นในอัตรา 1.20 ตัน/เอเคอร์/เดือน โดยการวิเคราะห์ความ
เข้มฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น และปลดปล่อยสู่บรรยากาศคานวณโดยใช้ แบบจาลอง Box Model ของ John G Rau
and David C.Wooten, 1996 ซึ่งมีสมการดังต่อไปนี้
C (mg/m3)

=

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

เมื่อ C = ความเข้มของฝุ่นละออง (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
Q = ปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้น (Emissions) (มิลลิกรัม/วินาที) มีค่าดัชนีการระเหย
(Precipitation Evaporation Index) ประมาณร้อยละ 50 ซึ่งจะทาให้
กิ จกรรมการก่ อ สร้ า งบนพื้ นที่ เกิ ดการฟุ้ ง กระจายของฝุ่นละอองรวมเข้ า สู่
บรรยากาศประมาณ 1.2 ตัน/พื้นที่ก่อสร้าง 1 เอเคอร์/เดือน หรือ 296.5x103
มิลลิกรัม/ตารางเมตร/เดือน สาหรับค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) และประมาณ
27.30x103 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/เดือน สาหรับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10)
(US.EPA.,1977)
D = ความกว้างของพื้นที่ก่อสร้างในทิศทางตั้งฉากกับลม (เมตร) ประมาณ 75.50
เมตร
W = ความเร็วลมเฉลี่ยโดยใช้สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี พ.ศ.2533 - 2562 ณ
สถานีตรวจวัดอากาศภูเก็ต ซึ่งเท่ากับ 2 นอต หรือ 1.03 เมตร/วินาที (1 knot
= 0.5144 m/s)
M = (Mixing Height) เป็นสภาพความคงตัวของอากาศ เพื่อศึกษาการฟุ้งกระจาย
ของสารมลพิษทางอากาศจากแหล่งกาเนิดโดยใช้ผลการศึกษาของ Tachai
Sumittra (1984) เท่ากับ 1,419 เมตร (ดังตารางที่ 4.1.4-2)
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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ตารางที่ 4.1.4-2 ค่าสูงสุดของ Mixing Height ในแต่ละเดือน
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
เฉลี่ยตลอดทั้งปี

ค่าสูงสุดของ Mixing Height (m.)
1,660
1,460
1,340
1,500
1,280
1,350
1,540
1,350
1,200
1,400
1,380
1,550
1,419

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย MMD ที่ 0700 LST (2494-2523) = 1,419

 ปริมาณฝุ่นละออง (TSP)
สาหรับพื้นทีร่ ื้อถอนที่จอดรถประมาณ 767.79 ตารางเมตร มีความกว้างของพื้นที่รื้อบ้านพักอาศัย
และการก่อสร้างลานจอดรถ ในทิศทางตั้งฉากกับลม ประมาณ 75.50 เมตร ทาการรื้อถอน 8 ชั่วโมง/วัน สามารถ
คานวณปริมาณฝุ่นละออง (TSP) จากการก่อสร้างได้ ดังนี้
Q =
(296.50x103 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/เดือน) x (767.79 ตารางเมตร)
30 (วัน) x 8 (ชั่วโมง) x 60 (นาที) x 60 (วินาที)
=
263.49 มิลลิกรัม/วินาที
C =
263.49 (มิลลิกรัม/วินาที)
75.50 (เมตร) x 1.03 (เมตร/วินาที) x 1,419 (เมตร)
=
0.0024 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จากการคานวณความเข้มของฝุ่นละอองโดยใช้ Box Model พบว่า กิจกรรมการรื้อถอนบ้านพักอาศัย
และการก่อสร้างลานจอดรถ จะก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เท่ากับ 0.0024 มิลลิกรัม /ลูกบาศก์เมตร
และเมื่อรวมกับปริมาณฝุ่นละอองที่ตรวจวัดได้จากพื้นที่โครงการซึ่งตรวจวัดได้ 0.048 มิลลิกรัม /ลูกบาศก์เมตร
จะมีค่ าเท่า กับ 0.0504 มิลลิก รัม /ลูก บาศก์เมตร ซึ่ง พบว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานเมื่อ เปรี ยบเที ยบกับค่ า
มาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศทั่ วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ง แวดล้อ มแห่ง ชาติ ฉบับ ที ่ 24
(พ.ศ.2547) ซึ่งกาหนดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม /ลูกบาศก์เมตร
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)
การหาปริม าณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากกิจกรรมจากการรื้อถอนบ้านพัก อาศั ย และการ
ก่อสร้างลานจอดรถ สามารถคานวณได้ ดังนี้
Q =
=
C =
=

(27.30x103 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/เดือน) x (767.79 ตารางเมตร)
30 (วัน) x 8 (ชั่วโมง) x 60 (นาที) x 60 (วินาที)
24.26 มิลลิกรัม/วินาที
24.26 (มิลลิกรัม/วินาที)
75.50 (เมตร) x 1.03 (เมตร/วินาที) x 1,419 (เมตร)
0.00020 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากการคานวณความเข้มของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) โดยใช้ Box Model พบว่า
กิจกรรมการรื้อถอนบ้านพักอาศัย และการก่อสร้างลานจอดรถจะก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขนาด
เล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เท่ากับ 0.00020 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และเมื่อรวมกับปริมาณฝุ่นละอองขนาด
เล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ที่ตรวจวัดได้จากพื้นที่โครงการซึ่งตรวจวัดได้ 0.028 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะมีค่า
เท่ากับ 0.0282 มิลลิกรัม /ลูกบาศก์เมตร ซึ่งพบว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547)
ซึ่งกาหนดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
1.2) มลพิษทางอากาศจากการทางานของเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
ผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการทางานของเครื่องจักรที่ใช้ในการรื้อถอนบ้านพัก
อ า ศั ยแ ละก า ร ก่ อ สร้ า ง ลา นจอ ดร ถ จะ ท า ให้ เ กิ ด ม ล พิ ษ ทา ง อ า ก า ศ หลา ยช นิ ด ที่ ส า คั ญ ได้ แ ก่
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารไฮโดรคาร์บอน (HC) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(SO2) ฝุ่นละออง (TSP) ซึ่ง US.EPA ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างว่าส่วนใหญ่
เป็นประเภทเครื่องยนต์ดีเซล และมี Emission Factors ดังตารางที่ 4.1.4-3
ตารางที่ 4.1.4-3 สัมประสิทธิ์ตัวคูณการปลดปล่อยมลสาร (Emission Factor) ของเครื่องจักรกล
และอุ ป กรณ์ ที่ ท างานด้ ว ยเครื่ อ งยนต์ ดี เ ซลที่ ใ ช้ ส าหรั บ งานรื้ อ ถอนบ้ า นพั ก อาศั ย
และการก่อสร้างลานจอดรถ
ชนิดของมลสาร
CO
NOx
SOx
HC
TSP

Emission Factors (กก./1,000 ลิตร น้ามันเชื้อเพลิง)
11.30
59.20
3.73
4.16
3.61

ที่มา : US. EPA, 1977

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การคานวณอัตราการระบายมลสารที่เกิดจากเครื่องจักรที่ใช้ ในการในการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและการ
ก่อสร้างลานจอดรถ ที่ทางานด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จะคานวณโดยใช้ แบบจาลอง Box Model ของ John G Rau
and David C.Wooten, 1996 โดยใช้สัมประสิทธิ์ตัวคูณการปลดปล่อยมลสาร (Emission Factor) ของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ทั่วไป (Miscellaneous) โดยโครงการคาดว่าจะมีการใช้น้ามันเชื้อเพลิงสาหรับ
เครื่องยนต์ดีเซลประมาณ 1,000 ลิตรต่อวัน คิดชั่วโมงทางานละวัน 8 ชั่วโมง โดยสามารถคานวณหาความเข้มข้น
ของมลสารที่เกิดจากเครื่องจักรกลที่ใช้ในการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและการก่อสร้างลานจอดรถ ได้ดังนี้
อัตราการเกิดมลสาร Q = Emission Factor x ปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ (ลิตร/วินาที)
Emission Factor x 1,000 (ลิตร) x 106
1,000 (ลิตร) x 8 (ชั่วโมง) x 3,600 (วินาที/ชั่วโมง)
Q =
Emission Factor x 34.72 (มิลลิกรัม/วินาที)
ดังนั้น ความเข้มข้นของมลสารแต่ละชนิดที่เกิดจากเครื่องจักรกลที่ใช้ในการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและการ
ก่อสร้างลานจอดรถ สามารถคานวณได้ดังนี้
 ความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
=

CO

=

Emission Factor x 34.72 (มิลลิกรัม/วินาที)
75.50 (เมตร) x 1.03 (เมตร/วินาที) x 1,419 (เมตร)
=
11.30 x 34.72 (มิลลิกรัม/วินาที)
110,348.54
=
0.00355
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
NO2

=

Emission Factor x 34.72 (มิลลิกรัม/วินาที)
75.50 (เมตร) x 1.03 (เมตร/วินาที) x 1,419 (เมตร)
=
59.20 x 34.72 (มิลลิกรัม/วินาที)
110,348.54
=
0.01862
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
SO2 =
Emission Factor x 34.72 (มิลลิกรัม/วินาที)
75.50 (เมตร) x 1.03 (เมตร/วินาที) x 1,419 (เมตร)
=
=

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ความเข้มข้นของไฮโดรคาร์บอน (HC)
THC

=

Emission Factor x 34.72 (มิลลิกรัม/วินาที)
75.50 (เมตร) x 1.03 (เมตร/วินาที) x 1,419 (เมตร)

=

4.16 x 34.72 (มิลลิกรัม/วินาที)
110,348.54
=
0.00130
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 ความเข้มข้นของฝุ่นละออง (TSP)
TSP

=

Emission Factor x 34.72 (มิลลิกรัม/วินาที)
75.50 (เมตร) x 1.03 (เมตร/วินาที) x 1,419 (เมตร)

=

3.61 x 34.72 (มิลลิกรัม/วินาที)
110,348.54
0.00135
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

=

จากการคานวณความเข้มข้นมลสารที่เกิดจากเครื่องจักรที่ใช้ในการรื้อถอนบ้านพักอาศัย และ
การก่อสร้างลานจอดรถ ที่ทางานด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พบว่า มีค่าความเข้มข้นของ CO, NO2 , SO2 , HC และ
TSP ประมาณ 0.01862, 0.01862, 0.00117, 0.00130 และ 0.00135 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ
1.3) มลพิษทางอากาศจากพาหนะที่ใช้ในการรื้อถอนบ้านพักอาศัย และและการก่อสร้างลาน
จอดรถ
ผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศที่เกิดจากยานพาหนะที่ใช้ในการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและ
การก่อสร้างลานจอดรถ ได้แก่ รถแบคโฮ (Backhoe) และรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง (Truck) เป็นต้น ซึ่งจะปล่อย
ก๊า ซมลพิ ษ ทางอากาศหลายชนิดที่ สาคัญ ได้ แก่ ก๊ า ซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) สารไฮโดรคาร์บอน (HC)
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ฝุ่นละออง (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10
ไมครอน (PM10) โดยปริมาณมลสารชนิดต่างๆ ที่ระบายออกจากยานพาหนะประเมินจากสัมประสิทธิ์ตัวคูณการ
ปลดปล่อย มลสาร (Emission Factor) ของยานพาหนะชนิดเครื่องยนต์ดีเซลใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้างที่ความเร็ว
เฉลี่ย 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ดังตารางที่ 4.1.4-4

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.1.4-4 สัมประสิทธิ์ตัวคูณการปลดปล่อยมลสาร (Emission Factor) สาหรับอัตราการระบายสาร
มลพิษจากยานพาหนะประเภทต่างๆ
ชนิดยานยนต์
NOx1/
1.69
1.12
19.15

รถเบนซินเล็ก
รถดีเซลเล็ก
รถดีเซลใหญ่
ที่มา :

สัมประสิทธิ์ตัวคูณการปลดปล่อยมลสาร (Emission Factor)
(กรัม/กิโลเมตร/คัน)
1/
CO
TSP2/
PM102/
SOx3/
32.25
0.10
0.02
0.398
1.40
0.26
0.485
0.398
8.67
2.71
0.899
0.398

HC1/
6.85
0.66
4.30

1/ Pollution Control Department. Final Report. Air and Noise Emisssion Database for Thailand, 1994
2/ Pollution Control Department. Final Report. Air and Noise Emisssion Database for Thailand, 2003
3/ Sandeep Kishan and Wongpun Limpaseni. PM Abutment Stratege for the Bangkok Metropolitan Area, 1998

การคานวณอัตราการระบายมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่ใช้ในการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและการ
ก่อสร้างลานจอดรถ จะใช้แบบจาลอง Box Model ของ John G Rau and David C.Wooten, 1996
เช่นเดียวกับการคานวณปริมาณฝุ่นละอองและการคานวณอัตราการระบายมลสารที่เกิดจากเครื่องจักรที่ใช้ในการ
รื้อ ถอนบ้า นพั ก อาศั ยและการก่ อ สร้ า งลานจอดรถ โดยการอนุม านว่า โครงการนี้ จะมี การใช้ ยานพาหนะที่ใช้
เครื่องยนต์ดีเซลใหญ่ ประกอบด้วย รถแบคโฮ จานวน 1 คัน รถบรรทุก 4 ล้อ จานวน 1 คัน และเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก
ประกอบด้วย รถบรรทุก 4 ล้อ (รถกระบะ) จานวน 1 คัน รวมทั้งสิ้น 3 คัน โดยคิดกรณีเลวร้ายที่สุด คือ รถทั้งหมด
วิ่งเข้า-ออก ในพื้นที่โครงการใน 1 ชั่วโมง พร้อมกัน ที่ความเร็ว 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ตามระยะทางประมาณ
0.160 กิโลเมตร ซึ่งสามารถคานวณหาความเข้มข้นของมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่ใช้ในระยะรื้อถอนบ้านพัก
อาศัยและการก่อสร้างลานจอดรถ ได้ดังนี้
อัตราการเกิดมลสาร Q =

Emission Factor x ระยะทางที่รถวิ่ง (กิโลเมตร) x จานวน
พาหนะที่ขนส่งวัสดุ (คัน/ชั่วโมง)

=

Emission Factor x 0.160 (กิ โลเมตร) x 3 (คัน/
ชั่วโมง) x 1,000 มิลลิกรัม/กรัม

3,600 (วินาที/ชั่วโมง)
Q
=
Emission Factor x 0.160 (มิลลิกรัม/วินาที)
ดังนั้น ความเข้มข้นของมลสารแต่ละชนิดที่เกิดจากยานพาหนะในระยะรื้อถอนบ้านพักอาศัย
และการก่อสร้างลานจอดรถ สามารถคานวณได้ดังนี้
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
CO

=

Emission Factor x 0.160 (มิลลิกรัม/วินาที)
75.50 (เมตร) x 1.03 (เมตร/วินาที) x 1,419 (เมตร)

=

8.67 x 0.160 (มิลลิกรัม/วินาที)
110,348.54

=

0.000013

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

 ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
NO2 =
Emission Factor x 0.160 (มิลลิกรัม/วินาที)
75.50 (เมตร) x 1.03 (เมตร/วินาที) x 1,419 (เมตร)
=
1.69 x 0.160 (มิลลิกรัม/วินาที)
110,348.54
=
0.0000024 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
SO2 =
Emission Factor x 0.160 (มิลลิกรัม/วินาที)
75.50 (เมตร) x 1.03 (เมตร/วินาที) x 1,419 (เมตร)
=
0.398 x 0.160 (มิลลิกรัม/วินาที)
110,348.54
=
0.00000058 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 ความเข้มข้นของไฮโดรคาร์บอน (HC)
THC =
Emission Factor x 0.160 (มิลลิกรัม/วินาที)
75.50 (เมตร) x 1.03 (เมตร/วินาที) x 1,419 (เมตร)
=
6.85 x 0.160 (มิลลิกรัม/วินาที)
110,348.54
=
0.0000099 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 ความเข้มข้นของฝุ่นละออง (TSP)
TSP =
Emission Factor x 0.160 (มิลลิกรัม/วินาที)
75.50 (เมตร) x 1.03 (เมตร/วินาที) x 1,419 (เมตร)
=
0.26 x 0.160 (มิลลิกรัม/วินาที)
110,348.54
=
0.0000004 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10 : particulate matter)
PM10 =
Emission Factor x 0.160 (มิลลิกรัม/วินาที)
75.50 (เมตร) x 1.03 (เมตร/วินาที) x 1,419 (เมตร)
=
0.485 x 0.160 (มิลลิกรัม/วินาที)
110,348.54
=
0.0000007
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
จากการคานวณความเข้มข้นมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่ใช้ในการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและ
การก่อสร้างลานจอดรถ พบว่า มีค่าความเข้มข้นของ CO, NO2 , SO2 , HC, TSP และ PM10 ประมาณ
0.000013, 0.0000024, 0.00000058, 0.0000099, 0.0000004 และ 0.0000007 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ตามลาดับ
ทั้งนี้ จากการประเมินความเข้มข้นของมลสารทั้งหมดจากกิจกรรมต่างๆ ในระยะรื้อถอนบ้านพัก
อาศัยและการก่อสร้างลานจอดรถ ทั้งสามกิจกรรม ได้แก่ ฝุ่นละอองจากกิจกรรมการรื้อถอนในพื้นที่ มลสารจาก
เครื่องจักรกล และมลสารจากยานพาหนะ พบว่า CO, NO2, SO2, THC, TSP และ PM10 มีค่าไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน และเมื่อรวมกับค่าที่ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ ตรวจวัดเมื่อวันที่ 11-14 กรกฎาคม พ.ศ.2564 แล้ว
ไม่มีนัยสาคัญที่ทาให้คุณภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน (ค่ามลพิษทางอากาศระยะก่อสร้างของโครงการทุก
ดัชนีที่ประเมินสรุปได้ ดัง ตารางที่ 4.1.4-5) ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบด้านคุณภาพอากาศที่เกิดขึ้นจากการ
รื้อถอนบ้านพักอาศัยและการก่อสร้างลานจอดรถ จะอยู่ในระดับต่า
ตารางที่ 4.1.4-5 สรุปค่าความเข้มข้นมลพิษทางอากาศระยะรื้อถอนบ้านพักอาศัยและการก่อสร้างลานจอดรถ
ดัชนี
คุณภาพ
อากาศ

ค่าความเข้มข้น
ของมลสารที่
ตรวจวัดบริเวณ
พื้นที่โครงการ

CO
NO2
SO2
THC
TSP
PM10

0.5728
0.0024
0.0024
2.217
0.048
0.028

ค่าความเข้มของมลสาร (มก./ลบ.ม.)
จากกิจกรรมการรื้อถอนทั้งสามกิจกรรม
ฝุ่นละออง
จาก
จากการ
จากยานพาหนะ
เครื่องจักร
รื้อถอน
0.00355
0.000013
0.01862
0.0000024
0.00117
0.00000058
0.00130
0.0000099
0.0024
0.00135
0.0000004
0.00020
0.0000007

รวมค่าความ
เข้มของมลสาร
(มก./ลบ.ม.)

ค่ามาตรฐาน
(มก./ลบ.ม.)

0.5764
0.0210
0.0036
2.2183
0.0517
0.0282

เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 5/ ไม่เกิน 10.26
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง4/ ไม่เกิน 0.32
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง3/ ไม่เกิน 0.78
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง1/ ไม่เกิน 0.33
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง2/ ไม่เกิน 0.12

ที่มา : การคานวณของบริษัทที่ปรึกษา, สิงหาคม 2564
หมายเหตุ 1/ และ 2/ และ 3/ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547)
4/
ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552)
5/
ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์
1. จั ด ให้ มี ป้ า ยประกาศบริ เ วณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งโดยระบุ ชื่ อ ที่ อ ยู่ ห มายเลขโทรศั พ ท์ ห รื อ สถานที่
ที่ สามารถติด ต่ อ เจ้า หน้า ที่ ข องโครงการได้ เพื่ อ รั บข้ อ ร้ อ งเรี ยนหรื อ ข้ อ เสนอแนะจากใช้ ผู้พั กอาศั ยข้ า งเคี ย ง
โดยติดป้ายประกาศต้องอยู่ในตาแหน่งที่บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน
2. ทาป้ายระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง (ปรับพื้นที่) และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวัน
มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ
1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจาตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และให้ชื่อ
พร้อมเบอร์โทศัพท์ที่ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง ให้ติดต่อโดยตรงเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ
พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้อง
หาแนวทางแก้ไขโดยทันที
2. ติดตั้งระบบตรวจวัดและบันทึกฝุ่นประจาวันพร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ
3. ตรวจสอบการทางานทั่วไปและหาแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน
มาตรการด้านการเตรียม และดูแลพื้นที่ก่อสร้าง
1. จัดวางตาแหน่งเครื่องจักร และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้ที่ได้รับฝุ่นมากที่สุด
2. จัดทารั้วอิฐบล็อกบริเวณแนวเขตที่ดินพื้นที่ลานจอดรถด้านทิศตะวันออก สูง 2.50 เมตร (บริเวณ
อาคารห้องพักปัจจุบันมีรั้วอิฐบล็อก สูง 2 เมตร) และรั้วชั่วคราว (Aluminum sheet) โดยรอบแนวเขตที่ดินพื้นที่
ลานจอดรถด้านทิศตะวันออก และทิศใต้ สูง 3 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน และป้องกัน
ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง พร้อมติดป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง และสัญลักษณ์อื่นๆ
เช่น ป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สัญญาณเตือนอันตราย ที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
มาตรการด้านการเดินรถ และใช้เครื่องจักร
1. ปิ ด คลุ ม ผ้ า ใบท้ า ยรถที่ ข นส่ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ า งให้ มิ ด ชิ ด และหนาแน่ น เพื่ อ ป้ อ งกั น การ
ฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
2. ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งานและตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ เพื่อลดการเกิดเขม่าและควัน
3. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ามันเป็นเชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า
4. ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
5. วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนวัสดุและดิน เพื่อลดปั ญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้ยานพาหนะใน
การขนส่ง ทั้งประเภทและเวลาตามข้อกาหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่
มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง
1. ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย
2. ใช้ระบบการขนส่งที่ก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด
3. จัดระบบที่จะทาความสะอาดให้พร้อมใช้งานในกรณีที่มีการหกของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการด้านการจัดการของเสีย
1. ห้ามเผามูลฝอย วัชพืช และวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศระยะรื้อถอน
1. จัดให้มีการรื้อถอนภายในบ้านพักอาศัยก่อนรื้อผนังบ้านพักอาศัย เพื่อใช้ประโยชน์จากผนังอาคารเป็น
วัสดุป้องกันฝุ่น
2. จัดทารั้วอิฐบล็อกบริเวณแนวเขตที่ดินพื้นที่ลานจอดรถด้านทิศตะวันออก สูง 2.50 เมตร (บริเวณ
อาคารห้องพักปัจจุบันมีรั้วอิฐบล็อก สูง 2 เมตร) และรั้วชั่วคราว (Aluminum sheet) โดยรอบแนวเขตที่ดินพื้นที่
ลานจอดรถด้านทิศตะวันออก และทิศใต้ สูง 3 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน และป้องกัน
ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง
3. หลีกเลี่ยงการขูดผิวคอนกรีต แต่ในกรณีที่ต้องดาเนินการต้องทาให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน
4. ฉี ดพรมน้ าบริ เวณพื้ นที่ รื้ อ ถอน และก่ อ สร้ า งอย่า งน้อ ยวัน ละ 2 ครั้ ง และเพิ่ ม ความถี่ ต ามความ
เหมาะสมกรณีที่พบว่าเกิดฝุ่นละอองจานวนมากเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
5. จัดให้มีพนักงานทาความสะอาดคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นอยู่บริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ
โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นจะทาความสะอาดโดยใช้น้าฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที
ระยะดาเนินการ
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศเกิดจากการจราจรภายในโครงการ ซึ่งมลพิษที่เกิดขึ้นนี้จะมาจาก
ท่ อ ไอเสี ย รถยนต์ ข องพาหนะที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารใช้ โดยเฉพาะเมื่ อ เกิ ด การชะลอตั ว ในขณะเข้ า จอด หรื อ รถติ ด
โดยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดการสะสมตัวของมลพิษทางอากาศ คือ บริเวณพื้นที่จอดรถ ซึ่งอาจก่อให้ความ
เดือดร้อนราคาญ และอาจสะสมจนถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้บริการและผู้อยู่อาศัยที่อยู่
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการได้ ดังนั้น การประเมิ นผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากยานพาหนะจะพิจารณามลสาร
หลักที่ระบายออกจากยานพาหนะ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารไฮโดรคาร์บอน (HC) ไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (NO2) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ฝุ่นละออง (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
(PM10) โดยปริมาณมลสารชนิดต่างๆ ที่ระบายออกจากยานพาหนะประเมินจากสัมประสิทธิ์ตัวคูณการปลดปล่อย
มลสาร (Emission Factor) ของยานพาหนะชนิดเครื่องยนต์เบนซินเล็กและดีเซลเล็กของผู้ใช้บริการภายใน
โครงการที่ความเร็วเฉลี่ย 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ดังตารางที่ 4.1.4-6
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ตารางที่ 4.1.4-6 สัมประสิทธิ์ตัวคูณการปลดปล่อยมลสาร (Emission Factor) สาหรับอัตราการระบาย
สารมลพิษจากยานพาหนะประเภทต่างๆ
สัมประสิทธิ์ตัวคูณการปลดปล่อยมลสาร (Emission Factor)
(กรัม/กิโลเมตร/คัน)
1/
CO
TSP2/
PM102/
SOx3/
32.25
0.10
0.02
0.398
1.40
0.26
0.485
0.398
8.67
2.71
0.899
0.398

ชนิดยานยนต์
NOx1/
1.69
1.12
19.15

รถเบนซินเล็ก
รถดีเซลเล็ก
รถดีเซลใหญ่
ที่มา :

HC1/
6.85
0.66
4.30

1/ Pollution Control Department. Final Report. Air and Noise Emisssion Database for Thailand, 1994
2/ Pollution Control Department. Final Report. Air and Noise Emisssion Database for Thailand, 2003
3/ Sandeep Kishan and Wongpun Limpaseni. PM Abutment Stratege for the Bangkok Metropolitan Area, 1998

การคานวณอัตราการระบายมลสารที่เกิดจากยานพาหนะของผู้ใช้บริการภายในโครงการจะใช้แบบจาลอง
Box Model ของ John G Rau and David C.Wooten, 1996 เช่นเดียวกับการคานวณปริมาณมลสารที่ในระยะ
รื้อถอนบ้านพักอาศัยและการก่อสร้างลานจอดรถ โดยคานวณจากจานวนที่จอดรถยนต์ที่มีภายในโครงการ จานวน
64 คัน ดังนั้น ในการคานวณอัตราการระบายมลสารที่เกิดจากยานพาหนะของผู้ใช้บริการ จะเทียบกับจานวนที่
จอดรถยนต์ จานวน 64 คัน โดยคิดกรณีเลวร้ายที่สุด คือ มีผู้ใช้บริการเข้ามาจอดรถในพื้นที่โครงการใน 1 ชั่วโมง
พร้อมกันที่ความเร็ว 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ตามระยะทางประมาณ 160 เมตร หรือ 0.160 กิโลเมตร ซึ่งสามารถ
คานวณหาความเข้มข้นของมลสารที่เกิดจากยานพาหนะของผู้ใช้บริการภายในโครงการ โดยใช้สมการ
C (mg/m3)

=

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

เมื่อ C = ความเข้มของฝุ่นละออง (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
Q = ปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้น (Emissions) (มิลลิกรัม/วินาที) มีค่าดัชนีการระเหย
(Precipitation Evaporation Index) ประมาณร้อยละ 50 ซึ่งจะทาให้
กิจกรรมการก่อสร้างบนพื้นที่เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองรวมเข้าสู่
บรรยากาศประมาณ 1.2 ตัน/พื้นที่ก่อสร้าง 1 เอเคอร์/เดือน หรือ
296.5x103 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/เดือน สาหรับค่าฝุ่นละอองรวม (TSP)
และประมาณ 27.30x103 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/เดือน สาหรับค่าฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM10) (US.EPA.,1977)
D = ความกว้างของพื้นที่ก่อสร้างในทิศทางตั้งฉากกับลม (เมตร) ประมาณ
75.50 เมตร
W = ความเร็วลมเฉลี่ยโดยใช้สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี พ.ศ.2533 - 2562
ณ สถานีตรวจวัดอากาศภูเก็ต ซึ่งเท่ากับ 2 นอต หรือ 1.03 เมตร/วินาที
(1 knot = 0.5144 m/s)
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

M = (Mixing Height) เป็นสภาพความคงตัวของอากาศ เพื่อศึกษาการ
ฟุ้ ง กระจายของสารมลพิ ษ ทางอากาศจากแหล่ ง ก าเนิ ด โดยใช้ ผ ล
การศึกษาของ Tachai Sumittra (1984) เท่ากับ 1,419 เมตร
จากข้อมูลข้างต้น สามารถคานวณหาอัตราการเกิดมลสารจากยานพาหนะของผู้ใช้บริการ ดังสมการ
อัตราการเกิดมลสาร Q =
Emission Factor x ระยะทางภายในโครงการ (กิโลเมตร)
x จานวนที่จอดรถยนต์ (คัน/ชั่วโมง)
= Emission Factor x 0.160 (กิโลเมตร) x 64 (คัน/ชั่วโมง) x 1,000
มิลลิกรัม/กรัม
3,600 (วินาที/ชั่วโมง)
Q =
Emission Factor x 2.84 (มิลลิกรัม/วินาที)
ดังนั้น ความเข้มข้นของมลสารแต่ละชนิดที่เกิดจากยานพาหนะของผู้ใช้บริการภายในโครงการ สามารถ
คานวณได้ดังนี้
 ความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
CO =
Emission Factor x 2.84 (มิลลิกรัม/วินาที)
75.50 (เมตร) x 1.03 (เมตร/วินาที) x 1,419 (เมตร)
=
32.25 x 2.84 (มิลลิกรัม/วินาที)
110,348.54
=
0.00083
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
NO2
=
Emission Factor x 2.84 (มิลลิกรัม/วินาที)
75.50 (เมตร) x 1.03 (เมตร/วินาที) x 1,419 (เมตร)
=
1.69 x 2.84 (มิลลิกรัม/วินาที)
110,348.54
=
0.000043
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
SO2 =
Emission Factor x 2.84 (มิลลิกรัม/วินาที)
75.50 (เมตร) x 1.03 (เมตร/วินาที) x 1,419 (เมตร)
=
0.398 x 2.84 (มิลลิกรัม/วินาที)
110,348.54
=
0.00001
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
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 ความเข้มข้นของไฮโดรคาร์บอน (THC)
THC =
Emission Factor x 2.84 (มิลลิกรัม/วินาที)
75.50 (เมตร) x 1.03 (เมตร/วินาที) x 1,419 (เมตร)
=
6.85 x 2.84 (มิลลิกรัม/วินาที)
110,348.54
=
0.00018
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 ความเข้มข้นของฝุ่นละออง (TSP)
TSP
=
Emission Factor x 2.84 (มิลลิกรัม/วินาที)
75.50 (เมตร) x 1.03 (เมตร/วินาที) x 1,419 (เมตร)
=
0.26 x 2.84 (มิลลิกรัม/วินาที)
110,348.54
=
0.0000067
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10 : particulate matter)
PM10 =
Emission Factor x 2.84 (มิลลิกรัม/วินาที)
75.50 (เมตร) x 1.03 (เมตร/วินาที) x 1,419 (เมตร)
=
=

0.485 x 2.84 (มิลลิกรัม/วินาที)
110,348.54
0.000012
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

จากการคานวณความเข้มข้นมลสารที่เกิดจากยานพาหนะของผู้ใช้บริการภายในโครงการ พบว่า มีค่าความ
เข้มข้นของ CO, NO2 , SO2 , HC, TSP และ PM10 ประมาณ 0.00083, 0.000043, 0.00001, 0.00018,
0.0000067 และ 0.000012 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ
ทั้งนี้ จากการประเมินความเข้มข้นของมลสารที่เกิดจากยานพาหนะของผู้ใช้บริการภายในโครงการ พบว่า
CO, NO2, SO2, HC, TSP และ PM10 มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน และเมื่อรวมกับค่าที่ตรวจวัดบริเวณพื้นที่
โครงการ ตรวจวัดเมื่อวันที่ 11-14 กรกฎาคม พ.ศ.2564 แล้วไม่มีนัยสาคัญที่ทาให้คุณภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
อย่า งชั ดเจน (ค่ า ความเข้ ม ข้ น มลพิ ษ ทางอากาศในระยะด าเนินการดั ง ตารางที่ 4.1.4-7) ดั ง นั้น จึง คาดว่ า
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในระยะดาเนินการจะอยู่ในระดับต่า
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ตารางที่ 4.1.4-7 สรุปค่าความเข้มข้นมลพิษทางอากาศระยะดาเนินโครงการ
ดัชนีคุณภาพ
อากาศ
CO
NO2
SO2
THC
TSP
PM10

ค่าความเข้มข้นของ
มลสารที่ตรวจวัด
บริเวณพื้นที่โครงการ
(มก./ลบ.ม.)
0.5728
0.0024
0.0024
2.217
0.048
0.028

ค่าความเข้มของ
รวมค่าความเข้ม
มลสารที่ได้
ของมลสาร
จากการประเมิน
(มก./ลบ.ม.)
(มก./ลบ.ม.)
0.00083
0.5736
0.000043
0.0024
0.00001
0.0024
0.00018
2.2171
0.0000067
0.0480
0.000012
0.0280

ค่ามาตรฐาน
(มก./ลบ.ม.)
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 5/ ไม่เกิน 10.26
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง4/ไม่เกิน 0.32
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 3/ไม่เกิน 0.78
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 1/ไม่เกิน 0.33
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง2/ไม่เกิน 0.12

ที่มา : การคานวณของบริษัทที่ปรึกษา, สิงหาคม 2564
หมายเหตุ 1/ และ 2/ และ 3/ ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547)
4/
ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552)
5/
ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538

จากการคานวณปริมาณสารมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ที่เกิดขึ้น พบว่า มีปริมาณสารมลพิษเพิ่มขึ้น
น้อยมาก จึงคาดว่าการดาเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้
ออกแบบให้มีการปลูกต้นไม้ภายในโครงการ ซึ่งเป็นชนิดที่สามารถดูดซับมลพิษได้ นอกจากนี้ โครงการจะติดตั้ง
ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่ างชัดเจนและทั่วถึง เพื่อเป็นการ
ป้องกันมลพิษทางอากาศได้อีกทาง
1) การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ด้วยพืชที่ปลูกในโครงการ
(1) ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ทั้งหมดที่ปล่อยออกจากรถยนต์ในโครงการ
ก๊ า ซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ เป็ น ก๊ า ซไม่ มี สี ไม่ มี ก ลิ่น และไม่ มี ร ส เบากว่า อากาศเล็ ก น้ อ ย
มีความคงตัวสูงมาก มีช่วงชีวิตประมาณ 2-3 เดือน ในบรรยากาศ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไม่ปรากฏว่ามีผลต่อผิว
ของวั ต ถุ แ ละไม่ มี ผ ลต่ อ พื ช แม้ ก ระทั่ ง ความเข้ ม ข้ น สู ง ถึ ง 100 ppm
ในเวลา 1-3 สั ป ดาห์ ผลของ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ต่อสุขภาพจะเกิดจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์รวมตัวกับฮีโมโกลบินในเลือดได้ดีกว่า
ออกซิเจนถึง 200-500 เท่า เกิดเป็นคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน (Carboxy hemoglobin, COHb) ซึ่งจะลด
ความสามารถของเลื อ ดในการน าพาออกซิ เ จนจากปอดไปเลี้ ย งส่ ว นต่ า งๆ ของร่ า ง กาย ท าให้ เ กิ ด อาการ
ขาดออกซิเจนในคนปกติ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากในเครื่องยนต์ดีเซลมี
อั ต ราส่ ว นระหว่ า งอากาศต่ อ เชื้ อ เพลิ ง สู ง กว่ า ในเครื่ อ งยนต์ เ บนซิ น จึ ง ท าให้ อั ต ราการปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อน
มอนอกไซด์จากเครื่องยนต์เบนซินจะสูงกว่าเครื่องยนต์ดีเซลมาก
สาหรับปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนนอนอกไซด์ทั้งหมดภายในโครงการในแต่ละวัน สามารถ
ประเมินได้ดังนี้
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กาหนดให้
อัตราความเร็ว :
ระยะวิ่งของรถ :
จานวนเที่ยววิ่ง :
จานวนรถยนต์ :

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รถยนต์วิ่งในโครงการด้วยความเร็ว 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
คิดระยะทางที่รถยนต์วิ่งไปยังที่จอดรถในกรณีเลวร้ายสุด คือ ให้รถทุกคน
วิ่งเป็นระยะไกลที่สุดประมาณ 160 เมตร หรือ 0.160 กิโลเมตร
เข้า-ออก 2 เที่ยว/วัน (เช้า-เย็น)
คิดเทียบเท่าจานวนที่จอดรถยนต์ภายโครงการ 64 คัน

การคานวณ
ปริมาณ CO = Emisstion Factor x ระยะทางเดินรถในโครงการ x จานวนรถยนต์
= 32.25 (กรัม/กม.-คัน) x 0.160 (กม.) x 64 x 2 เที่ยว
= 660.48 กรัม/วัน
(2) เปลี่ยนปริมาณ CO เพื่อเป็น CO2
2CO + O2
2CO2
มวลโมเลกุลของ CO
มวลโมเลกุลของ CO2
ปริมาณ CO 28 กรัม คิดเทียบเป็น
ปริมาณ CO 586.95 กรัม คิดเทียบเป็น CO2

=
=
=
=

28
44
44 กรัม
660.48 x 44
28
=
1,037.90 กรัม/วัน
ดังนั้น ปริมาณการปลดปล่อย CO จากยานพาหนะภายในโครงการ 660.48 กรัม/วัน คิดเป็น
ปริมาณ CO2 เท่ากับ 1,037.90 กรัม/วัน หรือเท่ากับ 23.59 โมล/วัน (1,037.90/44)
(3) การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
โครงการได้ อ อกแบบและจั ด ภู มิ ส ถาปั ต ย์ โดยปลู ก ต้ น ไม้ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด เพื่ อ ให้ ต้ น ไม้ ช่ ว ย
ดู ด ซั บ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในโครงการ ซึ่ ง พั น ธุ์ ไ ม้ ที่ ป ลู ก ในโครงการเป็ น ชนิ ด พั น ธุ์ ไ ม้ ที่ มี
ความสามารถในการดูดซับได้ดี ได้แก่ กล้วย หมากเขียว จันผา ลีลาวดี มะม่วง อโศกอินเดีย โมก แก้ว
เข็ม ชาฮกเกี้ยน ชวนชม เฟื่องฟ้า มะลิ สาวน้อยประแป้ง เอื้องหมายนา เตยหอม แก้วสารพัดนึก เดหลี เศรษฐี
เรือนใน สับปะรดสี ลิ้นมังกร ฟิโลซานาดู แสยก ว่านตะขาบ กระดุมทองเลื้อย และหญ้ามาเลเซีย ทั้งนี้ ในเวลา
กลางวัน ขณะที่ พืช ดู ดซั บก๊ า ซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศโดยการสัง เคราะห์แ สงนั้น พืช ก็ ต้อ งปลดปล่อ ย
ก๊า ซออกซิเจนซึ่ง เป็นผลจากการหายใจออกมาด้ วย ส่วนในเวลากลางคื นพื ชปกติ ไม่ มีก ารสัง เคราะห์แสง จึง
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นผลจากการหายใจเพียงอย่างเดียว ในการวัดอัตราการสังเคราะห์แสงที่
วัดจึงเป็นอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิ ที่เป็นผลมาจากทั้งการสังเคราะห์แสง และการหายใจ การหาอัตราการ
ดู ด ซั บ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ เป็ น การเปรี ย บเที ย บอั ต ราการสั ง เคราะห์ แ สงพื ช ที่ ป ลู ก เป็ น พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
ของโครงการ โดยแต่ละชนิดมีความสามารถในการดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ดังตารางที่ 4.1.4-8)
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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ตารางที่ 4.1.4-8 ชนิดและอัตราการสังเคราะห์แสงของต้นไม้ที่ปลูกในโครงการ
ชนิดต้นไม้
กลุ่มไม้ดอก
กลุ่มไม้ประดับ
กลุ่มพืชผัก
กลุ่มไม้ยืนต้น
กลุ่มพืชอื่นๆ

พื้นที่ปลูกต้นไม้
(ตารางเมตร)
510.12
271.23
-

อัตราการใช้ CO2 ในการสังเคราะห์แสง
(µmol/m2/s)
3.40
9.78
19.50
11
23.20

ที่มา : การวิจัยการใช้พืชเพื่อลดมลสารในอากาศ, 2538

คานวณจากการสังเคราะห์แสง 8 ชั่วโมง/วัน
อัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิของต้นไม้ยืนต้นภายในโครงการ
=
=
พื้นที่ร่มเงาไม้ยืนต้น
=
ดังนั้นสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
=

11x10-6x8x60x60x24
7.60 mol/m2/วัน
271.23 ตารางเมตร
2,061.35 mol/วัน

อัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิของไม้ประดับภายในโครงการ
=
=
พื้นที่ร่มเงา
=
ดังนั้นสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
=

9.78x10-6x8x60x60x24
6.76 mol/m2/วัน
510.12 ตารางเมตร
3,448.41 mol/วัน

ดังนั้น ใน 1 วัน ไม้ยืนต้นและไม้พุ่มภายในได้แก่ กล้วย หมากเขียว จันผา ลีลาวดี มะม่วง อโศกอินเดีย โมก
แก้ ว เข็ ม ชาฮกเกี้ ยน ชวนชม เฟื่ องฟ้ า มะลิ สาวน้อยประแป้ง เอื้ องหมายนา เตยหอม แก้ วสารพั ดนึ ก เดหลี
เศรษฐีเรือนใน สับปะรดสี ลิ้นมังกร ฟิโลซานาดู แสยก ว่านตะขาบ กระดุมทองเลื้อย และหญ้ามาเลเซีย จะสังเคราะห์
แสงได้รวม 5,509.76 โมล/วินาที เมื่อพิจารณาปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากยานพาหนะทั้งหมดใน
โครงการซึ่ ง มี ค่ า เท่ า กั บ 23.59 โมล/วั น จะเห็ น ได้ ว่ า ต้ น ไม้ ข องโครงการ มี ค วามสามารถในการดู ด ซั บ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าปริมาณที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทาให้ปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ
ในพื้นที่ ทั้งนี้ การดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการจะกระทาอย่างต่อเนื่อง และพื้นที่ไม้ยืนต้นจะมีความสมบูรณ์ขึ้น
ตามอายุของต้นไม้ที่ได้รับการดูแลอันจะส่งผลให้การดูดซับก๊าซต่างๆ และสุนทรียภาพในบริเวณโครงการดีขึ้นไปด้วย
นอกจากนี้ การปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ และไม้ยืนต้นก็ยังเป็นการช่วยลดความรุนแรงของอุณหภูมิอากาศ
ในเวลากลางวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นไม้จะใช้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ และสภาพแวดล้อมในการ
ดารงชีวิต โดยการดูดน้าจากใต้ดินขึ้นมาแปลงสภาพเป็นไอร้อนออกจากทางปากใบและต้นไม้จะช่วยบังเงาภายใน
โครงการ การใช้ต้นไม้ขนาดใหญ่และขนาดกลางปลูกในบริเวณโครงการจะช่วยให้สภาพแวดล้อมภายในโครงการ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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ร่มรื่น ใบของต้นไม้ช่วยกรองแสงแดดที่จะส่องลงมายังผิวดินโดยตรง เพื่อป้องกันการถ่ายเทความร้อนที่เกิดจาก
แสงแดดโดยตรง และช่วยในการบังแสงแดดส่องเข้าสู่โครงการในบางมุมหรือบางเวลา (สุนทร บุญญาธิการ. เทคนิค
การออกแบบบ้านประหยัดพลังงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า พิมพ์ครั้งที่ 2, 2542)

(4) ความร้อนที่เกิดจากระบบปรับอากาศ
ระบบปรับอากาศของโครงการเป็นระบบปรับอากาศแบบ Air Cooled Split System
มีขนาดความเย็นรวมทั้งโครงการประมาณ 5,438,000 BTU/hr. หรือ 473.17 ตัน/ความเย็น ในช่วง Peak Load
มีความเย็น 3,806,600 BTU/hr. หรือ 317.22 ตัน/ความเย็น ซึ่งช่วงเวลานี้ต้องการความเย็นสูงสุดของอาคารจะ
เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ของวัน เช่น ช่วงเวลา 12.00 น. ถึง 16.00 น. ดังนั้น ถ้าคิดตลอดวันแล้ว Average Cooling
Load จะต่ากว่า Peak Load มาก ดังนั้น ถ้าประเมิน Average Cooling Load อยู่ที่ 50% ของช่วงความ
ต้องการความเย็นสูงสุด ซึ่งเท่ากับ 236.59 ตันความเย็น สามารถคานวณหาอัตราการระบายความร้อน ของระบบ
ปรับอากาศของโครงการ ได้ดังนี้
 อัตราการระบายความร้อนสูงสุด
อัตราการระบายความร้อนสูงสุด = Cooling Load + อัตราการระบายความ
ร้อนของ Compressor Motor
อัตราการระบายความร้อนของ Compressor Motor
= 10 % ของ Cooling Load
= 473.17 x 0.10
= 47.32 ตัน
อัตราการระบายความร้อนสูงสุด = 473.17 + 47.32
= 520.49 ตัน
 อัตราการระบายความร้อนเฉลีย่
อัตราการระบายความร้อนเฉลีย่
= Average Cooling Load + อัตราการระบาย
ความร้อนของ Compressor Motor
อัตราการระบายความร้อนของ Compressor Motor
= 10 % ของ Average Cooling Load
= 236.59 x 0.10
= 23.66 ตัน
อัตราการระบายความร้อนเฉลีย่
= 236.59 + 23.66
= 260.25 ตัน
ดัง นั้น อั ตราการระบายความร้ อนจากระบบปรั บอากาศจะมี ค่ า อยู่ร ะหว่า ง 260.25 ถึ ง 520.49 ตัน
ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาจะใช้ค่าอัตราการระบายความร้อนสูงสุด ในการประเมินค่าความร้อนหรืออุณหภูมิที่สูงขึ้นได้
ดังนี้

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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(4.1) อัตราการระบายความร้อนจากระบบปรับอากาศ
อัตราการระบายความร้อน (V1) = 520.49
ตัน
= 520.49 x 1,000 cfm
= 520,490
cfm
= 245.82
ลูกบาศก์เมตร/วินาที
อุณหภูมิอากาศที่ระบายผ่าน Condensing Unit (C1)
= 110 oF หรือ 43.30 oC
(4.2) อัตราการไหลของอากาศ (Air Flow) ที่พัดเข้าสู่อาคาร
บริ ษั ทที่ ปรึ ก ษาจะใช้ ข้ อ มู ลความเร็ วลมและอุ ณ หภู มิ จากสถิ ติ อ ากาศในคาบ 30 ปี
(ระหว่ าง ปี พ.ศ.2533-2562) จากสถานี ตรวจวั ดอากาศภู เก็ ต ในช่ วงฤดู ร้ อน ตั้ ง แต่ เดื อ นมี นาคม-มิ ถุ นายน
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศมากที่สุด พบว่า มีความเร็วลมและอุณหภูมิ ดังนี้
ความเร็วลมเฉลี่ย (มีนาคม - มิถุนายน) = (1.80 + 1.50 + 1.70 + 2.10) / 4
= 1.775 นอต
= 0.91 เมตร/วินาที
พื้นที่หน้าตัดอาคารที่ลมจะปะทะ (2 ด้าน) (V2)
= 3,528.71
= 3,528.71x 0.91
= 3,211.13 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
อุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน (C2)
= 29.18 องศาเซลเซียส
(4.3) อุณหภูมิผสมของบรรยากาศ
อุณหภูมิผสมของบรรยากาศ
= (C1V1 + C2V2) / (V1 + V2)
แทนค่า V1
= 245.82 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
V2
= 3,528.71 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
C1
= 43.30
องศาเซลเซียส
C2
= 29.18
องศาเซลเซียส
จะได้อุณหภูมิผสมในบรรยากาศ =

[(43.30x245.82)+(29.18x3,528.71)]
(245.82 + 3,528.71)
= 30.10
องศาเซลเซียส
ดังนั้น อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากระบบปรับอากาศ
= 30.10- 29.18
= 0.92
องศาเซลเซียส
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากระบบปรับอากาศของโครงการ ประมาณ 0.92 องศาเซลเซียส โดยจะ
ทาให้อุณหภูมิผสมของบรรยากาศ บริเวณพื้นที่โครงการสูงขึ้นจากเดิม 29.18 องศาเซลเซียส เป็น 30.10 องศา
เซลเซียส ซึ่งยังคงถือว่าเป็นอุณหภูมิปกติของบรรยากาศของจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ โครงการได้กาหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบของอุณหภูมิที่สูงขึ้น จากกิจกรรมการดาเนินการโครงการโดยจะปลูกต้นไม้และพืช
คลุมดินให้มากที่สุดเท่าที่ทาได้ เพื่อช่วยลดความร้อนจากอุณหภูมิอากาศในเวลากลางวัน
(4.4) พลังงานความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ
ปริมาณโหลดการใช้เครื่องปรับอากาศ = 5,438,000 บีทียู/ชั่วโมง
การเปลี่ยนพลังงานความร้อน 1 บีทียู = 252
แคลอรี่
จะได้พลังงานความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ
= 5,438,000 x 252
= 1,370,376,000 แคลอรี่/ชั่วโมง
= 1,370,376 กิโลแคลอรี/่ ชั่วโมง
พลังงานความร้อนที่ต้นไม้สามารถดูดซับได้
โครงการมีการปลูกต้นไม้จานวน
= 271.23 ตารางเมตร
คิดเป็นพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ทั้งหมด = 67.80 ตารางวา
ความสามารถของไม้ยืนต้นในการดูดซับความร้อนจากเครื่องปรับอากาศตามแผนปฏิบัติ
การเชิง นโยบาย ด้ า นการจัด การพื้ นที่ สีเขี ยวชุ ม ชนเมื อ งอย่ า งยั่ ง ยืน สานัก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุเมื่อต้นไม้คายน้าระหว่างการสังเคราะห์แสงมันจะดูดความร้อนในอากาศโ ดยรอบ
ต้นไม้ใหญ่ที่คลุมเต็มเนื้อที่ประมาณ 60 ตารางวา จะดูดความร้อนคิดเป็นค่าประมาณ 1.20 ล้านกิโลกรัมแคลอรี่
ต้นไม้คลุมเนื้อที่ 60 ตารางวา ดูดซับความร้อน = 1,200,000 กิโลแคลอรี่
= 1,200,000 x 67.80/ 60
= 1,356,000 กิโลแคลอรี่
< 1,370,376 กิโลแคลอรี่
จะเห็นได้ว่า ต้นไม้ภายในโครงการขนาด 271.23 ตารางเมตร หรือ 67.80 ตารางวา สามารถดูด
ซับความร้อ นจากเครื่ องปรับอากาศได้ 1,356,000 กิโ ลแคลอรี่ ซึ่ งไม่ สามารถดูซั บความร้ อ นที่ เกิดจาก
เครื่องปรับอากาศภายในโครงการปริมาณ 1,370,376 กิโลแคลอรี่ ได้หมด แต่อย่างไรก็ตาม โครงการยังได้จัดให้มี
ไม้ประดับ 510.12 ตารางเมตร ซึ่งจะช่วยในการดูดซับความร้อนที่เกิดจากโครงการได้อีกทาง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ระยะดาเนินการ
1. จากัดความเร็วของรถที่เข้า-ออกมีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
2. ดูแลรักษาสภาพถนนและทางเดินรถในพื้นที่โครงการให้สะอาด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
อันเนื่องจากการสัญจรของรถ
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3. ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ไว้บริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการให้สังเกตเห็น
ไดอย่างชัดเจน เพื่อลดผลกระทบด้านอากาศเสีย
4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 781.35 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ 718.55 ตารางเมตร
(ไม่ คิ ด พื้ น ที่ สี เ ขี ย วที่ มี พื้ น ที่ น้ อ ยกว่ า 1 ตารางเมตร และพื้ น ที่ สี เ ขี ย วใต้ ห ลั ง คาปกคลุ ม ซึ่ ง มี พื้ น ที่ 62.80
ตารางเมตร) โดยจัดไว้บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 667.01 ตารางเมตร และบริเวณพื้นที่ลานจอดรถ 51.54
ตารางเมตร ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น 271.25 ตารางเมตร ได้แก่ ต้นจันผา มะม่วง หมากเขียว ลีลาวดี อโศกอินเดีย แก้ว
โมก เข็ม ชาฮกเกี้ยน เฟื่องฟ้า มะลิ สาวน้อยปะแป้ง เศรษฐีเรือนใน ลิ้นมังกร กระดุมทองเลื้อย และหญ้ามาเลเซีย
ซึ่งให้ประโยชน์ทั้งในด้านเชิงนิเวศน์และนันทนาการ รวมทั้งยังช่วยดูดซับมลพิษทางอากาศ ลดการใช้พลังงานจาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าและลดอุณหภูมิบริเวณโดยรอบโครงการได้
5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสวยงามอย่างสม่าเสมอตลอดระยะดาเนิน
โครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และช่วยลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ หากมีต้นไม้ได้รับความ
เสียหายหรือตายต้องปลูกต้นใหม่ทดแทนทันที
4.1.5 ระดับเสียง และการสั่นสะเทือน
ปั จ จุ บั น ได้ ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งอาคารห้ อ งพั ก เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ จ ะมี ก ารปรั บ พื้ น ที่ เ พื่ อ เป็ น
ลานจอดรถ ซึ่ง จะมีการรื้อ ถอนบ้า นพั กอาศัยจานวน 5 หลัง ได้ แก่ บ้า นพั กอาศัยชั้นเดียว จานวน 3 หลัง
และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 2 หลัง ดังนั้น กิจกรรมการก่อสร้างจะมีเพียงการรื้อถอนบ้านพักอาศัย และปรับ
พื้นทีเ่ พื่อเป็นลานจอดรถเท่านั้น
1) ระดับเสียง
สาหรับโครงการได้มีการตรวจวัดเสียงปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ โดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์
รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด เมื่อวันที่ 11-14 กรกฎาคม พ.ศ.2564 พบว่า
- วันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) เท่ากับ 52.90
เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (Ldn) เท่ากับ 57.50 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ
82.90 เดซิเบลเอ
- วันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ.2564 มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) เท่ากับ 48.10
เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (Ldn) เท่ากับ 53 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ
79.90 เดซิเบลเอ
- วันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ.2564 มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) เท่ากับ 47.20
เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (Ldn) เท่ากับ 52.30 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ากับ
79.20 เดซิเบลเอ
ทั้ ง นี้ เมื่ อ น าผลการตรวจวั ด มาเปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า มาตรฐานระดั บ เสี ย งในชุ ม ชนตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27ง ลงวันที่ 3 เมษายน 2540 ซึ่ งกาหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงในคาบ
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24 ชั่วโมง ( Leq 24 hr) มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ พบว่า
เป็นไปตามมาตรฐาน รายละเอียดดังตารางที่ 4.1.5-1
ตารางที่ 4.1.5-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ
วันที่ตรวจวัด

พารามิเตอร์

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
11-12/7/64
ระดับเสียงสูงสุด
Ldn
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
12-13/7/64
ระดับเสียงสูงสุด
Ldn
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
13-14/7/64
ระดับเสียงสูงสุด
Ldn
ค่ามาตรฐาน

Leq
52.90
-

Lmax
82.90

48.10
-

79.90

47.20
-

79.20

70

115

ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ)
L5
L10
L50
56.40
54.60
43.50
52.30
50.70
49
46.10
53
50.20
48.20
44.80
52.30

L90
40.70
44.60

43.30

หมายเหตุ : มาตรฐานค่าระดับเสียงในชุมชนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป
ที่มา : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด, กรกฎาคม 2564

ระยะรื้อถอน
แหล่ ง ก าเนิ ด เสี ย งในระยะรื้ อ ถอนบ้ า นพั ก อาศั ย ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากการท างานของเครื่ อ งจั ก รกล
เครื่องยนต์ อุปกรณ์ และเครื่องมือชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งกาเนิ ดเสียงทั้งแบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่ แต่ไม่ได้
ทางานพร้อมกันทุกเครื่อง กิจกรรมการรื้อถอนต่างๆ ดังกล่าวเป็นเพียงกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่องที่
ระยะอ้างอิง 10 และ 15 เมตร โดยโครงการจะเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการรื้อถอนบ้านพักอาศัย เดิม
ได้แก่ Back Hoe, Jack Hammer, และ Saw ซึ่งในการรื้อถอนจะมีระดับเสียงที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว
ประมาณ 76-88 dB(A) (ดังตารางที่ 4.1.5-2) (ที่มา : Table base on an EPA Report, measured data
from railroad construction equipment taken during the Northeast Corridor Improvement Project,
and other measured data)
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ตารางที่ 4.1.5-2 ระดับเสียงจากอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ ขณะดาเนินการรื้อถอนบ้านพักอาศัย และการ
ก่อสร้างลานจอดรถ ที่ระยะ 50 ฟุต (15 เมตร)
Equipment
Air Compressor
Back Hoe
Ballast Equalizer
Ballast Tamper
Compactor
Concrete Mixer
Concrete Pump
Concrete Vibrator
Crane, Derrick
Crane, Mobile
Dozer
Generators
Grader
Impact Wrench
Jack Hammer
Loader
Paver
Pile Driver (Impact)
Pile Driver (Sonic)
Pneumatic Tool
Pumps
Rain Saw
Rock Drill
Roller
Saw
Scarifier
Scraper
Shovel
Spike Driver
Tie Cutter
Tie Handler
Tie Inserter
Truck

Typical Noise Lavel (dB(A))
50 ft from Source
81
80
82
83
82
85
82
76
88
83
85
81
85
85
88
85
89
101
96
85
76
90
98
74
76
83
89
82
77
84
80
85
88

ที่มา : Table base on an EPA Report, measured data from railroad construction equipment taken during the Northeast Corridor Improvement Project, and other measured data
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ผลกระทบด้านเสียงในระยะรื้อถอนนี้ ถือว่าอาคารที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการมากที่สุดจะมีโอกาส
ได้ รั บ ผลกระทบมากที่ สุ ด การค านวณระดั บ เสี ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการรื้ อ ถอน สามารถแสดงสมมติ ฐ าน
การคานวณและรายการคานวณได้ดังนี้
สูตรการคานวณ
L2-L1
เมื่อ ∆ LL
โดยที่ ∝

=
=
=

-20log (S2/S1) - LL
S2
ค่ าสั มประสิทธิ์การดู ดกลืน ใช้ American National
Standard Institute. ANSI.S1.26-1978. “Absorption of
Sound by atmosphere” for 28 C relative humidity of
70% and a frequency of 500 Hz. (0.26 dB/100m)
L2
=
ระดับเสียงที่ต้องการทราบ
L1
=
ระดับเสียงที่แหล่งกาเนิดเสียง (ที่ระยะอ้างอิง 15 เมตร)
S1
=
ระยะอ้างอิงของแหล่งกาเนิดเสียง
S2
=
ระยะห่างจากแหล่งกาเนิด
โดยระดับเสียงจะผกผันกับระยะทาง นั่นคือ หากระยะทางอยู่ห่างจากแหล่งกาเนิดเสียงมากเท่าไหร่
ระดับเสียงที่ได้รับจะลดลงเท่านั้น
การประเมินผลกระทบ
การประเมินระดับเสียงรบกวนจากการรื้อถอนบ้านพักอาศัยเดิมและการก่อสร้างลานจอดรถ ของ
โครงการ จะพิจารณาระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ต่อพื้นที่ ข้างเคียง เปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับ
เสียงทั่วไป โดยจะพิจารณาจากอาคารที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการในแต่ละทิศ ดังตารางที่ 4.1.5-3 และรายละเอียด
ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดกับ ถนนสาธารณประโยชน์ กว้าง 4 เมตร ถัดไปเป็นพื้นที่ว่าง และบ้านพักพนักงาน
โรงแรม มันดาวารา รี สอร์ ท แอนด์ สปา เป็นบ้า นพั กชั้ นเดี ยว จานวน 5 ห้อ ง มี ร ะยะห่า งจากพื้ นที่ รื้ อ ถอน
ประมาณ 69.90 เมตร
- ทิ ศ ตะวั น ออก ติ ด กั บ ที่ ดิ น บุ ค คลอื่ น ปั จ จุ บั น เป็ น พื้ น ที่ ว่ า ง และบ้ า นพั ก อาศั ย 2 ชั้ น
จานวน 2 หลัง ได้ แก่ บ้านเลขที่ 6/8 มีร ะยะห่างจากพื้ นที่รื้อ ถอนประมาณ 4.50 เมตร และบ้านเลขที่ 6/9
มีระยะห่างจากพื้นที่รื้อถอนประมาณ 3.50 เมตร
ส าหรั บ ทิ ศ ใต้ แ ละทิ ศ ตะวั น ตกจะไม่ ป ระเมิ น ผลกระทบด้ า นเสี ย งในระยะรื้ อ ถอน เนื่ อ งจากอยู่ ติ ด กั บ ถนน
สาธารณประโยชน์

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.1.5-3 ระยะห่างจากอาคารข้างเคียงกับพื้นที่รื้อถอนของโครงการ
ทิศ
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก

บ้านเลขที่
ระยะห่างจากพื้นที่รื้อถอน
69.90 เมตร
- บ้านพักพนักงานโรงแรม มันดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา สปา
เป็นบ้านพักชั้นเดียว จานวน 5 ห้อง
4.50 เมตร
- บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ 6/8
3.50 เมตร
- บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ 6/9

โดยสามารถแสดงระยะห่างจากอาคารรื้อถอนของโครงการไปยังแหล่งรับเสียงได้ดังรูปที่ 4.1.5-1และ
สามารถแสดงระดับเสียงจากการรื้อถอนบ้านพักอาศัยเดิมและการก่อสร้างลานจอดรถได้ ดังตารางที่ 4.1.5-4
ทิศเหนือ

บ้านพักพนักงานโรงแรม มันดาวารา รีสอร์ท
แอนด์ สปา เป็นบ้านพักชัน้ เดียว จานวน 5 ห้อง

ทิศตะวันออก

รูปที่ 4.1.5-1 ระยะห่างจากอาคารรื้อถอนไปยังแหล่งรับเสียงที่อยู่ด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก
ของพื้นที่โครงการ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.1.5-4 ระดับเสียงที่เกิดจากอุปกรณ์ และเครื่องมือแต่ละชนิดที่ใช้ในการรื้อถอนบ้านพักอาศัย
และการก่อสร้างลานจอดรถ
ตาแหน่งที่ได้รับ
ผลกระทบ

ระยะห่างจากจุด
กาเนิด
(เมตร)

ระดับเสียง (dB(A)) ที่เกิดจากอุปกรณ์
และเครื่องมือแต่ละชนิดที่ใช้ในการรื้อถอนบ้านพักอาศัยเดิม

และการก่อสร้างลานจอดรถ
Back Hoe

Jack Hammer

ทิศเหนือ :
บ้านพักพนักงานโรงแรม มันดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นบ้านพักชัน้ เดียว จานวน 5 ห้อง
ชั้น 1
69.92
66.60
74.60
ทิศตะวันออก :
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ 6/8
ชั้น 1
4.74
89.60
97.60
ชั้น 2
6.36
85.70
93.70
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ 6/9
ชั้น 1
3.74
91.40
99.40
ชั้น 2
5.66
86.30
94.30

Saw

62.60

85.60
81.70
87.40
82.30

ที่มา : จากการคานวณของบริษัทที่ปรึกษา เมื่อเดือนตุลาคม 2564

จากตารางที่ 4.1.5-4 จะเห็นได้ว่า ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ในการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและการ
ก่อสร้างลานจอดรถ จะส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยภายในอาคารข้างเคียงในช่วง 62.60-99.40 dB(A) โดยแต่ละ
ทิศจะได้รับเสียงสูงสุดจากการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและการก่อสร้างลานจอดรถ ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดกับ บ้านพักพนักงานโรงแรม มันดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นบ้านพักชั้นเดียว
จานวน 5 ห้อง ได้รับเสียงสูงสุด 74.60 เดซิเบลเอ
- ทิ ศ ตะวั น ออก ติ ด กั บ บ้ า นพั ก อาศั ย 2 ชั้ น เลขที่ 6/8 ได้ รั บ เสี ย งสู ง สุ ด 97.60 เดซิ เ บลเอ
และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ 6/9 ได้รับเสียงสูงสุด 99.40 เดซิเบลเอ
ดัง นั้น เมื่ อ เปรี ยบเที ยบกั บ มาตรฐานระดั บเสีย งในชุ ม ชนตามประกาศคณะกรรมการสิ่ง แวดล้อ ม
แห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 พบว่า มีค่าสูงกว่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง คือ เกิน 70 เดซิเบลเอ แต่ไม่เกิน
ค่าสูงสุดในช่วงเวลาหนึ่ง คือ ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ
ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณแนวเขตที่ดินโครงการด้านทิศ เหนือ ปัจจุบันมีแนวรั้วอิฐบล็อก มีความสูงประมาณ
2 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินของบ้านพักพนักงานโรงแรม มันดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ดังรูปที่ 4.1.5-2 ซึ่งรั้ว
อิฐบล็อกดังกล่าวถือเป็น Noise Barriers ชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการลดเสียงที่ทะลุผ่านได้ 34 dB(A)
(FHWA (Federal Highway Administration), 2549) ดังตารางที่ 4.1.5-5 ดังนั้น จะทาให้บ้านพักพนักงาน
โรงแรม มันดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้รับเสียงจากกิจกรรมดังกล่าว ลดลงอยู่ในช่วง 54.37-65 เดซิเบลเอ
(ตารางที่ 4.1.5-6) ซึ่งมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง คือ เกิน 70 เดซิเบลเอ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

4-34

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ว่าง

แนวรั้วอิฐบล็อก สูงประมาณ 2 เมตร บริเวณแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือติดกับบ้านพักพนักงานโรงแรม
มันดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นบ้านพักชั้นเดียว จานวน 5 ห้อง

รูปที่ 4.1.5-2 รั้วอิฐบล็อก บริเวณแนวเขตที่ดินด้านเหนือของโครงการ

สาหรับอาคารที่อยู่ด้านทิศตะวันออก โครงการจะก่อสร้างรั้วอิฐบล็อกบริเวณแนวเขตที่ดินลานจอดรถ
สูง 2.50 เมตร (บริเวณอาคารห้องพักปัจจุบันมีรั้วอิฐบล็อก สูง 2 เมตร) ซึ่งถือเป็น Noise Barriers ชนิดหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพในการลดเสียงที่ทะลุผ่านได้ 34 เดซิเบลเอ และจะติดตั้งรั้วชั่วคราว (Aluminum Sheet) หนา 6.35
มิลลิเมตร สูง 3 เมตร มีประสิทธิภาพในการลดเสียงที่ทะลุผ่านได้ 27 เดซิเบลเอ (FHWA (Federal Highway
Administration), 2549) (ดังตารางที่ 4.1.5-5 และดังรูปที่ 4.1.5-3) จะทาให้เสียงจากกิจกรรมดังกล่าวลดลงอยู่
ในช่วง 27.71-49.42 เดซิเบลเอ (ดังตารางที่ 4.1.5-6) ซึ่งมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง คือ เกิน 70
เดซิเบลเอ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.1.5-5 ความสามารถในการลดระดับเสียงที่ทะลุผ่าน (Transmission Loss) ของวัสดุต่างๆ
วัสดุ

ความหนา (มม.)

Transmission Loss dB(A)

200

34

100
150
100
1.27
0.95
0.79
0.64
1.59
3.18
6.35
12
25
50
12
25
3.18
6

40
39
36
25
22
20
18
23
25
27
18
21
24
20
23
22
22

Concrete Block, 200mm x 200mm x
405mm light weight
Dense Concrete
Light Concrete
Light Concrete
Steel, 18ga
Steel, 20ga
Steel, 22ga
Steel, 24ga
Aluminum, Sheet
Aluminum, Sheet
Aluminum, Sheet
Wood, Fir
Wood, Fir
Wood, Fir
Plywood
Plywood
Glass, Safety
Plexiglass
ที่มา : FHWA (Federal Highway Administration) ของสหรัฐอเมริกา, 2549
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ 6/8

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ 6/9

รูปที่ 4.1.5-3 ระยะขจัดจากอาคารรื้อถอนเมื่อผ่านรั้วอิฐบล็อก (Concrete Block) และรั้วชั่วคราว
(Aluminum Sheet) ไปยังแหล่งรับเสียงที่อยู่ด้านทิศตะวันออก ของพื้นที่โครงการ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.1.5-6 ระดับเสียงที่เกิดจากอุปกรณ์ และเครื่องมือแต่ละชนิดที่ใช้ในการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและการ
ก่อสร้างลานจอดรถ เมื่อผ่านรั้วอิฐบล็อก (Concrete Block) และรั้วชั่วคราว (Aluminum
Sheet)
ตาแหน่งที่
ได้รับผลกระทบ

ความสามารถ
ลดเสียงของรั้ว
ระยะห่าง
จากจุดกาเนิด อิฐบล็อก หนา
200 มิลลิเมตร
(เมตร)

ความสามารถลด
เสียงของรั้วชั่วคราว
ชนิดอลูมิเนียมหนา
6.35 มิลลิเมตร

ระดับเสียง (dB(A)) จากการรื้อถอน
บ้านพักอาศัยและการก่อสร้างลานจอดรถ
ที่เกิดจากอุปกรณ์ และเครื่องมือแต่ละชนิด
Jack
Back Hoe
Saw
Hammer

ทิศเหนือ :
บ้านพักพนักงานโรงแรม มันดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นบ้านพักชัน้ เดียว จานวน 5 ห้อง
ชั้น 1
69.92
34
57.70
ทิศตะวันออก :
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ 6/8
ชั้น 1
34
27
39.61
ชั้น 2
34
27
38.53
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ 6/9
ชั้น 1
2.50
34
27
41.48
ชั้น 2
4.92
34
27
39.59

65

54.73

47.53
46.42

35.76
27.71

49.42
47.50

37.57
35.74

ที่มา : จากการคานวณของบริษัทที่ปรึกษา เมื่อเดือนตุลาคม 2564

เสียงรบกวนช่วงรื้อถอน
“เสียงรบกวน” หมายความว่า ระดับเสียงจากแหล่งกาเนิดในขณะมีการรบกวนที่มีระดับเสียงสูงกว่า
ระดับเสียงพื้นฐาน โดยมีระดับการรบกวน เกินกว่าระดับเสียงรบกวน ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน หรืออีกนัยหนึ่งคือ มีระดับการรบกวนเกิน
10 เดซิเบลเอ
“ระดับการรบกวน” หมายความว่า ค่าความแตกต่างระหว่าง ระดับเสียงขณะมีการรบกวนกับระดับ
เสียงพื้นฐาน
“ระดับเสียงพื้นฐาน” (Background Noise Level) หมายความว่า ระดับเสียงที่ตรวจวัดใน
สิ่งแวดล้อมในขณะยังไม่เกิดเสียงหรือไม่ได้รับเสียงจากแหล่งกาเนิดที่สนใจ แหล่งกาเนิดที่ประชาชนร้องเรียนหรือ
คาดว่าประชาชนจะได้รับการรบกวน โดยแหล่งกาเนิดอาจหยุดดาเนินการชั่วคราวด้วยคาสั่งเจ้าหน้าที่ คาสั่งศาล
หรื อ เป็ น ช่ ว งเวลาปิ ด ท าการ หรื อ ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี แ หล่ ง ก าเนิ ด ตั้ ง อยู่ หรื อ อยู่ ใ นบริ เ วณที่ ไ ม่ ไ ด้ ยิ น เสี ย งจาก
แหล่งกาเนิดนั้นระดับเสียงพื้นฐาน ให้ตรวจวัดเป็นค่าระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (Percentile Level 90, LA90)
หมายถึง ร้อยละ 90 ของระยะเวลาที่ตรวจวัด จะมีระดับเสียงเกินกว่าค่านี้

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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“ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน” (Residual Noise Level) หมายความว่าระดับเสียงที่ตรวจวัดใน
สิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน แต่ให้ตรวจวัดเป็นระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Continuous
Sound Pressure Level : LAeq)
“ระดับเสียงขณะมีการรบกวน” (Specific Noise Level) หมายความว่าระดับเสียงของแหล่งกาเนิด
ที่สนใจ แหล่งกาเนิดที่ประชาชนร้องเรียน หรือแหล่ง กาเนิดที่คาดว่าประชาชนจะได้รับการรบกวน ที่ทาการ
ตรวจวัดเป็นค่าระดับเสียงเฉลี่ย
การประเมินเสียงรบกวน กรณีเสียงจากแหล่งกาเนิดเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง มีรายละเอียด
ดังนี้
1. คานวณค่าระดับเสียงของแหล่งกาเนิด
จากตารางที่ 4.1.5-6 ระดับเสียงของแหล่งกาเนิดจากการรื้อถอนบ้านพักอาศัยเดิมและการ
ก่อสร้างลานจอดรถของโครงการ มีระดับเสียงสูงสุด 65 เดซิเบลเอ
2. นาระดับเสียงของแหล่งกาเนิดหักลบด้วยระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ผลลัพธ์เป็นผลต่างของ
ค่าระดับเสียง
ระดับเสียงของแหล่งกาเนิด – ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq) = ผลต่างของค่าระดับเสียง
65 – 50.20 = 14.80
3. นาผลต่ า งของค่ าระดั บเสียงมาเที ยบกับตารางปรั บระดั บเสียง ดัง ตารางที่ 4.1.5-7 ดั ง นั้น
ค่าปรับระดับเสียงที่ได้ คือ 0 เดซิเบลเอ
ตารางที่ 4.1.5-7 ตารางปรับค่าระดับเสียง
ผลต่างของค่าระดับเสียง (dB(A))
1.4 หรือน้อยกว่า
1.5-2.4
2.5-3.4
3.5-4.4
4.5-6.4
6.5-7.4
7.5-12.4
12.5 หรือมากกว่า

ตัวปรับระดับเสียง (dB(A))
7
4.50
3
2
1.50
1
0.50
0

4. นาผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหล่งกาเนิดหักออกด้วยตัวปรับเสียง ผลลัพธ์เป็นระดับเสียง
ขณะมีการรบกวน
ระดับเสียงของแหล่งกาเนิด – ตัวปรับค่าเสียง = ระดับเสียงขณะมีการรบกวน
65 – 0
= 65

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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5. นาระดับเสียงขณะมีการรบกวนลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน ผลที่ได้ คือ ระดับการรบกวน
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq) – ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) = ระดับการรบกวน
ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) คือ 43.20 เดซิเบลเอ
65 – 43.20

=

21.80

6. นาระดับ การรบกวน เที ยบค่า มาตรฐาน 10 เดซิเบลเอ หากระดั บการรบกวนมากกว่า 10
เดซิเบลเอ จะถือเป็นเสียงรบกวน
จากการประเมินเสียงรบกวนจากการรื้อ ถอนบ้านพัก อาศั ยเดิ มและการก่อ สร้า งลานจอดรถของ
โครงการ พบว่า ระดับการรบกวน มีค่าเท่ากับ 21.80 เดซิเบลเอ ซึ่งถือเป็นเสียงรบกวนเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน
เสียงรบกวน
ระยะก่อสร้าง
ปัจจุบันโครงการได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จะมีการปรับพื้นที่เพื่อ
เป็นลานจอดรถ ดังนั้น กิจกรรมการก่อสร้างจะมีเพียงการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและปรับพื้นที่เพื่อเป็นลานจอดรถ
เท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบในด้านเสียงน้อย ประกอบกับโครงการใช้เวลาในการดาเนินการประมาณ 1 เดือน
ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดเสียงน้อยมาก ดังนั้น จึงคาดว่าการก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงใน
ระดับต่า
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียง ระยะรื้อถอน และก่อสร้างลานจอดรถ
1. ควบคุมกิจกรรมก่อสร้างที่มีเสียงดัง ช และการใช้เครื่องจักรต่างๆ ให้ปฏิบัติในช่วงเวลา 08.00 น. -

17.00 น. ส่วนกิจกรรมก่อสร้างอื่นๆ ที่ไม่มีเสียงดังให้ดาเนินการปฏิบัติงานไม่เกิน 19.00 น.
2. จัดทารั้วอิฐบล็อกบริเวณแนวเขตที่ดินลานจอดรถด้านทิศตะวันออก สูง 2.50 เมตร (บริเวณ
อาคารห้องพักปัจจุบันมีรั้วอิฐบล็อก สูง 2 เมตร) และรั้วชั่วคราว (Aluminum sheet) โดยรอบแนวเขตที่ดินด้าน
ทิศตะวันออก และทิศใต้ สูง 3 เมตร เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านเสียง
3. ตรวจสอบประสิ ทธิ ภ าพของเครื่ อ งจัก รกล และจัด หาอุ ป กรณ์ ปิ ดครอบส่ ว นที่ ก่ อ ให้ เ กิ ดเสี ย ง
ดัง ตลอดจนบารุงรักษาพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
4. ก าหนดแผนงาน/วิ ธี ก ารก่ อ สร้ า งให้ เ หมาะสม เครื่ อ งจั ก รที่ มี เ สี ย งดั ง ต้ อ งมี ก ารซ่ อ มแซม
และบารุงรักษาอย่างสม่าเสมอ และหลีกเลี่ยงการทางานที่มีเสียงดังในช่วงเวลากลางคืน
5. จัดหาเครื่องป้องกันเสียง เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่ทาด้วยยางหรือพลาสติก หรือที่ครอบหู
(Ear Muffs) ให้กับคนงานที่ต้องทางานบริเวณที่มี เสียงดังมาก เช่น งานตัดเหล็ก งานเจีย เป็นต้น และกาชับดูแล
ให้คนงานสวมใส่ตลอดเวลาทางาน
6. ในกรณี ที่เกิ ดปั ญหาเรื่ องเสียงรบกวนแก่ ผู้ ที่พั กอาศัยข้ างเคี ยง เจ้าของโครงการต้ องให้ ผู้ รั บเหมา
ก่อสร้างหาวิธีการก่อสร้างหรือจัดการงานก่อสร้างเพื่อให้ระดับเสียงลดลง เช่น การลดเสียงที่แหล่งกาเนิด หรือการลด
ระยะเวลาการทางานของเครื่องจักรที่มีเสียงดัง หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องจักรที่มีเสียงดังพร้อมๆ กัน เป็นต้น
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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7. ควบคุ ม คนงานก่ อ สร้ า งไม่ ใ ห้ ส่ ง เสี ยงดั ง จากการดื่ ม สุ ร า การทะเลาะวิ ว าทหรื อ อื่ น ๆ รบกวน

ที่โดยรอบโครงการ
8. ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และห้ามบีบแตรหรือ
เหยียบคันเร่งของรถให้เกิดเสียงดังโดยไม่จาเป็น โดยเฉพาะบริเวณชุมชน
2) ความสั่นสะเทือน
ความสั่ นสะเทื อ นที่ เ กิ ดขึ้ น ส่ว นใหญ่ ม าจากกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า งอาคารของโครงการ เช่ น
การขนส่งวัสดุก่อสร้าง การปรับเตรียมพื้นที่ งานตอกเสาเข็ม การวางฐานราก และการก่อสร้างโครงสร้างของ
อาคาร แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้กาหนดแผนการก่อสร้างแต่ละส่วนตามขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่ได้
ดาเนินการพร้อมกันทั้งหมด
ปัจจัยที่ทาให้ความเร่งของความสั่นสะเทือ นมีระดับแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สาคัญ
หลายประการ เช่ น ชนิ ด ของอุ ปกรณ์ ที่ เ ป็ น แหล่ ง ก าเนิ ดความสั่ นสะเทื อ น ระยะทางระหว่ า งแหล่ ง ก าเนิ ด
ถึงจุดรับคลื่น และคุณสมบัติในการดูดกลืนคลื่นสั่นสะเทื อนของดินแต่ละชนิด การประเมินผลกระทบด้านความ
สั่นสะเทือน จะศึ กษาถึง ความเร็ วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV) ของความสั่นสะเทื อนจาก
เครื่องจักรกลแต่ละประเภท ที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้างที่ระยะห่างจากแหล่งกาเนิด (เมตร) คานวณจากสมการ
PPVEQUIP = PPVREF × (25/D)1.1
โดยที่
PPVEQUIP = ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) ที่เกิดจาก
เครื่องจักรในระยะต่างๆ (นิ้ว/วินาที)
PPVREF = ระดับความสั่นสะเทือนอ้างอิงที่ระยะ 25 ฟุต (นิ้ว/วินาที) ดังตารางที่
4.1.5-8
D

=

ระยะห่างจากเครื่องจักรอุปกรณ์ถึงบริเวณชุมชนใกล้เคียง (ฟุต)

ตารางที่ 4.1.5-8 ระดับความสั่นสะเทือนจากอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในระยะรื้อถอน และระยะการก่อสร้าง
ที่ระยะห่างจากแหล่งกาเนิด 25 ฟุต
กิจกรรมการก่อสร้าง
Pile Drive (Impact) (เสาเข็ ม แบบตอก)

ค่าสูงสุด
ค่าทั่วไป
Pile Drive (Vibratory) (เสาเข็มแบบเจาะ)
ค่าสูงสุด
ค่าทั่วไป
Hydromill (Slurry wall) (เครื่องขุดทาผนังกันดินพัง)
ในดิน
ในหิน
Clam Shovel Drop (Slurry wall) (เครื่องขุดทาผนังกันดินพัง)
Vibratory Roller (ลูกกลิ้งสั่นบดพื้น)
Hoe Ram (รถเจาะพร้อมจอบ)
Large bulldozer (งานปรับพื้นที่โดยรถขนาดใหญ่)
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

PPV ที่ 25 ฟุต (นิ้ว/วินาที)
1.518
0.644
0.734
0.170
0.008
0.017
0.202
0.210
0.089
0.089
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ตารางที่ 4.1.5-8 ระดับความสั่นสะเทือนจากอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในระยะรื้อถอน และระยะการก่อสร้าง
ที่ระยะห่างจากแหล่งกาเนิด 25 ฟุต
กิจกรรมการก่อสร้าง
Caisson drilling (งานขุดเจาะ)
Loaded Truck (งานขนส่งวัสดุ)
Jackhammer (งานเจาะกระแทก)
Small bulldozer (งานปรับพื้นที่โดยรถขนาดเล็ก)

PPV ที่ 25 ฟุต (นิ้ว/วินาที)
0.089
0.076
0.035
0.003

ที่มา : Office of Planning and Environment Federal Transit Administration, Department of Transportation, U.S.A. Transit Noise

การประเมินแรงสั่นสะเทือน
ระยะรื้อถอนบ้านพักอาศัยและการก่อสร้างลานจอดรถ
การประเมินแรงสั่นสะเทือนจากการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและการก่อสร้างลานจอดรถ
โครงการ จะพิจารณาแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ต่อพื้นที่ข้างเคียง เปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ซึ่งจากที่ตั้งของอาคารโครงการ พบว่าอาคารที่อยู่ใกล้กับพื้นที่รื้อถอนบ้านพักอาศัยและการก่อสร้างลานจอดรถ
ในแต่ละทิศ ได้แก่
- ทิ ศ เหนือ ติ ดกั บ ถนนสาธารณประโยชน์ กว้า ง 4 เมตร ถั ด ไปเป็น พื้ น ที่ ว่ า ง และ
บ้านพักพนักงานโรงแรม มันดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นบ้านพักชั้นเดียว จานวน 5 ห้อง มีระยะห่างจาก
พื้นที่รื้อถอนประมาณ 69.90 เมตร
- ทิ ศ ตะวั น ออก ติ ด กั บ ที่ ดิ น บุ ค คลอื่ น ปั จ จุ บั น เป็ น พื้ น ที่ ว่ า ง และบ้ า นพั ก อาศั ย
2 ชั้น จานวน 2 หลัง ได้แก่ บ้านเลขที่ 6/8 มีระยะห่างจากพื้นที่รื้อถอนประมาณ 4.50 เมตร และบ้านเลขที่ 6/9
มีระยะห่างจากพื้นที่รื้อถอนประมาณ 3.50 เมตร
สาหรับทิศใต้และทิศตะวันตกจะไม่ประเมินผลกระทบด้านเสียงในระยะรื้อถอน เนื่องจาก
อยู่ติดกับถนนสาธารณประโยชน์
สาหรับกิจกรรมการรื้อถอนที่มีผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนสูงสุด มาจากลูกกลิ้งสั่นบด
อัด (Vibratory Roller) ซึ่งเป็นระดับความสั่นสะเทือนสูงสุดที่กระทบต่ออาคารที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ มีค่าความ
สั่นสะเทือนอยู่ในช่วง 0.0003- 0.4942 นิ้ว/วินาที ดังตารางที่ 4.1.5-9 โดยบริเวณที่มีความอ่อนไหวต่อการได้รับ
ผลกระทบจากลูกกลิ้งสั่นบดอัด (Vibratory Roller) มากที่สุด คือ ด้านทิศตะวันออก บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่
6/9 รองลงมา คือ ด้านทิศเหนือ ได้แก่ บ้านพักพนักงานโรงแรม มันดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา เท่ากับ 0.0183
นิ้ว/วินาที
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ตารางที่ 4.1.5-9 ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่จุดรับคลื่นสั่นสะเทือนบริเวณโดยรอบโครงการจากการรื้อถอนบ้านพักอาศัย
และการก่อสร้างลานจอดรถ
จุดรับคลื่นสัน่ สะเทือน
ทิศเหนือ
บ้านพักพนักงานโรงแรม มันดาวารา
รีส อร์ ท แอนด์ สปา เป็ น บ้ า นพั ก ชั้ น
เดียว จานวน 5 ห้อง
ทิศตะวันตก
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ 6/8
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ 6/9

ระยะห่างจาก
แหล่งกาเนิด

แรงสั่นสะเทือน (นิ้ว/วินาที)

เมตร

ฟุต

Vibratory
Roller

Hoe
Ram

Loaded
Trucks

Jack
hammer

Small
bulldozer

69.90

229.33

0.0183

0.0078

0.0066

0.0031

0.0003

4.50
3.50

14.76
11.48

0.3748
0.4942

0.1589
0.2094

0.1357
0.1789

0.0625
0.0824

0.0054
0.0071

ที่มา : จากการคานวณของบริษัทที่ปรึกษา เมื่อเดือนตุลาคม 2564

จะเห็ น ได้ ว่ า ความสั่ น สะเทื อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ อาคารที่ อ ยู่ ท างด้ า นทิ ศ เหนือ และด้ า นทิ ศ ตะวั น ออก
มี ค่ า ไม่ เ กิ น เกณฑ์ ม าตรฐานระดั บ ความสั่ น สะเทื อ นที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ อาคารประเภทต่ า งๆ
ตามข้อเสนอแนะของ FTA, Department of Transportation U.S.A โดยกาหนดความเร็วอนุภาคสูงสุดของ
แรงสั่นสะเทือนไม่เกิน 0.50 นิ้ว/วินาที ดังตารางที่ 4.1.5-10 สาหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีค่าเกินค่า
มาตรฐานผลกระทบเนื่องจากความสั่นสะเทือนที่มีต่อคนและอาคารสิ่งปลูกสร้างตามข้อเสนอแนะของ Wiffin
and Leonard โดยกาหนดความเร็วอนุภาคสูงสุดของแรงสั่นสะเทือน 0.197 นิ้ว/วินาที ทาให้อาจส่งผลกระทบ
ต่อมนุษย์ คือ ความสั่นสะเทือนรบกวนต่อคนที่อยู่อาศัยในอาคาร และส่งผลทาให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ
อาคารทั่วไป หรือโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมบ้านเรือนทั่วไปที่มีผนัง และเพดานเป็นแบบ Plaster (ส่วนผสมที่มี
ปูน ทราย น้า และใยต่างๆ) ในกรณีที่เป็นผนัง/ฝ้าเพดาน แบบยืดหยุ่นจะได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย ดัง
ตารางที่ 4.1.5-11
ทั้งนี้ กิจกรรมการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและการก่อสร้างลานจอดรถที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนนั้นจะ
ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน เนื่องจากการดาเนินงานจะทาตามแผนการก่อสร้างที่มีการ
ก าหนดเวลา และแบ่ ง สั ด ส่ ว นการท างานในแต่ ล ะขั้ น ตอนอย่ า งชั ด เจน ซึ่ ง จะช่ ว ยลดผลกระทบจากความ
สั่นสะเทือนต่อชุมชนได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น จึงประเมินได้ว่าพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากความสั่นสะเทือน
จะอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบกับโครงการได้กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความสั่นสะเทือน เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผล
กระทบต่ออาคารใกล้เคียงน้อยที่สุด
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ตารางที่ 4.1.5-10 ระดับความสั่นสะเทือนที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารประเภทต่างๆ
ประเภทอาคาร
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
อาคารคอนกรีตประกอบสาเร็จ
อาคารไม้ และอาคารก่ออิฐ
อาคารที่อ่อนไหวต่อความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือน

แรงสั่นสะเทือนทีก่ ่อผลกระทบ (นิ้ว/วินาที)
0.50
0.30
0.20
1.20

ที่มา : Office of Planning and Environmental Federal Transit Administration of Transportation, U.S.A “Transit Noise and
Vibration Impact Assessment” 2006

ตารางที่ 4.1.5-11 ผลกระทบเนื่องจากความสั่นสะเทือนที่มีต่อคนและอาคารสิ่งปลูกสร้าง
ความเร็วอนุภาคสูงสุด
มม./วินาที
นิ้ว/วินาที
0-0.15
0-0.006
0.15-0.3
0.006-0.012
2.0
0.079
2.5

0.098

5.0

0.197

10-15

0.394-0.591

ที่มา

ผลกระทบต่อมนุษย์
ไม่สามารถรับความรู้สึกได้
ระดับที่เป็นไปได้ที่จะรับรู้
รู้สึกได้ถึงความสั่นสะเทือน
ถ้าความสั่นสะเทือนเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องจะรู้สึกราคาญ
ความสั่นสะเทือนรบกวนต่อคนที่
อยู่อาศัยในอาคาร (สอดคล้องกั บ
ระดับที่ส่งผลกระทบต่อคนที่อยู่
บนสะพาน และรั บในช่ วงเวลา
สั้นๆ
ค น จ ะ รู้ สึ ก ไ ม่ พ อ ใ จ ถ้ า เ กิ ด
แรงสั่ น สะเทื อ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และคนที่ เ ดิ น บนสะพานจะไม่
สามารถยอมรับได้

ผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร
ไม่ส่งผลกระทบ/เสียงหายต่อโครงสร้างทุกประเภท
ไม่ส่งผลกระทบ/ความเสียหายต่อโครงสร้างทุกประเภท
ระดับที่สูงขึ้นของความสั่นสะเทือนจะส่งผลต่อการทาลายหรือ
สร้างความเสียหายต่อโบราณสถาน
ไม่ เ สี่ ย งต่ อ ความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ อาคารทั่ ว ไปหรื อ
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
ระดับ ที่ส่ งผลท าให้เ กิ ด ความเสีย หายที่ จ ะเกิ ดขึ้ นกั บอาคาร
ทั่วไป หรือโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมบ้านเรือนทั่วไปที่มีผนัง
และเพดานเป็นแบบ Plaster (ส่วนผสมที่มีปูน ทราย น้า และ
ใยต่างๆ) ในกรณีที่เป็นผนัง/ฝ้าเพดาน แบบยืดหยุ่นจะได้รับ
ความเสียหายเพียงเล็กน้อย
ระดับความสั่นสะเทือนที่สูงกว่าการจราจรปกติ ซึ่งจะทาให้เกิด
ความเสียหายต่อโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และสร้างความ
เสียหายต่อโครงสร้างบ้านเรือนเล็กน้อย

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

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือน ระยะรื้อถอน และก่อสร้างลานจอดรถ
1. ก่อนดาเนินการรื้อถอนบ้านพักอาศัย ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้า ไปแจ้งต่อกลุ่มพื้นที่ติด
โครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการสามารถ
ติดต่อโครงการได้โดยตรง
2. หลี ก เลี่ ย งการใช้ เ ครื่ อ งจั ก รหรื อ เครื่ อ งมื อ การก่ อ สร้ า งที่ เ ป็ น แหล่ ง ก าเนิ ด เสี ย ง และความ
สั่นสะเทือนในระดับสูงพร้อมกัน
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3. ติดตั้งอุปกรณ์ลดความสั่นสะเทือนตามคาแนะนาของผู้ผลิตเครื่องจักร รวมทั้งตรวจสอบสภาพของ
เครื่องจักรให้มีสภาพที่ดีและเหมาะสมกับงาน
4. จัดให้มีการตรวจสอบ และถ่ายภาพอาคารที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้างโครงการเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ยืนยันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ
5. หากพบว่าอาคารใกล้เคียงเกิดรอยร้าวหรือเกิดความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง
อาคารของโครงการ ทางโครงการจะต้องเร่งทาการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม โดยจะต้องทาความตกลงกับ
เจ้าของอาคารให้มีความชัดเจน
ระยะดาเนินการ
การดาเนินโครงการมีลักษณะเป็นโรงแรม จานวน 211 ห้องพัก ไม่มีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดเสียง และ
แรงสั่นสะเทือนรบกวนพื้นที่ข้างเคียง แต่อย่างไรก็ตาม ผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ้นจากโครงการอาจจะเกิดขึ้นได้
บ้าง โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ ซึ่งเป็นเสียงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน และเกิดขึ้นใน
ระยะสั้นๆ เท่านั้น ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบด้านเสียงและแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากโครงการจะอยู่ในระดับต่า
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือน ระยะดาเนินการ
1. จากัดความเร็วของรถที่เข้า-ออก ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
2. จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบรักษาต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสวยงาม อย่างสม่าเสมอตลอด
ระยะดาเนินโครงการ นอกจากนี้หากมีต้นไม้ได้รับความเสียหาย หรือตายต้องปลูกต้นใหม่ทดแทนทันที
3. ติดตั้งป้ายเตือน “ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง ขณะจอดรถ” ไว้บริเวณที่จอดรถ เพื่อลดเสียงที่เกิดขึ้นจาก
เครื่องยนต์
4.2

ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ

4.2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก
ระยะรื้อถอน ก่อสร้าง และดาเนินการ
สาหรับบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็น สถานประกอบการ รองลงมา
เป็นอาคารพาณิชย์ ร้านค้า ร้านอาหาร บ้านพักอาศัย พื้นที่อ่อนไหว หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ และทะเล
ปัจจุบันได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จะมีการรื้อถอนบ้านพักอาศัย
จานวน 5 หลัง ได้แก่ บ้านพักอาศัยชั้นเดียว จานวน 3 หลัง และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 2 หลัง เพื่อเป็นลาน
จอดรถ ซึ่งโครงการมีได้จัดพื้นที่สีเขียวไว้แล้วบางส่วนโดยเป็นไม้ยืนต้น ได้แก่ กล้วย หมากเขียว จันผา ลีลาวดี
และเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ได้แก่ โมก แก้ว เข็ม ชาฮกเกี้ยน ชวนชม เฟื่องฟ้า มะลิ สาวน้อยประแป้ง
เอื้องหมายนา เตยหอม แก้วสารพัดนึก เดหลี เศรษฐีเรือนใน สับปะรดสี ลิ้นมังกร ฟิโลซานาดู แสยก ว่านตะขาบ
กระดุมทองเลื้อย และหญ้ามาเลเซีย ซึ่งไม่พบพันธุ์ไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered plants) พืชที่มีแนวโน้มใกล้
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สูญพันธุ์ (Vulnerable plants) หรือพืชหายาก (Rare plants) ตามบัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์พืชป่าแนบท้าย
อนุสัญญาไซเตส (CITES) แต่อย่างใด
ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการมีได้จัดพื้นที่สีเขียวไว้แล้วบางส่วน บริเวณแนวเขตที่ดิน บริเวณสระว่ายน้า และ
บริเวณห้องพัก ทาให้มีความร่มรื่น และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ โดยสัตว์ที่พบส่วนใหญ่เป็นสัตว์ขนาดเล็ก
สามารถพบเห็นได้ทั่วไป และเป็นสัตว์ที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดารงชีวิตให้เข้ากับการพัฒนาเมืองและ
ชุมชนได้ดี ได้แก่ ผีเสื้อ แมลงเต่าทอง แมลงปอ กิ้งกือ แมงมุม มดแดง และมดดา
จะเห็ นได้ ว่ า สัต ว์ ที่ พ บในบริ เ วณพื้ นที่ โ ครงการส่ว นใหญ่ ไ ม่ จั ดเป็ น สั ตว์ ส งวนหรื อ สัต ว์ ป่ า คุ้ ม ครอง
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 แต่อย่างใด ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย
ควบคุมคนงานก่อสร้าง ไม่ให้ ล่าสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติหรือ ใช้เครื่องมื อจับสัตว์ เป็นอันขาด ประกอบกับ การ
รื้อถอนบ้านพักอาศัยและการก่อสร้างลานจอดรถ จะจากัดอยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น ดังนั้น จึงคาดว่าจะ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านทรัพยากรชีวภาพบนบก ระยะรื้อถอน และก่อสร้างลาน
จอดรถ
1. กาหนดให้มีการปรับพื้นที่ เพื่อให้เหมาะสมกับการจอดรถ เท่านั้น
2. ห้ามคนงานหรือเจ้าหน้าที่ของโครงการ ล่านกหรือสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติหรือใช้เครื่องมือจับสัตว์ที่
อยู่ภายในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงเด็ดขาด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านทรัพยากรชีวภาพบนบก ระยะดาเนินการ
1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 781.35 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ 718.55 ตารางเมตร
(ไม่ คิ ด พื้ น ที่ สี เ ขี ย วที่ มี พื้ น ที่ น้ อ ยกว่ า 1 ตารางเมตร และพื้ น ที่ สี เ ขี ย วใต้ ห ลั ง คาปกคลุ ม ซึ่ ง มี พื้ น ที่ 62.80
ตารางเมตร) โดยจัดไว้บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 667.01 ตารางเมตร และบริเวณพื้นที่ลานจอดรถ 51.54
ตารางเมตร ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น 271.25 ตารางเมตร ได้แก่ ต้นจันผา มะม่วง หมากเขียว ลีลาวดี อโศกอินเดีย แก้ว
โมก เข็ม ชาฮกเกี้ยน เฟื่องฟ้า มะลิ สาวน้อยปะแป้ง เศรษฐีเรือนใน ลิ้นมังกร กระดุมทองเลื้อย และหญ้ามาเลเซีย
เพื่อเป็นการรักษาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบรักษาต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสวยงามอย่างสม่าเสมอ
ตลอดระยะดาเนินโครงการ นอกจากนี้ หากมีต้นไม้ได้รับความเสียหาย หรือตายต้องปลูกต้นใหม่ทดแทนทันที
3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณสนามหญ้า โดยมีข้อ ความว่า “ห้ามเดิมลัดสนาม” เพื่อช่วยรักษา
สภาพหญ้าให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ
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4.2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้า
ระยะรื้อถอน และก่อสร้างลานจอดรถ
ปั จ จุ บั น โครงการได้ ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งอาคารห้ อ งพั ก เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ จ ะมี ก ารปรั บ พื้ น ที่
เพื่อเป็นลานจอดรถ ซึ่งจะมีการรื้อถอนบ้านพักอาศัยชั้นเดียว จานวน 3 หลัง และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน
2 หลัง ดังนั้น กิจกรรมการก่อสร้างจะมีเพียงการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและปรับพื้นที่เพื่อเป็นลานจอดรถเท่านั้น
ซึ่งจะไม่มีการก่อสร้างอาคารแต่อย่างใด ประกอบกับบริเวณพื้นที่โครงการไม่มีคลองหรือแม่น้าไหลผ่านแต่อย่างใด
ดังนั้น จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบด้านชีวภาพในน้าแต่อย่างใด
ระยะดาเนินการ
จากการสารวจพื้นที่โครงการ พบว่า ไม่มีคลองหรือแม่น้าไหลผ่านแต่อย่างใด โดยแหล่งน้าที่อยู่ใกล้พื้นที่
โครงการมากที่สุด คือ หาดกะรน ห่างจากพื้นที่โครงการ 435 เมตร ซึ่งในระยะดาเนินการ คาดว่าการระบาย
น้าทิ้งของโครงการจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้าบริเวณหาดกะรนในระดับต่า เนื่องจากโครงการจัด
ให้มีระบบบาบัดน้าเสียซึ่งสามารถบาบัดน้าเสียให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 51
(พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 สาหรับอาคารประเภท ก (โรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจานวนห้องพักรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 200
ห้องขึ้นไป) และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด สาหรับอาคารประเภท ก (2) โรงแรมที่มีจานวนห้องสาหรับใช้
เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป ต้องมีค่าบีโอดี (BOD) และสาร
แขวนลอย (Suspended Solids) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และ 30 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลาดับก่อนระบายออกสู่
ท่อระบายน้าสาธารณประโยชน์หน้าพื้นที่โครงการ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านทรัพยากรชีวภาพในน้า ระยะดาเนินการ
1. จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสีย ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด โดยน้าทิ้งสุดท้ายมีค่า
บีโอดี (BOD5) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และของแข็งแขวนลอยไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร
2. ดูแลระบบบาบัดน้าเสียให้เปิดทางานตลอดเวลา และจัดให้มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเฉพาะของระบบ
บาบัดน้าเสีย เพื่อความสะดวกในการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้าเสีย
3. จัดให้มีการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบาบัดน้าเสีย รวมไปกาจัดทุกๆ 2 เดือน หรือเมื่อตะกอนเต็ม
เพื่อป้องกันตะกอนไหลล้นปนเปื้อนไปกับน้าทิ้ง
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ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

4.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ระยะรื้อถอน ก่อสร้าง และระยะดาเนินการ
1) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554
จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้ บังคั บผังเมือ งรวม
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558 โดยสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) หมายเลข 1.47 (สาเนาหนังสือ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 ดัง ภาคผนวก 4)
รายละเอียดดังนี้
ข้อ 7 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยการท่องเที่ยว
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้
ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุ
ราคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(2) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วย
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(5) โรงฆ่าสัตว์
(6) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(7) กาจัดมูลฝอย
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้า ลาธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
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สาหรับที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.47/1 การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า 8 เมตร เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการโรงแรมชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จานวน 211 ห้องพัก ประกอบด้วย อาคารห้องพัก 8 ชั้น
มีความสูง 22.70 เมตร จานวน 2 อาคาร และสระว่ายน้า จานวน 1 สระ มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 15,000
ตารางเมตร เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และการท่องเที่ยว จึงมีความสอดคล้องกับข้อกาหนดของ
กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต โดยสามารถเปรียบเทียบความสอดคล้องกับข้อกาหนดดังกล่าว
2) การใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
จากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
ก าหนดเขตพื้ นที่ แ ละมาตรการคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มในบริ เ วณพื้ นที่ จั ง หวั ดภู เ ก็ ต พ.ศ.2560 โดยส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 8 (สาเนาหนังสือผลการ
ตรวจสอบที่ตั้งโครงการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 ดังภาคผนวก 4) มีรายละเอียดดังนี้
ข้อ 4 ให้จาแนกพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามข้อ 3 เป็น 9 บริเวณ ตามแผนที่ท้าย
ประกาศหมายเลข 1/2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริเวณที่ 8 ได้แก่ พื้นที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะบริวารต่างๆ นอกจากบริเวณที่ 1 ถึงบริเวณที่ 7
ข้อ 5 ในพื้นที่ตามข้อ 4 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคาร
ดังต่อไปนี้
(9) พื้นที่บริเวณที่ 8 ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร และต้องมี
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสาหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้าน
แฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสานักงาน
(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสาหรับอาคารประเภทห้องแถว ตึก แถว
บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์
ความสอดคล้องของโครงการ
การดาเนินโครงการเป็นประเภทโรงแรม จานวน 211 ห้องพัก ประกอบด้วย อาคารห้องพัก 8 ชั้น
มีความสูง 22.70 เมตร จานวน 2 อาคาร และสระว่ายน้า จานวน 1 สระ มีพื้นที่ว่าง ร้อยละ 56.52 ของที่ดิน
แปลงที่ขออนุญาต จึงมีความสอดคล้องตามประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าว
3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
จากการตรวจสอบพื้นที่ โครงการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติค วบคุม อาคาร พ.ศ.2522 โดยเทศบาลตาบลกะรน พบว่า พื้ นที่โ ครงการตั้ง อยู่ บริ เวณที่ 3
มีระยะห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 435 เมตร (สาเนาหนังสือตรวจสอบตาแหน่งพื้นที่โครงการตามกฎกระทรวง
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ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดังภาคผนวก 4) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
"บริเวณที่ 3" หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 ออกไปอีกเป็นระยะ
300 เมตร ตลอดแนว
ข้อ 2 ให้กาหนดพื้นที่ในท้องที่ตาบลไม้ขาว ตาบลสาคู ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง ตาบลกมลา
ตาบลป่าตอง อาเภอกะทู้ และตาบลกะรน ตาบลราไวย์ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตภายในบริเวณแนวเขตตาม
แผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภทดังต่อไปนี้
(ค) ในบริเวณที่ 3 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
(1) อาคารตาม (ข) (2) และ (5)
(2) อาคารตาม (ข) (18) ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน 200 ตารางเมตร
(3) อาคารที่ มี ที่ ว่า งในที่ ดิ นแปลงที่ ก่ อ สร้ า งอาคารน้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 30 ของเนื้อ ที่ ดิ นที่ ข อ
อนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท เป็นโครงการประเภทโรงแรม จานวน 211 ห้องพัก
ประกอบด้วยอาคารห้องพัก 8 ชั้น มีความสูง 22.70 เมตร จานวน 2 อาคาร และสระว่ายน้า จานวน 1 สระ มีพื้นที่
ว่าง ร้อยละ 56.52 ของแปลงที่ดินที่ขออนุญาต ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว
การใช้ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง
สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ จากการสารวจภาคสนาม
ของบริษัทที่ปรึกษาเมื่อเดือนกันยายน 2564 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่าง ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ (พื้นที่ ป่าไม้)
สถานประกอบการ อาคารพาณิชย์ บ้านพักอาศัย ทะเล สถานที่ อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม และหน่วยงาน
ราชการ เป็นต้น
จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ ประกอบการสารวจภาคสนามของบริษัทที่ปรึกษา พบว่า การใช้
ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการคิดเป็นพื้นที่ 3.14 ตารางกิโลเมตร พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่ว่างยังไม่มีการใช้ประโยชน์ ประมาณ 1.5030 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 47.87) รองลงมาเป็นพื้นที่ชุมชน
พักอาศัย อาคารพาณิชยกรรม และสถานประกอบการ ประมาณ 0.8113 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 25.84)
พื้นที่ทะเล ประมาณ 0.5810 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 18.50) พื้นที่ถนน ประมาณ 0.0837 ตารางกิโลเมตร
(คิดเป็นร้อยละ 2.67) พื้นที่ชายหาด ประมาณ 0.0645 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 2.05) พื้นที่แหล่งน้าผิวดิน
(ไม่ใช่น้าทะเล) ประมาณ 0.0444 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 1.41) พื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม ประมาณ
0.0369 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 1.17) และพื้นที่โครงการ ประมาณ 0.0005 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็น
ร้อยละ 0.02) ตามลาดับ
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จะเห็นได้ว่า พื้นที่ข้างเคียงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่าง พื้นที่ชุมชนพักอาศัย อาคารพาณิชยกรรม
และสถานประกอบการ ทะเล สถานที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานราชการ ซึ่งการดาเนินโครงการ
เป็นโครงการประเภทโรงแรม จึงมีความสอดคล้องกับพื้นที่ข้างเคียง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระยะดาเนินการ
1. ไม่ทาการก่อสร้างต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารให้ผิดไปจากที่ได้ออกแบบไว้ตามแบบแปลน
ที่ได้รับอนุญาต
4.3.2 การใช้น้า
ระยะรื้อถอน และก่อสร้างลานจอดรถ
ปัจจุบันได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จะมีการปรับพื้นที่เพื่อเป็นลานจอดรถ
ซึ่งจะมีการรื้อถอนบ้านพักอาศัยจานวน 5 หลัง ได้แก่ บ้านพักอาศัยชั้นเดียว จานวน 3 หลัง และบ้านพักอาศัย
2 ชั้น จานวน 2 หลัง ดังนั้น กิจกรรมการก่อสร้างจะมีเพียงการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและปรับพื้นที่เพื่อเป็นลาน
จอดรถเท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการใช้น้าสาหรับก่อสร้างเฉลี่ยวันละ 0.48 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งคนงานก่อสร้าง
จะใช้น้าบาดาลของโครงการเอง โดยจัดให้มีถังเก็บน้าสาเร็จรูป ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ถัง วางไว้บริเวณ
พื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าการใช้น้าในช่วงก่อสร้างของโครงการจะไม่กระทบต่อการใช้น้าของชุมชนแต่อย่างใด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการใช้น้า ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง
1. จัดให้มีถังเก็บน้า สาเร็จรูป ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ถัง วางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระดับน้าในถังเก็บน้า หากพบว่ามีปริมาณน้าเหลือน้อยกว่า 1 ใน
3 จะต้องประสานให้บริษัทผู้จาหน่ายน้าเข้ามาเติมน้าทันที
3. ตรวจสอบถังเก็บน้าใช้ หากพบมีการรั่วซึมหรือชารุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที
4. รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างใช้น้าอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
ระยะดาเนินการ
โครงการมีปริมาณความต้องการน้าใช้สูงสุด 169.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 7.07 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง มีอัตราการใช้น้าสูงสุด เท่ากับ 15.91 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (เทียบกับ Peak Demand ชั่วโมงที่มีความ
ต้องการน้าใช้สูงสุด เท่ากับ 2.25 เท่าของปริมาณน้าใช้โดยเฉลี่ยต่อวัน)
 แหล่งน้ำใช้หลัก
แหล่ ง น้ าใช้ หลั ก ของโครงการมาจากบ่ อ ดาล จ านวน 3 บ่ อ ซึ่ ง ปั จจุ บั นโครงการได้ ด าเนิ นการ
เจาะบาดาลเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 3 บ่อ (ใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล และใบอนุญาตใช้น้าบาดาล ดังภาคผนวก 5)
รายละเอียดดังนี้

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- บ่อที่ 1 อยู่บริ เวณป้อมยาม ใบอนุญาตเจาะเลขที่ 31-40463-0214 ออกให้เมื่อวันที่ 10 เดื อน
เมษายน พ.ศ. 2563 และใบอนุญาตใช้น้าบาดาลเลขที่ 31-50463-0411 ออกให้เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สิ้นอายุ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2568 โดยมีความลึกประมาณ 70 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร
และมีอัตราการสูบน้าประมาณ 2.72 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- บ่อที่ 2 อยู่ระหว่างอาคาร 1 กับพื้นที่ลานจอดรถ (ทางเซอร์วิส) ใบอนุญาตเจาะเลขที่ 31-404630215 ออกให้เมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 และใบอนุญาตใช้น้าบาดาลเลขที่ 31-50463-0512 ออกให้
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สิ้นอายุ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2568 โดยมีความลึกประมาณ 80 เมตร ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร และมีอัตราการสูบน้าประมาณ 2.72 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- บ่อที่ 3 อยู่ระหว่างอาคาร 1 กับพื้นที่ลานจอดรถ (ทางเซอร์วิส) ใบอนุญาตเจาะเลขที่ 31-404630374 ออกให้เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และใบอนุญาตใช้น้าบาดาลเลขที่ 31-50463-0481 ออกให้
เมื่อวันที่ 16 เดื อน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 สิ้นอายุ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 โดยมี ความลึกประมาณ
15-150 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร และมีอัตราการสูบน้าประมาณ 2.72 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
 คุณภำพน้ำบำดำล
จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าบาดาลของโครงการ โดยบริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563 พบว่า พารามิเตอร์ส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์กาหนดที่เหมาะสมสาหรับน้า
บาดาลที่จะใช้บริโภค ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานในทางวิชาการสาหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85ง ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 ดังตารางที่ 4.3.2-1 ยกเว้น
บางพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินหรือต่ากว่ามาตรฐานกาหนด รายละเอียดดังนี้ (ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าบ่อบาดาลดัง
ภาคผนวก 5)
- บ่อที่ 1 มีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ค่าความขุ่น และเหล็กสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
- บ่อที่ 2 มีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ค่าความขุ่น เหล็ก และฟลูออไรด์สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน
- บ่อที่ 3 มีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ค่าความขุ่น และเหล็กสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.3.2-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าบ่อตื้นของโครงการ
พารามิเตอร์

หน่วย

วิธีการ

ความเป็นกรด-ด่าง
(pH at 25 oC/1)
ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้
(Total Dissolved Solids/1)
สี (Color)

-

Pt-Co

ความขุ่น (Turbidity)

NTU

ความกระด้างทั้งหมด
(Total Hardness)
คลอไรด์ (Chloride)

mg/l

เหล็ก (Iron)

mg/l

แมงกานีส (Manganese/1)
ไนเตรท-ไนโตรเจน
(Nitrate-Nitrogen)
ซัลเฟต (Sulphate)

mg/l
mg/l

ฟลูออไรด์ (Fluoride)
ลักษณะทางกายภาพ

mg/l
-

4500-H+ B. Electrometric
Method
2540 C. Total Disso;ved Solids
Dried at 180 oC
2120 C. SpectrophotometricSingle-Wavelength Method
2130 B. Nephelometric
Method
2340 C. EDTA Titrimetric
Method
4500-Cl B. Argentometric
Method
3500-Fe B. Phenanthroline
Method
3500-Mn B. Persulfate Method
4500-NO3- E. Cadmium
Reduction Method
4500- SO4 2- E. Turbidimetric
Method
4500- F- D. SPADNS Method
-

mg/l

mg/l

mg/l

ผลคุณภาพน้า
บ่อที่ 1 บ่อที่ 2

บ่อที่ 3

ค่ามาตรฐาน

5.53

6.79

5.32

7.0-8.5

262

231

210

≤600

0.00

0.00

0.00

≤5

24.30

18.90

13.40

≤5

126.70 178.20

103.70

≤300

129.96

49.48

75.98

≤250

2.39

0.98

0.82

≤0.50

0.03
1.30

0.30
0.02

0.10
3.76

≤0.30
≤45

3.75

3.75

30

≤200

0.36
ใส

1.83
ใส

0.59
ใส
มีตะกอน
เล็กน้อย

<0.70
-

หมายเหตุ : เกณฑ์กาหนดที่เหมาะสมสาหรับน้าบาดาลที่จะใช้บริโภค ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
หลักเกณฑ์และมาตรฐานในทางวิชาการสาหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85ง ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2551
/1 : Registered by DIW ว-192
ที่มา : บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

 ระบบปรับปรุงคุณภำพน้ำ
เนื่องจากคุ ณภาพน้าบาดาลทั้ ง 3 บ่อ ของโครงการบางพารามิ เตอร์ ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ ก าหนด
ที่เหมาะสมสาหรั บน้ าบาดาลที่ จะใช้ บริ โ ภค ได้ แก่ ค่ าความเป็นกรด-ด่ าง บางพารามิ เตอร์ มี ค่ าเกิ นมาตรฐาน
ค่าความขุ่น เหล็ก และฟลูออไรด์ เป็นต้น โครงการจึงได้จัดให้มีการปรับปรุงคุณภาพน้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อน
นาไปใช้ประโยชน์ภายในโครงการ โดยผ่านระบบฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ระบบน้ำใช้ภำยในโครงกำร
การดาเนินโครงการมีความต้องการใช้น้าประมาณ 169.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจัดให้มี
บ่อเก็บน้าใช้ ประกอบด้วย บ่อเก็บน้าดิบใต้ดิน ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ บ่อเก็บน้าดีใต้ดิน ขนาด
100 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 บ่อ และถังเก็บน้าชั้นหลังคา ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จานวน 14 ถัง มีปริมาตรรวม
ทั้งหมด 370 ลูกบาศก์เมตร สามารถสารองน้าได้นาน 2.18 วัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้น้าของโครงการ
สาหรับระบบน้าใช้ภายในโครงการจะสูบน้าดิบจากบ่อบาดาลทั้ง 3 บ่อ เข้าสู่บ่อเก็บน้าดิบใต้ดิน
ขนาด 100 ลู ก บาศก์ เ มตร ซึ่ ง อยู่ บ ริ เ วณ 1 ของอาคาร 1 โดยน้ าดิ บ จะผ่ า นระบบปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ า
ก่อนเข้าสู่บ่อเก็บน้าดี 1 ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร และบ่อเก็บน้าดี 2 ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร ดัง รูปที่ 4.3.2-1
ซึ่ง อยู่ติดกั บบ่อ เก็ บน้าดิ บ จากนั้นจะสูบขึ้ นไปเก็ บไว้ในถั ง เก็ บน้าสาเร็ จรู ปชั้ นหลัง คาของอาคาร 1 ขนาด 5
ลูกบาศก์เมตร จานวน 10 ถัง และอาคาร 2 ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จานวน 4 ถัง ดังรูปที่ 4.3.2-2 แล้วส่งจ่าย
น้าโดยใช้เครื่องสูบน้า (BOOSTER PUMP) จานวน 2 เครื่อง (ใช้ 1 เครื่อง สารอง 1 เครื่อง) เพื่อช่วยเพิ่มแรงดัน
ในการจ่ายน้าไปยังส่วนต่างๆ ของโครงการต่อไป

รูปที่ 4.3.2-1 บ่อเก็บน้าดิบ และบ่อเก็บน้าดีใต้ดิน ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

รูปที่ 4.3.2-2 ถังเก็บน้าชั้นหลังคา ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 แหล่งน้ำใช้ส้ำรอง
แหล่งน้าใช้สารองของโครงการในกรณีฉุกเฉินซึ่งอาจประสบปัญหาปริมาณน้าบาดาลไม่เพียงพอ
โครงการจะซื้ อน้าดิ บจากเอกชนที่ จาหน่ายในพื้ นที่ ตาบลกะรน และพื้ นที่ ใกล้เคี ยง โดยจัดให้มี ท่อ รับน้าจาก
รถบรรทุกเอกชนเข้าสู่บ่อเก็บน้าดิบ ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ และเข้าสู่ระบบน้าใช้ภายในโครงการ
เช่นเดียวกับแหล่งน้าใช้หลัก
หากพิจารณาการใช้น้าในช่วง Peak Hour โดยพิจารณาว่าในช่วงนี้จะมีอัตราการใช้น้ามากกว่า
อัตราปกติ 3 เท่า ดังนั้น จะสามารถคานวณได้ว่า
อัตราการใช้น้าปกติ
= 169.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน
อัตราการใช้น้าช่วง Peak Hour 169.60 × 3 = 508.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน
= 21.20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
 กำรเทียบ Peak Demand
ผูใ้ ช้บริการในโครงการ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มาพักผ่อน และท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดังนั้น อาจจะ
สรุปได้ว่าช่วงที่ใช้น้ามากที่สุดจะมี 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าในเวลา 9.00 น. - 13.00 น. และช่วงเย็นถึงค่าในเวลา
18.00 น. - 22.00 น. โดยในแต่ละช่วงเวลาจะเกิดการใช้น้าช่วงละ 84.80 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอัตราการใช้น้าอยู่ที่
169.60 ลูก บาศก์ เมตร/วัน หากพิ จารณาความสามารถในการสารองน้าของโครงการ โดยบ่อเก็ บน้าใช้ข อง
โครงการมีปริมาตรรวม 370 ลูกบาศก์เมตร สามารถสารองน้าได้ 2.18 วัน ซึ่งหากพิจารณาความสามารถในการ
สารองน้าของโครงการ พบว่า มีความสามารถเพียงพอในการจ่ายน้าในช่วง Peak Hour ให้กับผู้ใช้บริการได้อย่าง
เพียงพอ โดยไม่จาเป็นต้องมีการเปิดรับน้าเพิ่มแต่อย่างใด ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบของโครงการต่อการใช้น้า
ของชุมชนจะอยู่ในระดับต่า
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการใช้น้า ระยะดาเนินการ
1. จัดให้มีบ่อเก็บน้าดิบใต้ดิน ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ บ่อเก็บน้าดีใต้ดิน ขนาด 100
ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 บ่อ และถังเก็บน้าชั้นหลังคา ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จานวน 14 ถัง มีปริมาตรรวมทั้งหมด
370 ลูกบาศก์เมตร สามารถสารองน้าได้นาน 2.18 วัน
2. จัดให้มีการตรวจสอบระบบท่อน้า ก๊อกน้า และสุขภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีเหมาะกับการใช้งาน
เพื่อป้องกันการรั่วไหล การอุดตัน การสูญเสียน้าโดยเปล่าประโยชน์ และป้องกันการปนเปื้อนของน้าใช้
3. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการ และพนัก งานทุกคนใช้น้าอย่างประหยัดโดยการจัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ติดป้าย/คาขวัญในห้องพัก สานักงาน และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ เช่น ปิดก๊อกน้าทุกครั้งหลังเลิกใช้
งาน เป็นต้น
4. จัดให้มีการดูแลทาความสะอาดบ่อเก็บน้าใช้และถังเก็บน้าสาเร็จรูปชั้นหลังคา อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
หรือเมื่อพบว่ามีตะกอนปะปนออกมากับน้าใช้ในอาคาร
5. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้าใช้ที่ผ่านระบบการปรับปรุงคุณภาพน้าทุก 3 เดือน
6. จัดให้มีการดูแลระบบปรับปรุงคุณภาพน้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อประสิทธิภาพในการปรับปรุง
คุณภาพน้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
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การจัดการน้าเสียและสิ่งปฏิกูล
ระยะรื้อถอน และก่อสร้างลานจอดรถ

ปัจจุบันได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารห้องพักเสร็ จเรียบร้อยแล้ว แต่จะมีการปรับพื้นที่เพื่อเป็นลาน
จอดรถ ซึ่งจะมีการรื้อถอนบ้านพักอาศัยจานวน 5 หลัง ได้แก่ บ้านพักอาศัยชั้นเดียว จานวน 3 หลัง และบ้านพัก
อาศัย 2 ชั้น จานวน 2 หลัง ซึ่งปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดจากการใช้ส้วมในพื้นที่ก่อสร้าง โดยต้อง
กาหนดให้มีห้องส้วม 1 ที่ต่อคนงาน 20 คน (มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสาหรับคนงานก่อสร้าง
และสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2537) ซึ่งโครงการ
กาหนดให้คนงานก่อสร้างใช้ห้องส้วม บริเวณส่วนต้อนรับ ชั้น 1 ของอาคาร 1 จานวน 2 ห้อง (ดังรูปที่ 4.3.3-1)
โดยน้าเสียจากห้องส้วมจะถูกรวบรวมเข้าสู่ ระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration
activated sludge process.,AS) ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร อยู่บริเวณระหว่างอาคาร 1 และลานจอดรถ (ทาง
เซอร์วิส) ของโครงการต่อไป
สาหรับปริมาณน้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างคาดว่าจะมีน้อยมาก เนื่องจากโครงการใช้
คอนกรีตผสมเสร็จ จึงไม่มีการใช้น้าในการผสมปูน หรือบ่มปูน แต่จะมีการใช้น้าในการล้างอุปกรณ์ต่างๆ จึงทาให้
น้าเสียเกิดขึ้นน้อยมาก ซึ่งจะปล่อยให้ระเหยและซึมลงดินไปตามธรรมชาติ ดังนั้น จึงคาดว่าในระยะก่อสร้าง
โครงการจะส่งผลกระทบด้านการจัดการน้าเสียในระดับต่า

รูปที่ 4.3.3-1 ห้องน้าบริเวณส่วนต้อนรับ ชั้น 1 ของอาคาร 1 สาหรับคนงานก่อสร้าง
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้าเสียและสิ่งปฏิกูล ระยะรื้อถอน และก่อสร้าง
ลานจอดรถ
1. กาหนดให้คนงานก่อสร้างใช้ห้องส้วม บริเวณส่วนต้อนรับ ชั้น 1 ของอาคาร 1
2. ประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตาบลกะรน มาสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเกรอะของ
ระบบบาบัดน้าเสียไปกาจัดทุกๆ 2 เดือน หรือเมื่อถังเกรอะเต็ม
3. รณรงค์ให้คนงานใช้น้าอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิดน้าทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น เพื่อลดปริมาณ
น้าเสียที่อาจเกิดขึ้น
ระยะดาเนินการ
1) ปริมาณน้าเสียและระบบรวบรวมน้าเสีย
น้าเสียที่เกิดขึ้นในระยะดาเนินการ มีประมาณ 133.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งการบาบัดน้าเสีย
จากห้องพักแต่ละชั้นของอาคาร จะถูกรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน้าเสียขนาดต่างๆ ดังนี้
- ท่อระบายน้าเสีย (Waste Pipe) ทาหน้าที่รวบรวมน้าเสียจากการอาบและซักล้างลงสู่ท่อ
ระบายน้าเสียรวม โดยเป็นท่อแนวดิ่ง ขนาด ø4 นิ้ว จากนั้นจะไหลลงสู่ท่อระบายน้าเสียในแนวนอนขนาด ø6 นิ้ว
และรวบรวมเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียเพื่อบาบัดต่อไป
- ท่อระบายน้าเสียส่วนครัว (Waste (kitchen) Pipe) ทาหน้าที่รวบรวมน้าเสียจากส่วนครัว
ของห้องครัว ห้องอาหาร ลงสู่ท่อระบายน้าเสียเข้าสู่ถังดักไขมัน โดยเป็นท่อแนวนอน ขนาด ø4 นิ้ว และรวบรวม
เข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียเพื่อบาบัดต่อไป
- ท่อระบายน้าโสโครก (Soil Pipe) ทาหน้าที่รวบรวมน้าโสโครกจากห้องส้วมของห้องพัก
ลงสู่ท่อระบายน้าเสีย โดยเป็นท่อแนวดิ่ง ขนาด ø6 นิ้ว จากนั้นจะไหลลงสู่ท่อน้าโสโครกแนวนอน ขนาด ø6 นิ้ว
และรวบรวมเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียเพื่อบาบัดต่อไป
- ท่อระบายอากาศ (Vent Pipe) ของอาคาร ขนาด ø2 นิ้ว เป็นท่อที่ใช้สาหรับให้อากาศผ่าน
เข้าหรือออกจากระบบท่อระบายน้าเสียและน้าโสโครก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความดันภายในระบบท่อ
ระบายน้าให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยให้มีอากาศหมุนเวียนอยู่ภายในท่อระบายน้า เพื่อดัก
กลิ่น (Trap Seal) จากเครื่องสุขภัณฑ์เอาไว้
2) การบาบัดน้าเสียของโครงการ
โครงการได้จัดให้มีถังดักไขมัน ขนาด 1.60 ลูกบาศก์เมตร โดยติดตั้งบริเวณห้องครัวของอาคาร 2
จานวน 1 ชุด เพื่อรวบรวมน้าเสียจากอ่างล้างจานและส่วนประกอบอาหาร สามารถรองรับบีโอดีเข้าระบบ 1,200
มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้าเสียที่ออกจากถังดักไขมันมีค่าบีโอดี (BOD5) ออกไม่เกิน 840 มิลลิกรัม/ลิตร
สาหรับการบาบัดน้าเสียของโครงการ ปัจจุบันได้จัดให้มีการติดตั้งระบบบาบัดน้าเสียชนิด เติม
อากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process.,AS) จานวน 6 ชุด รายละเอียดดังนี้
(ดังรูปที่ 4.3.3-2)
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 อาคาร 1 มีปริมาณน้าเสีย 48 ลูกบาศก์เมตร/วัน จัดให้มี ระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศ
เลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process., AS) ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร จานวน
2 ชุด อยู่บริเวณระหว่างอาคาร 1 กับพื้นที่ลานจอดรถ (ทางเซอร์วิส) รายละเอียดดังนี้
- ชุดที่ 1 รองรับน้าเสียจากส่วนห้องพักชั้น 2 ถึง ชั้น 8 ปริมาณ 24.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ชุดที่ 2 รองรับน้าเสียจากส่วนห้องพัก ชั้น 2 ถึง ชั้น 8 ห้อ งน้าชาย ห้องน้าหญิง และ
ห้องน้าผู้พิการบริเวณชั้น 2 น้าล้างห้องพักมูลฝอย ปริมาณ 23.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน
 อาคาร 2 มีปริมาณน้าเสีย 85.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน จัดให้มี ระบบบาบัดน้าเสีย ชนิดเติม
อากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process., AS) จานวน 4 ชุด มีขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร
จานวน 3 ชุด และขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ชุด อยู่บริเวณหลังอาคาร 2 (ฝั่งตะวันตก) และบริเวณ
ห้องครัวของอาคาร 2 รายละเอียดดังนี้
- ชุดที่ 1 มีขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รองรับน้าเสียจากส่วนของห้องพัก ชั้น 2 ถึง ชั้น 8
ห้องน้าชาย และห้องน้าหญิง ชั้น 1 ปริมาณ 26.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ชุดที่ 2 มีขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รองรับน้าเสียจากส่วนห้องพัก 1 ถึง ชั้ น 8 ปริมาณ
26.70 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ชุดที่ 3 มีขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รองรับน้าเสียจากส่วนห้องพัก 1 ถึง ชั้น 8 ห้องน้าชาย
ห้องน้าหญิง และห้องน้าผู้พิการ ชั้น 2 ปริมาณ 29.82 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ชุดที่ 4 มีขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร รองรับน้าเสียจากส่วนห้องครัวชั้น 1 และห้องอาหาร
ชั้น 2 ซึ่งมีปริมาณน้าเสีย 2.56 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ดังนั้น ระบบบาบัดน้าเสียดังกล่าว สามารถรองรับน้าเสียที่เกิดจากอาคาร 2 ได้อย่างเพียงพอ

รูปที่ 4.3.3-2 ระบบบาบัดน้าเสียภายในโครงการ
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ทั้ ง นี้ ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ของโครงการสามารถบ าบั ด น้ าเสี ย จากส้ ว ม น้ าอาบ และซั ก ล้ า ง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน้าทิ้งหลังจากบาบัดจะมีค่าบีโอดี (BOD5) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณสาร
แขวนลอยไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร จะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้งของแต่ละระบบ แล้วรวบรวมเข้าสู่บ่อเก็บ
น้าทิ้ง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 บ่อ เพื่อนากลับมารดน้าต้นไม้ ส่วนน้าทิ้งที่เหลือจะเข้าสู่บ่อดักมูลฝอย
และบ่อตรวจคุณภาพน้าเสียรวมแต่ละอาคาร และระบายน้าสู่ท่อระบายน้าสาธารณะริมถนนสาธารณประโยชน์
(ถนนปฏัก 24)
3) ปริมาณตะกอนและระยะเวลาในการสูบตะกอน
- ระบบบาบัดน้าเสีย ขนาด 10 ลูก บาศก์เมตร/วัน มี ปริม าตรถังแยกกาก-เก็บตะกอนขนาด
3.33 ลูก บาศก์เ มตร มี ป ริ ม าณตะกอนส่ ว นเกิ น เกิ ด ขึ้ น ประมาณ 0.04 ลู ก บาศก์ เ มตร/วั น ซึ่ ง โครงการ
จะตรวจสอบปริมาณตะกอนและสูบตะกอนออกจากถังแยกกาก-เก็บตะกอนทุก 2 เดือน
- ระบบบาบัดน้าเสีย ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีปริมาตรถังแยกกาก-เก็บตะกอนขนาด
6.25 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณตะกอนส่วนเกินเกิดขึ้นประมาณ 0.03 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการจะตรวจสอบ
ปริมาณตะกอนและสูบตะกอนออกจากถังแยกกาก-เก็บตะกอน ทุก 2 เดือน
- ระบบบาบัดน้าเสีย ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีปริมาตรถังแยกกาก-เก็บตะกอนขนาด
7.50 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณตะกอนส่วนเกินเกิดขึ้นประมาณ 0.02 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการจะตรวจสอบ
ปริมาณตะกอนและสูบตะกอนออกจากถังแยกกาก-เก็บตะกอนทุกเดือน
การสูบตะกอนของโครงการจะใช้บริการ บริษัทสุดาวรรณ เซฟติคแท้งค์คลีนนิ่งภูเก็ต จากัด ตั้งอยู่
ที่ 65/408 หมู่ที่ 2 ตาบลวิชิต อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตาบลกะรน
ให้เข้ามาดาเนินการสูบ โดยโครงการได้กาหนดให้มีการสูบตะกอนในช่วงที่มีผู้ใช้บริการน้อยที่สุด นั่นคือ ในช่วง
เวลาประมาณ 11.00 น. - 14.00 น. ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่เป็นการรบกวนผู้ใช้บริการภายในโครงการ
สาหรับการจัดการกากไขมันจากถังดักไขมันของโครงการ ได้จัดให้มีแม่บ้านคอยตักไขมันและ
น้ามันที่แยกตัวขึ้นมาบริเวณผิวน้าของถังดักไขมันทุกวัน ก่อนนามาผสมกับปูนขาว เพื่อกาจัดกลิ่นและดูดความชื้น
จากไขมัน ก่อนรวบรวมใส่ถุงดา แล้วนาไปพักไว้ในห้องพักมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่ สามารถย่อยสลายได้เพื่อรอ
การเก็บขนต่อไป
4) การจัดการละอองน้า (Aerosol)
โครงการได้จัดให้มีระบบรวบรวม และกาจัดละอองน้า (Aerosol) ที่เกิดขึ้นจากระบบบาบัดน้าเสีย
โดยการติดตั้งระบบดักจับและกาจัด Aerosol ชนิด FILLTER SCRUBBER ซึ่งโครงการได้จัดให้มีถังกาจัดละออง
น้า (Aerosol) จานวน 5 ถัง มีปริมาตร 4.47 ลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณละอองน้า (Aerosol) ที่เกิดจากส่วนเติม
อากาศ ของระบบบาบัดน้ าเสีย ชนิด เติ ม อากาศเลี้ย งตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge
process.,AS) ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณละอองน้า (Aerosol) เกิดขึ้นประมาณ 1.83 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง และขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณละอองน้า (Aerosol) เกิดขึ้นประมาณ 1.89 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
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5) การจัดการมีเทน (Methane)
โครงการได้จัดให้มีถัง ก๊าซมีเทน (Methane) จานวน 5 ถัง มีปริมาณก๊าซมีเทน (Methane)
ที่ออกจากถังแยกกาก-เก็บตะกอน ของระบบบาบัดน้าเสียชนิด เติ มอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration
activated sludge process.,AS) ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณก๊าซมีเทน (Methane) เกิดขึ้นประมาณ
0.88 ลูกบาศก์เมตร/วัน และขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณก๊าซมีเทน (Methane) เกิดขึ้นประมาณ 0.88
ลูกบาศก์เมตร/วัน
สาหรับปริมาณก๊าซมีเทน (Methane) ที่เกิดขึ้นจะกาจัดด้วยวิธีการเผาต่อไป
6) การนาน้าทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์
โครงการมีการนาน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วมาใช้รดน้าต้นไม้ โดยจะเก็บไว้ในบ่อเก็บน้าทิ้ง ขนาด
10 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 บ่อ ซึ่งโครงการได้จัดให้มีเครื่องสูบน้าเพื่อสูบน้าทิ้งเข้าสู่ระบบท่อรดน้าต้นไม้ ไปยัง
พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยใช้ก๊อกน้าพร้อมสายยางกระจายทั่วพื้นที่โครงการ จานวน 6 จุด เพื่อควบคุมมิให้
เกิดการกระจายตัวของละอองน้าขณะที่พนักงานรดน้าต้นไม้ โครงการมีการติดป้ายเตือนที่มีข้อความว่า “น้าทิ้ง
สาหรับรดต้นไม้เท่านั้น ห้ามสัมผัส” ให้เห็นชัดเจน
ทั้งนี้ โครงการมีความต้องการน้าสาหรับรดน้าต้นไม้ปริมาณ 15.62 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งน้าทิ้งที่
เกิดขึ้นภายในโครงการมีประมาณ 133.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกเก็ บรวบรวมไว้ในบ่อเก็ บน้าทิ้ง ขนาด 10
ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 บ่อ เพื่อนาไปรดน้าต้นไม้ ส่วนน้าทิ้งที่เหลืออีก ประมาณ 118.06 ลูกบาศก์เมตร/วั น
จะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้ง ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้าสาธารณะริมถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24)
หน้าพื้นที่โครงการ ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบของโครงการต่อการระบายน้าทิ้งของชุมชนจะอยู่ในระดับต่า
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้าเสีย ระยะดาเนินการ
1. จัดให้มีการติดตั้งถังดักไขมัน ขนาด 1.60 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ชุด เพื่อดักไขมัน และเศษ
อาหารจากห้องครัวไม่ให้ไหลปนไปกับน้าเสีย ก่อนรวบรวมเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียเพื่อบาบัดต่อไป
2. ติดตั้งระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge
process.,AS) ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ชุด ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 ชุด และขนาด 30
ลูกบาศก์เมตร จานวน 3 ชุด โดยน้าทิ้งหลังจากบาบัดจะมีค่าบีโอดี (BOD5) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณ
สารแขวนลอยไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร
3. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งก่อนและหลังผ่านระบบบาบัดน้าเสีย (ระบบบาบัดน้าเสีย จานวน
6 ชุด) เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้าเสีย
4. จัดให้มีการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบาบัดน้าเสีย รวมไปกาจัดทุกๆ 2 เดือน หรือเมื่อตะกอน
เต็ม เพื่อประสิทธิภาพการทางานของระบบบาบัดน้าเสีย
5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคดูแลการเดินระบบบาบัดน้าเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และจัดหา
อะไหล่สารองของระบบบาบัดน้าเสียที่สาคัญไว้ เช่น ปั้มสูบน้าเสีย ปั้มเครื่องเติมอากาศ ท่อจ่ายอากาศ เป็นต้น
6. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะของระบบบาบัดน้าเสีย เพื่อความสะดวกในการติ ดตามตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้าเสีย
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7. จัดทาตารางกาหนดระยะเวลาซ่อมบารุงอุปกรณ์ที่ประกอบอยู่ในระบบบาบัดน้าเสียรวมทุกชิ้น
ตามคู่มือของแต่ละประเภท ได้แก่ เครื่องสูบน้าเสีย เครื่องเติมอากาศ และเครื่องสูบตะกอน เพื่อความสะดวกใน
การซ่อมบารุงในแต่ละครั้ง และเพื่ อให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วนทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาให้
เป็ น ไปตามกฎกระทรวง เรื่ อ ง ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและแบบการเก็ บ สถิ ติ แ ละข้ อ มู ล การจัด ท าบั น ทึ ก
รายละเอียดและรายงานสรุปผลการทางานของระบบบาบัดน้าเสีย พ.ศ.2555
8. โครงการจะต้องเก็บสถิติ และข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทางานของระบบบาบัดน้าเสียในแต่ละวัน
และจัดทาบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส. 1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกาเนิดมลพิษนั้นระยะเวลาสองปี
นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้นๆ และให้จัดทารายงานสรุปผลการทางานของระบบบาบัดน้าเสียในแต่ละ
เดื อ นและเสนอรายงานดั ง กล่ า วต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ในวั น ที่ 15 ของเดื อ นถั ด ไปตามแบบ ทส.2
ในมาตรา 80 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535
4.3.4 การระบายน้า และการป้องกันน้าท่วม
ระยะรื้อถอน และก่อสร้างลานจอดรถ
ปัจจุบันได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จะมีการปรับพื้นที่เพื่อเป็นลานจอดรถ
ซึ่งจะมีการรื้อถอนบ้านพักอาศัยจานวน 5 หลัง ได้แก่ บ้านพักอาศัยชั้นเดียว จานวน 3 หลัง และบ้านพักอาศัย
2 ชั้น จานวน 2 หลัง ดังนั้น กิจกรรมการก่อสร้างจะมีเพียงการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและปรับพื้นที่เพื่อเป็นลาน
จอดรถเท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบในด้านการระบายน้าน้อยมาก เนื่องจากโครงการได้จัดให้มีราง
ระบายน้า (Gutter) พร้อมตะแกรงเหล็ก มีความกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร บริเวณลานจอดรถ โดยน้า
จะไหลไปเชื่อมต่อกับบ่อพักน้า (MH) ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ที่อยู่บริเวณทางเข้า-ออก (ทางเซอร์วิส) เข้าสู่บ่อ
หน่วงน้าฝน และบ่อดักมูลฝอย ก่อนระบายน้าสู่ท่อระบายน้าริมถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนปฏัก 24) ต่อไป
สาหรับน้าเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ก่อสร้าง คาดว่าจะมีน้อยมาก เนื่องจากโครงการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ
จึงไม่มีการใช้น้าในการผสมปูน หรือบ่มปูน แต่จะมีการใช้น้าในการล้างอุปกรณ์ต่างๆ จึงทาให้น้าเสียเกิดขึ้นน้อย
มาก ซึ่งจะปล่อยให้ระเหยและซึมลงดินไปตามธรรมชาติ ดังนั้น จึงคาดว่าจะส่งผลต่อพื้นที่ข้างเคียงในระดับต่า
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการระบายน้า ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง
1. จัดให้ มี ร างระบายน้ า (Gutter) พร้ อ มตะแกรงเหล็ ก มี ค วามกว้ า ง 0.40 เมตร ลึ ก 0.30 เมตร
บริเวณลานจอดรถ เพื่อรวบรวมน้าฝนเข้าสู่บ่อหน่วงน้าฝน
2. ห้ามคนงานทิ้งขยะหรือวัสดุสิ่งของอันจะทาให้เกิดการอุดตันของทางระบายน้า
3. หลี ก เลี่ ย งการปรั บ พื้ น ที่ ใ นช่ ว งหน้ า ฝน เพื่ อ ป้ อ งกั น การชะล้ า งตะกอนดิ น ลงสู่ ท่ อ ระบายน้ า
ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการอุดตันได้
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ระยะดาเนินการ
ระบบระบายน้าของโครงการเป็นระบบแยกระหว่างน้าฝนและน้าทิ้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ระบบระบายน้าทิ้ง
น้าเสียจากอาคารแต่ละอาคารที่ผ่านการบาบัดแล้วจะมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และสาร
แขวนลอยไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้าทิ้งที่ออกจากระบบบาบัดน้าเสียจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้าของแต่ละ
ระบบ จากนั้นจะรวบรวมเข้าสู่บ่อเก็บน้าทิ้ง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 บ่อ เพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ใน
การรดต้นไม้ต่อไป ส่วนน้าทิ้งบางส่วนที่เหลือจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้งรวม ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้า
สาธารณะริมถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) หน้าพื้นที่โครงการ โดยไม่เข้าสู่บ่อหน่วงน้าของโครงการ
แต่อย่างใด
2) ระบบระบายน้าฝน
ระบบระบายน้าฝนของโครงการ แบ่งเป็นระบบระบายน้าฝนจากอาคาร (น้าฝนที่ตกบนหลังคา
อาคาร) และระบบระบายน้าฝนบนพื้นดินภายในบริเวณโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
- ระบบระบายน้าฝนจากอาคาร ประกอบด้วย หัวรับน้าฝน (RD) ขนาด ø4 นิ้ว ทาหน้าที่รับน้าฝน
บริเวณชั้นหลังคา โดยจะระบายลงมาตามท่อระบายน้าฝนแนวดิ่ง (RL) ขนาด ø4 นิ้ว และไหลไปตามท่อระบาย
น้าฝนรอบอาคาร เพื่อรวบรวมเข้าสู่บ่อหน่วงน้าฝนต่อไป
- ระบบระบายน้าฝนภายในพื้นที่โครงการ น้าฝนที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่โครงการบางส่วนจะซึม
ลงดินตามธรรมชาติ และบางส่วนจะไหลไปตามท่อรวบรวมน้าฝน ซึ่งบริเวณอาคารห้องพักเป็นท่อ ค.ส.ล.ชนิดอัด
แรง (ท่อ RCP) ขนาด ø0.40 เมตร ความลาดชัน 1 : 200 ที่มีบ่อพักน้า (MH) ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร พร้อมฝา
ปิดทุกๆ ระยะ 8 เมตร ที่อยู่รอบพื้นที่โครงการบริเวณอาคารห้องพัก และรวบรวมน้าเข้าสู่บ่อหน่วงน้าฝนต่อไป
สาหรับพื้นที่ลานจอดรถ น้าฝนที่เกิดขึ้น บางส่วนลงดิ นตามธรรมชาติ และบางส่วนจะไหลไป
ตามรางระบายน้า (Gutter) มีความกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร โดยน้าจะไหลไปเชื่อมต่อกับบ่อพักน้า (MH)
ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร (B10) ที่อยู่บริเวณทางเข้า-ออก (ทางเซอร์วิส) และรวบรวมน้าเข้าสู่บ่อหน่วงน้าฝนต่อไป
3) การป้องกันน้าท่วม
สภาพพื้นที่โครงการเป็นที่ราบ อยู่สูงกว่าระดับถนน ประมาณ 0.35 เมตร ปัจจุบันมี อาคารห้องพัก
8 ชั้น จานวน 2 อาคาร แต่ยังไม่มีการปรับพื้นที่บริเวณลานจอดรถ ซึ่งปัจจุบันบริเวณพื้นที่จอดรถบางส่วนมีบ้านพัก
อาศัยจานวน 5 หลัง ได้แก่ บ้านพักอาศัยชั้นเดียว จานวน 3 หลัง และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 2 หลัง ซึ่งจะทา
การรื้อถอนทั้งหมดก่อนดาเนินการปรับพื้นที่ ทั้งนี้ ระบบการป้องกันน้าท่วมหลังพัฒนาโครงการได้จัดให้มีการ
ควบคุมอัตราการระบายน้าในขณะฝนตก ซึ่งวิศวกรโครงการได้ออกแบบระบบระบายน้าฝน โดยจัดให้มีบ่อพักน้าฝน
และบ่อเก็บน้าส่วนเกิน (บ่อหน่วงน้า) ตลอดจนระบบรวบรวมน้าในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ ก่อนมีการก่อสร้าง
อาคารและพัฒนาพื้นที่โครงการมีอัตราการระบายน้า 0.0448 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หลังมีการพัฒนาโครงการจะทาให้
อัตราการระบายน้าเพิ่มขึ้นจากสภาพก่อนมี โครงการใน 25 นาทีที่ฝนตก เป็น 0.1051 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งเมื่อ
นามาคานวณปริมาณน้าส่วนเกินที่ต้องหน่วงไว้ในช่วงเวลา 180 นาที ควบคุมอัตราระบายออกไม่เกินค่าสูงสุดก่อนใน
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แต่ละช่วงเวลา ดังนั้น จะมีปริมาณน้าฝนสะสมที่ต้องหน่วงไว้ ประมาณ 151.81 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดดัง
ภาคผนวก 6
ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีบ่อหน่วงน้าฝน ซึ่งมี ลักษณะเป็นบ่อคอนกรีตเสริ มเหล็ก ขนาด 156
ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ ซึ่งอยู่ใต้ทางเข้า-ออกอาคารของโครงการ โดยน้าฝนบางส่วนจะซึมลงดินตามธรรมชาติ
และบางส่วนจะไหลไปตามท่อรวบรวมน้าฝน ซึ่งเป็นท่อ ค.ส.ล.ชนิดอัดแรง (ท่อ RCP) ขนาด ø0.40 เมตร ความ
ลาดชัน 1 : 200 ที่มีบ่อพักน้า (MH) ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร พร้อมฝาปิดทุกๆ ระยะ 8 เมตร ที่อยู่รอบพื้นที่
โครงการบริเวณอาคารห้องพัก และรวบรวมน้าเข้าสู่บ่อหน่วงน้าฝนต่อไป
สาหรับพื้นที่ลานจอดรถ น้าฝนที่เกิดขึ้นบางส่วนลงดินตามธรรมชาติ และบางส่วนจะไหลไปตามราง
ระบายน้า (Gutter) มีความกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร โดยน้าจะไหลไปเชื่อมต่อกับบ่อพักน้า (MH) ขนาด
0.60 x 0.60 เมตร (B10) ที่อยู่บริเวณทางเข้า-ออก (ทางเซอร์วิส) และรวบรวมน้าเข้าสู่บ่อหน่วงน้าฝนต่อไป และ
เมื่อฝนหยุดตกโครงการจะระบายน้าออกจากบ่อหน่วงน้าฝน ประมาณ 151.81 ลูกบาศก์เมตร (เท่ากับปริมาณน้าที่
หน่วงไว้ทั้งหมด) ไปยังท่อระบายน้าสาธารณะหน้าพื้นที่โครงการในอัตรา 0.0448 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งไม่เกิน
อัตราการระบายน้าก่อนมีโครงการ โดยใช้เครื่องสูบน้ามอเตอร์ ขนาด 5 แรงม้า จานวน 3 ชุด (ทางาน 2 ชุด สารอง
1 ชุด) ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบด้านการระบายน้าของโครงการที่มีต่อพื้นที่ข้างเคียงจะอยู่ในระดับต่า
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการระบายน้า ระยะดาเนินการ
1. จัดให้มีบ่อหน่วงน้าฝนขนาด 156 ลูก บาศก์ เมตร จานวน 1 บ่อ อยู่ใต้ทางเข้ า -ออกอาคารของ
โครงการ ซึ่งสามารถรองรับน้าฝนได้อย่างเพียงพอ
2. จัดให้มีท่อระบายน้าฝนภายในโครงการ เป็นท่อ ค.ส.ล.ชนิดอัดแรง (ท่อ RCP) ขนาด ø0.40 เมตร
ความลาดชัน 1 : 200 พร้อมด้วยบ่อพักน้า (MH) ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร รางระบายน้า (Gutter) พร้อม
ตะแกรงเหล็ก มีความกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร บริเวณลานจอดรถ เพื่อรวบรวมน้าฝนเข้าสู่บ่อหน่วงน้าฝน
3. ดูแลรักษาระบบระบายน้า เช่น ตะแกรงดักมูลฝอย ท่อระบายน้า และบ่อหน่วงน้าฝน รวมทั้งเครื่อง
สูบน้า และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
4. จัดให้มีการขุดลอกตะกอน และทาความสะอาดท่อระบายน้า และบ่อหน่วงน้าฝนเป็นประจาอย่าง
น้อย 6 เดือน และเพิ่มความถี่ในฤดูฝนเป็นทุก 1 เดือน หรือเมื่อท่อมีตะกอนอุดตัน
4.3.5 การจัดการมูลฝอย
ระยะรื้อถอน และก่อสร้างลานจอดรถ
ปัจจุบันได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารห้องพักเสร็ จเรียบร้อยแล้ว แต่จะมีการปรับพื้นที่เพื่อเป็นลาน
จอดรถ ซึ่งจะมีการรื้อถอนบ้านพักอาศัยชั้นเดียว จานวน 3 หลัง และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 2 หลัง ดังนั้น
กิจกรรมการก่อสร้างจะมีเพียงการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและปรับพื้นที่เพื่อเป็นลานจอดรถเท่านั้น ซึ่งจะก่อให้เกิด
ผลกระทบในด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล น้อยมาก ประกอบกับโครงการใช้เวลาในการดาเนินก่อสร้าง
ประมาณ 1 เดือน และมีจานวนคนงานก่อสร้างประมาณ 10 คน
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ทั้งนี้ โครงการได้จัดถังมูลฝอยพลาสติก ชนิดมีฝาปิด ขนาด 100 ลิตร จานวน 4 ถัง แยกเป็นถังมูลฝอย
อินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ ถังมูลฝอยทั่วไป ถังมูลฝอยรีไซเคิล และถังมูลฝอยอันตราย จัดไว้ใกล้
ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของโครงการเก็บขนและรวบรวมมูลฝอยไปยังสถานีขนถ่าย
และคัดแยกมูลฝอยเทศบาลตาบลกะรน บริเวณซอยปฏัก 24 ได้อย่างสะดวก
สาหรับเศษวัสดุจากการรื้อถอนบ้านพักอาศัย (บ้านพักอาศัย) จะรวบรวมในพื้นที่เก็บวัสดุชั่วคราว
ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่โครงการ โดยเศษวัสดุจากกิจกรรมการรื้อถอน จะแบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท คือ เศษวัสดุที่
สามารถนากลับมาใช้และจาหน่ายได้ เช่น เศษเหล็ก เศษพลาสติก และไม้แบบ จะถูกรวบรวมนาไปขายให้ผู้รับซื้อ
ของเก่า ส่วนเศษวัสดุที่ไม่สามารถนาไปจาหน่ายได้ ได้แก่ เศษคอนกรีต และอิฐ จะนาไปใช้ในการปรับถมพื้นที่
ลานจอดรถของโครงการ โดยไม่มีการขนย้ายเศษวัสดุออกจากพื้นที่โครงการแต่อย่างใด ซึ่งจะช่วยป้องกันและลด
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน ดังนั้น จึงคาดว่าจะไม่ส่งกระทบด้านการจัดการมูลฝอยแต่อย่างใด
มาตรการป้ อ งกัน และแก้ ไขผลกระทบด้านการจัดการมูลฝอย และสิ่ งปฎิ กูล ระยะรื้ อถอน และ
ก่อสร้างลานจอดรถ
1. กาชับให้คนงานทิ้งขยะลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด
2. โครงการต้ อ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ดชอบในการรวบรวมมู ล ฝอยไปยัง สถานี ข นถ่ า ยและคั ด แยกมู ล ฝอย
เทศบาลตาบลกะรน บริเวณซอยปฏัก 24
ระยะดาเนินการ
1) ปริมาณมูลฝอย
สาหรับช่วงเปิดดาเนินการมีผู้ใช้บริการ และพนักงานสูงสุด 502 คน/วัน แบ่งเป็นผู้ใช้บริการห้องพัก
จานวน 422 คน เจ้าหน้าที่และพนักงาน จานวน 80 คน ซึ่งไม่พักในโครงการ ทั้งนี้ มูลฝอยที่เกิดขึ้นในอาคาร ส่วน
ใหญ่เกิดจากกิจกรรมการใช้ชีวิตประจาวันของผู้ใช้บริการภายในโครงการ และบางส่วนเกิดจากกิจกรรมของ
เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ดังนั้น ภายในโครงการจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 652.60 กิโลกรัม/วัน หรือ
ประมาณ 2.93 ลูกบาศก์เมตร/วัน
2) วิธีรวบรวมมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอย
- ห้องพัก ภายในห้องพักแต่ละห้องจะจัดให้มีถังมูลฝอยทั่วไปขนาด 5 ลิตร จานวน 2 ถัง ภายในมี
ถุงพลาสติกรองรับ โดยวางไว้ในส่วนของห้องนอน 1 ถัง และห้องน้า 1 ถัง และถังมูลฝอยติดเชื้อขนาด 5 ลิตร
จานวน 1 ถัง ภายในรองรับด้วยถุงพลาสติกสีแดงทึบแสง
- ห้องอาหาร เป็นส่วนสาหรับรับประทานอาหารเท่านั้น จะไม่มีส่วนของครัวสาหรับประกอบ
อาหารแต่อย่างใด ดังนั้น โครงการจัดให้มี ถังมูลฝอยขนาด 60 ลิตร จานวน 2 ถัง เพื่อรองรับมูลฝอยทั่วไป เช่น
กระดาษทิชชู กระดาษเช็ดมือ ขวดพลาสติก หลอดพลาสติก เป็นต้น โดยวางไว้ภายนอกห้องอาหารใกล้กับทางเข้าออกห้องอาหาร
- ห้อ งครั ว เป็ นส่วนสาหรั บประกอบอาหารและเตรี ยมอาหาร โดยมู ล ฝอยที่ เกิ ด ขึ้ นภายใน
ห้องครัวส่วนใหญ่จะเป็นมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ ได้แก่ เศษเนื้อสัตว์ เศษผัก เปลือกผลไม้
รองลงมาจะเป็นมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ฟอยล์ห่ออาหาร ภาชนะบรรจุน้ามัน ซอสปรุงรส ถุงพลาสติก และมูลฝอย
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รีไซเคิล ได้แก่ ขวดแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม และขวดพลาสติก เป็นต้น โครงการจัดให้มีจุดทิ้งมูลฝอย จานวน 3 จุด
แต่ละจุดจะมีถังรองรับมูลฝอย ขนาด 120 ลิตร จานวน 3 ถัง แบ่งเป็นถังมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถย่อย
สลายได้ ถังมูลฝอยทั่วไป และถังมูลฝอยรีไซเคิล อย่างละ 1 ถัง โดยวางภายในห้องครัว
- พื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ เช่น โถงต้อนรับ โถงบันไดภายในอาคาร และพื้นที่ภายนอกอาคารจัดวาง
ถังมูลฝอย ขนาด 120 ลิตร จานวน 3 จุด จุดละ 4 ถัง ประกอบด้วย ถังมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถย่อย
สลายได้ ถังมูลฝอยทั่วไป ถังมูลฝอยรีไซเคิล ถังมูลฝอยอันตราย อย่างละ 1 ถัง และถังมูลฝอยติดเชื้อขนาด 12
ลิตร โดยระบุข้างถัง “มูลฝอยติดเชื้อ” ให้ชัดเจน วางไว้บริเวณส่วนต้อนรับและบริเวณส่วนสานักงานของอาคาร 1
จุดละ 1 ถัง ภายในรองรับด้วยถุงพลาสติกสีแดงทึบแสง
สาหรับการรวบรวมมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอย โครงการได้จัดให้มีแม่บ้านคอยรวบรวมมูลฝอยจาก
ส่วนต่างๆ นามาคัดแยกแต่ละประเภท เช่น มูลฝอยอินทรีย์ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ กระป๋องสเปรย์
เป็นต้น โดยเก็บรวบรวมใส่ถุงดาแล้วนาไปพักในห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
3) ห้องพักมูลฝอยรวมและการจัดการมูลฝอยของโครงการ
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการจัดไว้บริเวณชั้น 1 ของอาคาร 1 ใกล้ทางเข้า-ออก (ทางเซอร์วิส)
เพื่อความสะดวกในการเข้าเก็บขนของเจ้าหน้าที่ โดยมีความกว้าง 4.05 เมตร ยาว 4.45 เมตร และสูง 3.50 เมตร
ภายในห้องพักมูลฝอยรวมแบ่งเป็น 3 ห้อง ได้แก่ ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ ห้องพัก
มูลฝอยทั่วไป และห้องพักมูลฝอยอันตราย ส่วนที่พักมูลฝอยรีไซเคิล โครงการได้จัดไว้ในห้องเก็บของบริเวณชั้น 1
ของอาคาร 1 โดยภายในจัดให้มีตะแกรงรองรับมูลฝอยรีไซเคิล มีความกว้าง 1 เมตร ยาว 3.30 เมตร และสูง
1.20 เมตร ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูล ฝอยทั่วไป พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงว่าด้วยการ
กาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ตามหลักเกณฑ์ของสาธารณสุข มีการกาหนดเกี่ยวกับที่พักมูลฝอยทั่วไปและมูล
ฝอยติดเชื้อ ซึ่ งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และสุขลักษณะ แต่ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงฯ ดั งกล่าว ไม่ได้ กาหนด
ตาแหน่งของห้องพักมูลฝอย แต่ได้กาหนดหลักเกณฑ์ของห้องพักมูลฝอย ซึ่งโครงการได้ออกแบบห้องพักมูลฝอย
รวมให้มีความเหมาะสมสาหรับการกักเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทตามกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว ประกอบกับโครงการ
จะมีการเก็บขนมูลฝอย เวลา 20.00 น. ของทุกวัน พร้อมทั้งล้างหรือทาความสะอาดทุกครั้งหลังจากที่มีก ารเก็บ
ขนมูลฝอย ดังนั้น คาดว่าจะเกิดผลกระทบจากการแพร่เชื้อโรคจากมูลฝอยน้อยมาก
สาหรับห้องพักมูลฝอยรวม มีรายละเอียดดังนี้
 ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ มีขนาด 1.23x4.25x3.50 เมตร หรือ
ปริมาตร 6.27 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกักเก็บ 1.20 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถ
ย่อยสลายได้ ปริมาณ 1.41 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้นานประมาณ 4.45 วัน โดยแม่บ้านจะรวบรวมมูลฝอยจากถัง
มูลฝอยอินทรีย์ใส่ถุงดามัดปากถุงให้แน่น และนาไปพักไว้ในห้องพักมูลฝอยอินทรีย์/ มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้
ก่อนนาไปทิ้งยังสถานีขนถ่ายและคัดแยกมูลฝอยเทศบาลตาบลกะรน
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 ห้องพักมูลฝอยทั่วไป มีขนาด 1.23x4.25x3.50 เมตร ปริมาตร 6.27 ลูกบาศก์เมตร (คิดความ
สูงกักเก็บ 1.20 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไป ปริมาณ 0.61 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้นานประมาณ 10.27 วัน
โดยแม่บ้านจะรวบรวมมูลฝอยจากถังมูลฝอยทั่วไปใส่ถุงดามัดปากถุงให้แน่น และนาไปพักไว้ในห้องพักมูลฝอย
ทั่วไป ก่อนนาไปทิ้งยังสถานีขนถ่ายและคัดแยกมูลฝอยเทศบาลตาบลกะรน
 ห้อ งพั ก มูล อั นตราย มี ข นาด 1.23x4.25x3.50 เมตร โดยภายในจัดให้มี ตะแกรงรองรับ
มูลฝอยอั นตรายประเภทหลอดไฟและแบตเตอรี่ จานวน 1 ตะแกรง ขนาด 2.80x0.5X1.20 เมตร คิดเป็นพื้ นที่
ประมาณ 1.40 ตารางเมตร หรือปริมาตร 1.68 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกักเก็บ 1.20 เมตร) และตะแกรงรองรับ
มูลฝอยอันตรายประเภทกระป๋องสเปรย์ จานวน 1 ตะแกรง ขนาด 2.80x0.5X1.20 เมตร คิดเป็นพื้นที่ประมาณ
1.40 ตารางเมตร หรือปริมาตร 1.68 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกักเก็บ 1.20 เมตร) รวมปริมาตร 2 ตะแกรง
3.36 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยอันตรายได้ ปริมาณ 0.001 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้ นานประมาณ
1,680 วัน โดยมีแม่บ้านทาการคัดแยกมูล ฝอยที่ต้นทางจากแหล่งกาเนิดมูลฝอยแต่ละส่วน และนามาพักไว้ใน
ห้องพักมูลฝอยอันตราย เมื่อมีปริมาณมากพอแล้วโครงการจะจัดส่งไปยังเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อนาไปกาจัดต่อไป
โดยโครงการจะปฏิบัติตามประกาศจัง หวัดภูเก็ ต เรื่อ ง ก าหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑ์ก ารนาส่ง ขยะ
อันตราย ณ ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2557 ปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตมีการจัดตั้ง “โครงการขนส่ง
ของเสียออกจากเกาะภูเก็ต” เพื่อส่งไปกาจัดอย่างถูกวิธี โดยโรงงานกาจัดกากอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียน
 ที่พักมูลฝอยรีไซเคิล โครงการได้จัดไว้ในห้องเก็บของบริเวณชั้น 1 ของอาคาร 1 โดยภายในห้อง
จัดให้มีตะแกรงรองรับมูลฝอยรีไซเคิล มีข นาด 1x3.30x1.20 เมตร จานวน 2 ตะแกรง ปริมาตร 7.92 ลูกบาศก์
เมตร (คิ ด ความสู ง กั ก เก็ บ 1.20 เมตร) สามารถรองรั บ มู ล ฝอยรี ไ ซเคิ ล ปริ ม าณ 0.91 ลู ก บาศก์ เ มตร/วั น
ได้นานประมาณ 8.70 วัน และนาออกมาจาหน่ายเป็นครั้งคราวเมื่อมีปริมาณมากพอ
สาหรับการดูแลรักษาความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม และห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล โครงการจัด
ให้มีพนักงานล้างทาความสะอาดทุกครั้งที่มีการเก็บขนมูลฝอย ในส่วนของน้าเสียที่เกิดจากการล้างทาความสะอาด
ห้องพักมูลฝอยประมาณ 0.17 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย ของอาคาร 1 เพื่อบาบัด
ต่อไป ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมที่มีประตูปิดอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันน้าชะมูลฝอย กลิ่นเหม็น
และสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค ที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง
เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่เชื้อ โควิด -19 ดัง นั้น ในระยะดาเนินการอาจมี มูลฝอยติ ดเชื้อ
เกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการและพนักงาน ได้แก่ หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว หรือ ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ซึ่ง
ประกอบด้วย แผ่นทดสอบ หลอดดูด น้ายา ก้าน swap และหลอดตัวอย่าง ซึ่งโครงการได้จัดให้มีถังมูลฝอยติด
เชื้อขนาด 5 ลิตร จานวน 1 ถัง ไว้ภายในห้องพักทุกห้อง และถังขนาด 12 ลิตร บริเวณส่วนต้อนรับและบริเวณ
ส่วนสานักงานของอาคาร 1 จุดละ 1 ถัง ภายในรองรับด้วยถุงพลาสติกสีแดงทึบแสง และระบุข้างถัง “มูลฝอยติด
เชื้อ” ให้ชัดเจนเพื่อรองรับมูลฝอยติดเชื้อจากผู้ใช้บริการและพนักงานภายในโครงการ
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สาหรับการรบรวมมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าว แม่บ้านจะเป็นผู้รวบรวมจากส่วนต่างๆ ใส่ถุงพลาสติก
สีแดง ทึบแสง ที่ระบุข้อความสีดาข้างถุงว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” ใต้รูปกะโหลกไขว้คู่กับตราสัญลักษณ์ มัด ปากถุงให้
แน่น แล้วนาไปพักไว้ในถังมูลฝอยติดเชื้อ ขนาด 240 ลิตร อยู่บริเวณพื้นที่ว่างชั้น 1 ข้างอาคาร 2 ซึ่งเป็นพื้นที่โล่ง
อากาศถ่ายเทสะดวก (ดังรูปที่ 4.3.5-1) ทั้งนี้ เนื่องจากเชื้อโควิด -19 จะล่องลอยในอากาศที่มีพื้นที่โล่งได้นาน
5 นาที และล่องลอยอยู่ในอากาศที่เป็นสถานที่ปิด (ห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ) ได้นาน 3 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาเชื้อจะ
ไม่สามารถแพร่กระจายได้อีก (ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2564 : https://chulalongkornhospital.go.th)
ดังนั้น มูลฝอยติดเชื้อของโครงการก็จะนาไปรวมกับมูลฝอยทั่วไป เพื่อรอการเก็บขนไปและกาจัดต่อไป
4) การป้องกันกลิ่นมูลฝอย และการส่งเสริมทัศนียภาพบริเวณห้องพักมูลฝอย
การป้ อ งกั นกลิ่น และส่ ง เสริ ม ทั ศ นี ยภาพบริ เ วณห้อ งพั ก มู ล ฝอยรวมของโครงการที่ อ าจจะส่ ง
ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในโครงการ มีวิธีการดังนี้
1) บริเวณห้องพักและพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด แม่บ้านจะคัดแยกมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง โดยจะเก็บ
รวบรวมมู ล ฝอยจากแต่ ล ะจุ ด บรรจุ ใ ส่ ถุ ง ด าแยกประเภทแล้ ว มั ด ปากถุ ง ให้ แ น่ น ก่ อ นน ามาพั ก ในห้ อ งพั ก
มูลฝอยรวม เพื่อไม่ให้กลิ่นจากมูลฝอยฟุ้งกระจายระหว่างขนย้ายมายังห้องพักมูลฝอยรวม
2) การป้องกันกลิ่นจากห้องพักมูลฝอยรวม โดยออกแบบให้มีประตูปิดอย่างมิดชิด มีการระบาย
อากาศด้วยบานเกล็ดระบายอากาศอะลูมิเนียม และติดตั้งขอบยางรอบประตูห้องพักมูลฝอยรวมที่สามารถปิดกั้น
ไม่ให้น้าและอากาศผ่านประตู เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของกลิ่น และจัดเตรียมก๊อกน้าสาหรับทาความสะอาด
รวมทั้งให้แม่บ้านโครงการทาความสะอาดภายในห้องพักมูลฝอยรวมทุกวัน
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5) ความสามารถในการเก็บขนมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตาบลกะรน
โครงการอยู่ ใ นพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของเทศบาลต าบลกะรน จากข้ อ มู ล แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) พบว่ า มู ลฝอยที่ เ ทศบาลตาบลกะรนจั ดเก็ บ มี ปริ ม าณ 62 ตั น /วั น หรื อ 18,293 ตั น/ปี
และกาจัดมูลฝอยโดยวิธีนาไปเผาและฝังกลบของเทศบาลนครภูเก็ต โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับเทศบาลนครภูเก็ต
520 บาท/ตัน โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บขนมูลฝอย ซึ่งมีรถเก็บขนมูลฝอยใช้งานอยู่ในปัจจุบัน จานวน 7
คันดังนี้
- รถบรรทุกมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย
จานวน
2
คัน
- รถบรรทุกมูลฝอยแบบอัดเทท้าย
จานวน
1
คัน
- รถบรรทุกแบบหางเหยี่ยว
จานวน
1
คัน
- รถบรรทุกเทท้าย
จานวน
3
คัน
สาหรับพื้นที่โครงการ อยู่ห่างจากเทศบาลตาบลกะรนประมาณ 4.60 กิโลเมตร (ตามระยะถนน)
ซึ่งเทศบาลตาบลกะรนไม่สามารถดาเนินการเก็บขนมูลฝอยให้กับพื้นที่โครงการ จึงได้ขอความร่วมมือจากสถาน
ประกอบการให้เก็บขนมูลฝอยและนาไปยังสถานีขนถ่ายและคัดแยกมูลฝอยเทศบาลตาบลกะรน บริเวณซอยปฏัก
24 ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 500 เมตร (ตามระยะถนน) โดยโครงการได้จัด ให้มีรถบรรทุก 4 ล้อ
จานวน 1 คัน ดังรูปที่ 4.3.5-2 ทาการเก็บขนมูลฝอย 1 ช่วงเวลา คือ เวลา 20.00 น. ของทุกวัน ซึ่งเป็นช่วงเวลา
ที่ผู้ใช้บริการเข้าห้องพักแล้ว และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ
สาหรับจุดจอดรถเก็บมูลฝอยมูลฝอยของโครงการจะอยู่บริเวณทางเข้า -ออก ชั้น 1 (ทางเซอร์วิส)
ใกล้ห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเก็บขนมูลฝอย เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการเก็บขนไม่
เกิน 5 นาที ซึ่งสามารถเก็บขนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

รูปที่ 4.3.5-2 รถบรรทุกมูลฝอยของโครงการ
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ระยะดาเนินการ
1. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมภายในโครงการ แบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถย่อย
สลายได้ ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล และห้องพักมูลฝอยอันตราย ซึ่งต้องออกแบบให้มีประตูปิด
อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันน้าชะมูลฝอย กลิ่นเหม็น และสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค ที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง
2. ติดตั้งป้ายบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม โดยจัดทาป้ายขนาดเหมาะสม มีตัวหนังสือความสูงขนาด
ไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ติดตั้งไว้หน้าห้องพักมูลฝอย ได้แก่ ป้าย “ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถ
ย่อยสลายได้”“ห้องพักมูลฝอยทั่วไป” “ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล” และ “ห้องพักมูลฝอยอันตราย” ตามลาดับ
3. ติ ด ตั้ ง ขอบยางรอบประตู ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยที่ ส ามารถปิ ด กั้ น ไม่ ใ ห้ น้ าและอากาศผ่ า นประตู
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของกลิ่น ป้องกันผลกระทบด้านกลิ่นต่อพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียม
ก๊อกน้าสาหรับล้างทาความสะอาด โดยจัดให้มีแม่บ้านทาความสะอาดภายในห้องพักมูลฝอยทุกวัน
4. จัดให้มีแม่บ้านรวบรวมมูลฝอยจากแต่ละจุดแยกประเภทใส่ถุงดาแล้วมัดปากถุงให้แน่น นาไปรวม
ไว้ในที่พักมูลฝอยรวมของโครงการ
5. จัดให้มีการคัดแยกมูลฝอย โดยมูลฝอยที่สามารถจาหน่ายได้ เช่น กระดาษ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก
กระป๋องอลูมิเนียม ควรมีภาชนะรองรับแยกต่างหาก เพื่อจาหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการต่อไป
6. โครงการจะต้องทาความสะอาดถังมูลฝอยไม่ให้มีคราบหรือกลิ่นเหม็น พร้อมทั้งจะต้องตรวจสอบ
สภาพของถังมูลฝอยหากพบว่าชารุด แตกหรือรั่วซึม ให้ทาการเปลี่ยนถังใหม่โดยทันที
7. รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการลดการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดมูลฝอย ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทิ้ง
มูลฝอยให้ลงถัง เพื่อรักษาความสะอาดและป้องกันมูลฝอยตกค้างในแต่ละวัน
8. เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถน้ากลับมาใช้ซ้าได้ หรือภาชนะที่สามารถนามารีไซเคิลได้ เพื่อลด
ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการ เช่น เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดเติมสาหรับใส่ยาสระผม สบู่เหลว น้ามันหอม
ระเหย โดยเลือกใช้ขวดพลาสติก ขวดแก้ว หรือบรรจุภัณฑ์ชนิดติดผนังโดยใช้ปั้มในห้องน้า เป็นต้น
9. โครงการต้องทาการเก็บขนมูลฝอยในช่วงเวลา 20.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการเข้าห้องพัก
แล้ว และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ
10. โครงการต้ อ งเป็น ผู้ รั บผิด ชอบในการรวบรวมมู ลฝอยไปยั ง สถานี ข นถ่ า ยและคั ด แยกมู ล ฝอย
เทศบาลตาบลกะรน บริเวณซอยปฏัก 24
11. โครงการต้ อ งรั บผิดชอบในการรวบรวมและนามู ลฝอยอั นตราย ไปยัง อาคารกั ก เก็ บของเสี ย
อันตรายจากชุ มชนของเทศบาลนครภู เก็ ตซึ่ง จะเปิดให้มีก ารนามูลฝอยอันตรายมาส่งได้ ทุก วันที่ 20-25 ของ
ทุกเดือน ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กาหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑ์การนาส่งขยะอันตราย ณ ศูนย์
กาจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยเทศบาลนครภูเก็ต จะดาเนินการนาขยะที่
รวบรวมไว้ ไปกาจัดโดยผู้รับบริการกาจัดของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทุก ๆ
3 เดือน
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4.3.6 การจราจร
การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการจะใช้การคมนาคมทางบก จากห้าแยกฉลองเข้าสู่ถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4028 (ถนนปฏัก) ตรงไประยะทางประมาณ 8.60 กิโลเมตร ถึงวงเวียนกะรนใช้ทางออกที่ 2 เข้า สู่ถนน
ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 4030 (ถนนวิ เ ศษ) ตรงไปประมาณ 650 เมตร แล้ ว เลี้ ย วขวาเข้ า สู่ ถ นน
สาธารณประโยชน์ ซอยปฏัก 24 ตรงไปประมาน 190 เมตร พื้นที่โครงการอยู่ทางขวามือ
ระยะรื้อถอน และก่อสร้างลานจอดรถ
ปัจจุบันได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จะมีการปรับพื้นที่เพื่อเป็นลานจอด
รถ ซึ่งจะมีการรื้อถอนบ้านพักอาศัยชั้นเดียว จานวน 3 หลัง และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 2 หลัง ดังนั้น
กิจกรรมการก่อสร้างจะมีเพียงการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและปรับพื้นที่เพื่อเป็นลานจอดรถเท่านั้น ซึ่งไม่ได้เป็นงาน
ก่อสร้างหลักแต่อย่างใด โดยจะใช้เวลาในการก่อสร้างอีกประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้ ปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นส่วน
ใหญ่จะเป็นยานพาหนะหรือรถบรรทุกขนาดเล็ก เช่น รถกระบะ 4 ล้อ และรถบรรทุก 6 ล้อ โดยสามารถคานวณ
ได้ดังนี้
1) ชนิดของรถบรรทุก และปริมาณการจราจรในระยะรื้อถอน
(1) รถบรรทุกขนส่งวัสดุรื้อถอน ในช่วงเวลา 1 เดือน จะใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ เฉลี่ยวันละ 1 คัน
(จากการประมาณการของวิศวกรโครงการ) และขนส่งในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. - 15.00 น. (1 ชั่วโมง)
คิดเป็น PCU
= 1 x 1.50
= 1.50 PCU/วัน
คิดต่อชั่วโมง
= 1.50/1
= 1.50 PCU/ชั่วโมง
คิดไป (1 เที่ยว)
= 1.50 PCU/ชั่วโมง
(2) รถขนส่ ง พนั ก งาน ในช่ ว งเวลา 1 เดื อ น จะใช้ ร ถบรรทุ ก ขนาด 4 ล้ อ เฉลี่ ย วั น ละ 1 คั น
(จากการประมาณการของวิศวกรโครงการ) และขนส่งในช่วงเช้าและเย็น คิดระยะเวลาเที่ยวละ 1 ชั่วโมง
คิดเป็น PCU
= 1 x 1.30 = 1.30 PCU/วัน
คิดต่อชั่วโมง
= 1.30/1 = 1.30 PCU/ชั่วโมง
คิดไป - กลับ (2 เที่ยว)
= 2.60 PCU/ชั่วโมง
รวมปริมาณการจราจร 1.50 + 2.60
= 3.90 PCU/ชั่วโมง
2) ผลกระทบต่อสภาพการจราจรภายนอกโครงการในระยะก่อสร้าง
จากการศึกษาเส้นทางคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ พบว่า เส้นทางที่เชื่อมกับทางเข้า – ออก
พื้นที่โครงการ คือ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 และถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) (ถนนวิเศษ)
เพื่อเข้าสู่โครงการ ทาให้ปริมาณการจราจรโครงข่ายเพิ่มขึ้นดังนี้
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 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ)
ถนนทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข 4030 เป็ นถนนสายหลั กที่ เชื่ อมกั บถนนสาธารณประโยชน์
(ซอยปฏัก 24) มีลักษณะเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก จานวน 2 ช่องจราจร ไม่มีเกาะกลางถนน เดินรถแบบ
สองทิศทาง ทิศทางละ 1 ช่องจราจร เขตทางกว้าง ประมาณ 11 เมตร โดยปกติความสามารถรองรับรถของทาง
หลวงในสภาพสมบูร ณ์ ขนาด 2 ช่ อ งจราจร แบบสองทิ ศ ทาง ที่ ใช้ ค วามเร็ วออกแบบ สาหรั บความเร็ ว 80
กิโลเมตร/ชั่วโมง เท่ ากับ 1,900 PCU/ชั่วโมง/1 ช่ องจราจร (วิ ศิษฎ์ ประทุม สุวรรณ, วิศวกรรมการทางและ
วิเคราะห์จราจร, พ.ศ.2542. หน้า 124-133)
จากการสารวจภาคสนามของบริ ษั ท ที่ ปรึ ก ษา ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 4 มี น าคม 2565 และวันเสาร์ ที่ 5
มีนาคม 2565 เวลา 07.30 น.-08.30 น. และ 16.30 น. - 17.30 น. พบว่า ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030
(ถนนวิเศษ) เป็นถนนสายหลักที่มีการจราจรคล่องตัว ดังนั้น เพื่อให้การจราจรใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดจึง
ใช้แฟกเตอร์ปรับแก้ค่าความเร็วของรถบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ) ซึ่งสามารถใช้
ความเร็วได้ไม่เกิน 65 กิโลเมตร/ชั่วโมง และความจุถนนจะเท่ากับ 1,600 PCU/ชั่วโมง/1 ช่องจราจร
ทั้งนี้ จากการตรวจนับปริมาณการจราจร พบว่า มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 737.35 PCU/ชั่วโมง
โดยพบปริมาณจราจรใน 15 นาที สูงที่สุด เท่ากับ 217.80 PCU มีปริมาณการจราจรสูงสุด 819.10 PCU/ชั่วโมง
ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเย็น (16.30 น.-17.30 น.) ของวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 สามารถคานวณปริมาณ
การจราจรได้ดังนี้
- V/C ปัจจุบัน

217.80 x 4
1,600 x 2 x 0.81 x 1 x 1
=
0.336
- V/C ระยะก่อสร้าง =
(217.80 x 4) + 3.90
1,600 x 2 x 0.81 x 1 x 1
= 0.338
จะเห็นได้ว่า สภาพการจราจรในปัจจุบันมีค่าอัตราส่วน V/C เท่ากับ 0.336 และสภาพการจราจรใน
ระยะก่อสร้างมีค่าอัตราส่วน V/C เท่ากับ 0.338 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก โดยเพิ่มขึ้น 0.002 และเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าประเมินตามอัตราส่วนของปริมาณการจราจรที่มีผลต่อสภาพการจราจร ของ วิศิษฎ์ ประทุม
สุวรรณ, วิศวกรรมการทางและวิเคราะห์จราจร, พ.ศ.2542, หน้า 124 – 133 พบว่า อัตราส่วนของปริมาณ
การจราจร V/C ทั้งในปัจจุบัน และระยะก่อสร้าง จะอยู่ในระดับความคล่องตัว A (LOS A) (V/C<0.49) หมายถึง
การไหลโดยอิสระที่สามารถเลือกใช้ความเร็วรถระดับใดก็ได้ และจะมีการแซงมาก ซึ่งระดับนี้ผู้ขับขี่จะเดินทางได้
สะดวกรวดเร็ว
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ปริมาณการจราจรบนถนนดังกล่าวในระยะก่อสร้างจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเพียง
เล็กน้อย และไม่ได้เปลี่ยนสภาพการจราจรให้แตกต่างไปจากเดิม จึงถือได้ว่าผลกระทบต่อการจราจรในระยะ
ก่อสร้างโครงการบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ) จะอยู่ในระดับต่า
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 ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24)
ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏั ก 24) เป็ นถนนสายหลัก ที่ เชื่ อ มต่ อ กั บทางเข้ า -ออกพื้ น ที่
โครงการ มีลักษณะเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก มีความกว้างประมาณ 7 เมตร มี 2 ช่องจราจร เดินรถแบบ 2
ทิศทาง (ทิศทางละ 1 ช่องจราจร) ไม่มีเกาะกลางถนน โดยปกติความสามารถรองรับรถของทางหลวงในสภาพ
สมบูรณ์ ขนาด 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ที่ใช้ความเร็วออกแบบ สาหรับความเร็ว 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง เท่ากับ
1,900 PCU/ชั่วโมง/1 ช่องจราจร (วิศิษฏ์ ประทุมสุวรรณ, วิศวกรรมการทางและวิเคราะห์จราจร, พ.ศ.2542,
หน้า 124-133)
จากการสารวจภาคสนามของบริษัทที่ ปรึกษา ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 และวันเสาร์ที่ 5
มีนาคม 2565 เวลา 07.30 น.-08.30 น. และ 16.30 น. - 17.30 น. พบว่า ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก
24) เป็นถนนซอยตัน ดังนั้น เพื่อให้การจราจรใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดจึงใช้แฟกเตอร์ปรับแก้ค่าความเร็ว
ของรถบนถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) ซึ่งสามารถใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และความ
จุถนนจะเท่ากับ 1,300 PCU/ชั่วโมง/1 ช่องจราจร
ทั้งนี้ จากการตรวจนับปริมาณการจราจร พบว่า มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 88.66 PCU/ชั่วโมง
โดยพบปริมาณจราจรใน 15 นาที สูงที่สุด เท่ากับ 35.60 PCU มีปริมาณการจราจรสูงสุด 117.60 PCU/ชั่วโมง
ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเย็น (16.30 น.-17.30 น.) ของวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 สามารถคานวณปริมาณ
การจราจรได้ดังนี้
- V/C ปัจจุบัน
=
35.60x 4
1,300 x 2 x 0.74 x 1 x 1
=
0.074
- V/C ระยะก่อสร้าง =
(35.60 x 4) + 3.90
1,300 x 2 x 0.74 x 1 x 1
=
0.076
จะเห็ นได้ ว่ า สภาพการจราจรในปัจ จุบันมี ค่ า อั ต ราส่ วน V/C เท่ า กั บ 0.074 และสภาพ
การจราจรในระยะก่อสร้างมีค่าอัตราส่วน V/C เท่ากับ 0.076 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก โดยเพิ่มขึ้น 0.002
และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าประเมินตามอัตราส่วนของปริมาณการจราจรที่มีผลต่อสภาพการจราจร ของ วิศิษฎ์
ประทุมสุวรรณ, วิศวกรรมการทางและวิเคราะห์จราจร, พ.ศ.2542, หน้า 124 – 133 พบว่า อัตราส่วนของ
ปริมาณการจราจร V/C ทั้งในปัจจุบัน และระยะก่อสร้าง จะอยู่ในระดับความคล่องตัว A (LOS A) (V/C0.49)
หมายถึง การไหลโดยอิสระที่สามารถเลือกใช้ความเร็วรถระดับใดก็ได้ และจะมีการแซงมาก ซึ่งระดับนี้ผู้ขับขี่จะ
เดินทางได้สะดวกรวดเร็ว
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ปริมาณการจราจรบนถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) ในระยะก่อสร้าง
จะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเพียงเล็กน้อย และไม่ได้เปลี่ยนสภาพการจราจรให้แตกต่างไปจากเดิม จึงถือได้ว่าผลกระทบต่อ
การจราจรในระยะก่อสร้างโครงการบนถนนสาธารณประโยชน์จะอยู่ในระดับต่า
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3) ผลกระทบการเลี้ยวเข้า-ออกของรถในระยะรื้อถอน และก่อสร้าง
สาหรั บ ปริ ม าณการจราจรที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการก่ อ สร้ า งโครงการ จะประกอบด้ ว ย รถบรรทุ ก
6 ล้อ จานวน 1 คัน รถบรรทุกคนงาน (รถกระบะ) จานวน 1 คัน รวมทั้งสิ้น จานวน 2 คัน โดยจากการตรวจนับรถ
ในชั่วโมงเร่งด่วน บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ) คิดเฉลี่ยรถประมาณ 4,319 คันต่อชั่วโมง
ต่อ 2 ทิศทาง หรือทิศทางละ 2,160 คันต่อชั่วโมง หรือประมาณ 36 คันต่อนาที และบนถนนสาธารณประโยชน์
(ซอยปฏัก 24) คิดเฉลี่ยรถประมาณ 520 คันต่อชั่วโมง ต่อ 2 ทิศทาง หรือทิศทางละ 260 คันต่อชั่วโมง หรือ
ประมาณ 5 คันต่อนาที และจากการตรวจสอบความเร็วรถที่เคลื่อนตัวบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030
(ถนนวิเศษ) พบว่า จะใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และบนถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24)
จะใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
และถนนค่อนข้างแคบ
ดังนั้น โครงการจะต้องมีมาตรการควบคุมดูแลรถบรรทุกในระยะก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุทางการจราจร โดยจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลรถบรรทุก เข้า-ออก บริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ จานวน 1 จุด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
 กรณีรถเลี้ยวเข้าโครงการ
กรณีรถบรรทุกวิ่งมาจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ) จะต้องเลี้ยวขวา
เข้าสู่ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) และเลี้ยวขวาเข้าสู่พื้นที่โครงการ ซึ่งจะตัดกระแสจราจรของรถทาง
ตรงที่วิ่งผ่านหน้าพื้นที่โครงการ และถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ) ดังนั้น รถจะต้องจอดรอ
เพื่อให้รถทางตรงที่วิ่งผ่านหน้าพื้นที่โครงการผ่านไปก่อน และเมื่อเห็นว่าถนนทั้ง 2 เลนว่างหรือรถทางตรงหยุด
เพื่อให้รถเลี้ยวเข้า ก็จะสามารถเลี้ยวขวาเข้าพื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย
 กรณีรถเลี้ยวออกโครงการ
กรณีรถบรรทุกเลี้ยวออกจากพื้นที่ โครงการ จะต้องเลี้ยวซ้ายออกสู่ถนนสาธารณประโยชน์
(ซอยปฏัก 24) และเลี้ยวซ้ายออกสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ) ซึ่งจะมีการตัดกระแส
จราจรของรถที่ วิ่ งผ่ า นหน้ า พื้ น ที่ โ ครงการ และถนนทางหลวงแผ่ นดิ น หมายเลข 4030 (ถนนวิ เ ศษ) ดั ง นั้ น
รถจะต้องจอดรอเพื่อให้รถทางตรงที่วิ่งผ่านหน้าพื้นที่โครงการผ่านไปก่อน และเมื่อเห็นว่าถนนทั้ง 2 เลนว่างหรือรถ
ทางตรงหยุดเพื่อให้รถเลี้ยวออก แล้วจึงค่อยซ้ายออกสู่ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) และถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ)
แต่ อ ย่า งไรก็ ตาม รถที่ เลี้ยวขวาเข้ า โครงการ และเลี้ ยวซ้ า ยออกจากโครงการ จะใช้ เวลา
ประมาณ 5-10 วินาที ซึ่งจะทาให้เกิดปริมาณจราจรสะสมของรถที่วิ่งผ่านหน้าพื้นที่โครงการ ประมาณ 1-2 คัน
ซึ่งจะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่า นั้น และไม่ ทาให้รถติ ดเป็นระยะไกล ประกอบกั บโครงการจะจัดให้มี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จานวน 1 คน ยืนประจาบริเวณทาง-เข้าออกโครงการ เมื่อเจ้าหน้าที่เห็นว่าถนน
ว่า งมีค วามปลอดภั ยก็ จะส่ ง สั ญ ญาณให้ร ถบรรทุ ก เลี้ ยวขวาเข้ า และเลี้ ย วซ้ า ยออกสู่ ถ นนสาธารณประโยชน์
(ซอยปฏัก 24) ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านความปลอดภัยในการเลี้ยวเข้า -ออก พื้นที่ก่อสร้างของโครงการจะอยู่
ในระดับต่า
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจราจร ระยะก่อสร้าง
1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอานวยความสะดวกการจราจรบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร เช่น ป้ายชะลอความเร็ว
เขตก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก
3. อบรม ตักเตือน และเข้มงวด กับพนักงานขับรถทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
และรักษาสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางลาเลียง เพื่อลดปัญหาผลกระทบทางด้านการจราจร
4. กาชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านชุมชนหรือ
ทางแยก โดยเฉพาะกรณีตัดกระแสจราจร
5. จากัดความเร็วของรถให้วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน
6. จัดระเบียบรถบรรทุก ขนส่ งวั ส ดุก่ อ สร้ างให้จอดอยู่ในเขตก่อ สร้า งเท่ านั้ น ห้ ามจอดบนถนน
สาธารณะ
ระยะดาเนินการ
ปริมาณการจราจรที่จะเกิดขึ้นในระยะดาเนินการจะคิดตามจานวนที่จอดรถยนต์ สาหรับผู้ใช้บริการ
ภายในโครงการ ซึ่งทางโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ จานวน 64 คัน คิดเป็น 1 PCU/คัน โดยในการประเมินผล
กระทบจะคาดการณ์ในภาวะที่เลวร้ายที่สุด กาหนดให้ปริมาณการจราจรสาหรับรถยนต์ คิดเป็น 64x1 = 10
PCU/ชั่วโมง ซึ่งในระยะดาเนินการคาดว่าจะทาให้ปริมาณการจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030
(ถนนวิเศษ) และถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) เพิ่มขึ้นประมาณ 64 PCU/ชั่วโมง มีรายละเอียดดังนี้
1) ปริมาณการจราจร (V) บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ) และถนน
สาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24)
 ปริมาณการจราจร (V) บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ)
จากการตรวจนับปริมาณการจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ)
ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 และวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 07.30 น.-08.30 น. และ 16.30 น. - 17.30 น.
พบว่า มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 737.35 PCU/ชั่วโมง โดยพบปริมาณจราจรใน 15 นาที สูงที่สุด เท่ากับ 217.80
PCU มีปริมาณการจราจรสูงสุด 819.10 PCU/ชั่วโมง ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเย็น (16.30 น.-17.30 น.) ของวัน
ศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565
V/C ปัจจุบัน
=
217.80 x 4
1,600 x 2 x 0.81 x 1 x 1
=
0.336
V/C ระยะดาเนินการ

=
=
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(217.80 x 4) + 64
1,600 x 2 x 0.81 x 1 x 1
0.360
4-75

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จะเห็นได้ว่า สภาพการจราจรในปัจจุบันมีค่าอัตราส่วน V/C เท่ากับ 0.336 และสภาพ
การจราจรในระยะดาเนินการมีค่าอัตราส่วน V/C เท่ากับ 0.360 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก โดยเพิ่มขึ้น 0.024
และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าประเมินตามอัตราส่วนของปริมาณการจราจรที่มีผลต่อสภาพการจราจร ของ วิศิษฎ์
ประทุมสุวรรณ, วิศวกรรมการทางและวิเคราะห์จราจร, พ.ศ.2542, หน้า 124 – 133 พบว่า อัตราส่วนของ
ปริมาณการจราจร V/C ทั้งในปัจจุบัน และระยะดาเนินการ จะอยู่ในระดับความคล่องตัว A (LOS A) (V/C0.49)
หมายถึง การไหลโดยอิสระที่สามารถเลือกใช้ความเร็วรถระดับใดก็ได้ และจะมีการแซงมากซึ่งระดับนี้ผู้ขับขี่จะ
เดินทางได้สะดวกรวดเร็ว
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ปริม าณการจราจรบนถนนดังกล่าวในระยะดาเนินการเพิ่มขึ้ นจาก
ปัจจุบันเพียงเล็กน้อย แต่สภาพการจราจรยังคงมีสภาพใกล้เคียงกับสภาพการจราจรในช่วงปัจจุบัน ไม่ได้เปลี่ยน
สภาพการจราจรให้แตกต่างไปจากเดิม ดังนั้น จึงถือได้ว่าผลกระทบต่อการจราจรในระยะดาเนินการโครงการ
จะอยู่ในระดับต่า
 ปริมาณการจราจร (V) บนถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24)
จากการตรวจนับปริมาณการจราจรบนถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) ในวันศุกร์ที่
4 มีนาคม 2565 และวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 07.30 น.-08.30 น. และ 16.30 น. - 17.30 น. พบว่า
มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 88.66 PCU/ชั่วโมง โดยพบปริมาณจราจรใน 15 นาที สูงที่สุด เท่ากับ 35.60 PCU มี
ปริมาณการจราจรสูงสุด 117.60 PCU/ชั่วโมง ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเย็น (16.30 น.-17.30 น.) ของวันศุกร์ที่
4 มีนาคม 2565
V/C ปัจจุบัน

=
=

V/C ระยะดาเนินการ

35.60 x 4
1,3000 x 2 x 0.74 x 1 x 1
0.074

(35.60 x 4) + 64
1,300 x 2 x 0.74 x 1 x 1
= 0.107
จะเห็นได้ว่า สภาพการจราจรในปัจจุบันมีค่าอัตราส่วน V/C เท่ากับ 0.074 และสภาพ
การจราจรในระยะดาเนินการมีค่าอัตราส่วน V/C เท่ากับ 0.107 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก โดยเพิ่มขึ้น 0.033
และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าประเมินตามอัตราส่วนของปริมาณการจราจรที่มีผลต่อสภาพการจราจร ของ วิศิษฎ์
ประทุมสุวรรณ, วิศวกรรมการทางและวิเคราะห์จราจร, พ.ศ.2542, หน้า 124 – 133 พบว่า อัตราส่วนของปริมาณ
การจราจร V/C ทั้งในปัจจุบัน และระยะดาเนินการ จะอยู่ในระดับความคล่องตัว A (LOS A) (V/C0.49) หมายถึง
การไหลโดยอิสระที่สามารถเลือกใช้ความเร็วรถระดับใดก็ได้ และจะมีการแซงมาก ซึ่งระดับนี้ผู้ขับขี่จะเดินทางได้
สะดวกรวดเร็ว
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จะเห็นได้ว่า ปริมาณการจราจรบนถนนดังกล่าวในระยะดาเนินการเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
เพียงเล็กน้อย แต่สภาพการจราจรยังคงมีสภาพใกล้เคียงกับสภาพการจราจรในช่วงปัจจุบัน ไม่ได้เปลี่ยนสภาพ
การจราจรให้แตกต่างไปจากเดิม ดังนั้น จึงถือได้ว่าผลกระทบต่อการจราจรในระยะดาเนินการของโครงการจะอยู่
ในระดับต่า
2) จานวนที่จอดรถของโครงการเปรียบเทียบกับข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
การด าเนิ น โครงการเป็ น โครงการประเภทโรงแรมจ านวน 211 ห้ อ งพั ก ภายในโครงการ
ประกอบด้วย อาคารห้องพัก 8 ชั้น มีความสูง 22.70 เมตร จานวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร 1 มีพื้นที่ใช้สอย
6,218.26 ตารางเมตร อาคาร 2 พื้นที่ใช้สอย 8,335.98 ตารางเมตร และสระว่ายน้า จานวน 1 สระ พื้นที่ใช้สอย
445.75 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 15,000 ตารางเมตร โดยโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 64 คัน
แบ่งเป็นที่จอดรถยนต์ทั่วไป จานวน 61 คัน อยู่บริเวณพื้นที่ลานจอดรถของโครงการ และที่จอดรถผู้พิการ จานวน
3 คัน อยู่บริเวณข้างป้อมยาม ใกล้บันไดทางเข้า – ออก โครงการ ซึ่งจานวนที่จอดรถยนต์ของโครงการจะ
พิจารณาตามข้อกาหนดกฎกระทรวง 2 ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ข้อ 3 (ซ) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 และ กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ข้อ 6
(ข) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 รายละเอียดดังนี้
 กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พ.ศ.2479 สามารถคานวณได้ดังนี้
ข้อ 2 ให้กาหนดประเภทของอาคารซึ่งต้องมีที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้า -ออก
รถยนต์ไว้ ดังต่อไปนี้
(3) อาคารชุดที่มีพื้นที่แต่ละครอบครัวตั้งแต่ 60 ตารางเมตรขึ้นไป
(7) อาคารขนาดใหญ่
ข้อ 3 จานวนที่จอดรถยนต์ ต้องจัดให้มีตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้
(2) ในเขตเทศบาลทุกแห่งหรือในเขตท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุม
อาคารก่อสร้าง พุทธศักราช 2479
(ซ) อาคารขนาดใหญ่ ให้มีที่จอดรถยนต์ตามจานวนที่กาหนดของแต่ละประเภทของอาคารที่
ให้เป็นที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นั้นรวมกันหรือจัดให้มี ที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่อาคาร
ห้องพัก 240 ตารางเมตรเศษของ 240 ตารางเมตร ให้เป็น 240 ตารางเมตร ทั้งนี้ให้ถือที่จอดรถยนต์จานวนที่
มากกว่าเป็นเกณฑ์
สาหรับอาคารของโครงการ เข้าข่ายเป็น อาคารขนาดใหญ่ ประกอบด้วย อาคารห้องพัก 8
ชั้น มีความสูง 22.70 เมตร จานวน 2 อาคาร โดยอาคาร 1 มีพื้นที่ใช้สอย 6,218.26 ตารางเมตร อาคาร 2 มีพื้นที่ใช้
สอย 8,335.98 ตารางเมตร และสระว่ายน้า มีพื้นที่ใช้สอย 445.75 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 15,000
ตารางเมตร ต้องจัด ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่อาคารห้องพัก 240 ตารางเมตรเศษของ 240
ตารางเมตร ให้เป็น 240 ตารางเมตร
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ดังนั้น ต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 62.50 คัน หรือ 63 คัน (15,000/240=62.50)
โดยโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ จานวน 64 คัน จึงเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว
 กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(2) โรงแรมที่มีพื้นที่ห้องโถงหรือพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรมในหลังเดียวกันหรือ
หลายหลังรวมกันตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป”
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน (ข) ของ (2) ของข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(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”
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีพื้นที่ห้องโถง
และพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพานิชยกรรม รายละเอียดดังนี้
- พื้นที่ห้องโถง ต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ห้องโถง 30 ตารางเมตร
เศษของ 30 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 30 ตารางเมตร โดยภายในโครงการได้จัดให้มีโถงต้อนรับบริเวณชั้น 1 ของ
อาคาร 1 มีพื้นที่ 165.67 ตารางเมตร ดังนั้น ต้องจัดให้มีที่จอดรถ ไม่น้อยกว่า 5.52 คัน หรือ 6 คัน (165.67/30
= 5.52)
- พื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม ต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ที่
ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม 40 ตารางเมตร เศษของ 40 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 40 ตารางเมตร โดยภายใน
โครงการมีพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม ได้แก่ ห้องอาหาร บริเวณชั้น 1 ของอาคาร 2 มีพื้นที่ 318.27 ตาราง
เมตร ดังนั้น จึงต้องจัดให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 7.96 คัน หรือ 8 คัน (318.27/40=7.96)
ทั้งนี้ เมื่อนาผลจากการคานวณที่จอดรถของพื้นที่ห้องโถงและพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยก
รรม มารวมกันโครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 14 คัน ซึ่งโครงการได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 64
คัน จึงเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว
3) การเปรียบเทียบจานวนที่จอดรถยนต์ของโครงการกับอาคารข้างเคียง
จากการสารวจการจัดที่จอดรถของอาคารที่อยู่ใกล้เคียงที่มีลักษณะกิจกรรมเดียวกับโครงการ
พบว่า ส่วนใหญ่จะใช้บริการรถยนต์ สาธารณะ เช่น บริษัททัวร์ และบริการเช่ารถตู้ เป็นต้น ดัง นั้น รถของ
ผู้ใช้บริการกลุ่มดังกล่าวจะไม่ได้จอดภายในโครงการตลอดเวลา และจากการสารวจการจัดที่จอดรถของอาคารที่
อยู่ใกล้เคียงที่มีลักษณะเดียวกับโครงการ ซึ่งได้แก่
 Mandavara Resort and Spa มีจานวนห้องพัก 232 ห้องพัก มีที่จอดรถจานวน 65 คัน
คิดเป็นสัดส่วนจานวนที่จอดรถต่อจานวนห้องพัก เท่ากับ 1 คัน ต่อ 3.70 ห้อง
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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 Centara Grand Beach Resort Phuket มีจานวนห้องพัก 312 ห้องพัก มีที่จอดรถ
จานวน 96 คัน คิดเป็นสัดส่วนจานวนที่จอดรถต่อจานวนห้องพัก เท่ากับ 1 คัน ต่อ 3.25 ห้อง
 Novotel Phuket Karon Beach Resort and Spa มีจานวนห้องพัก 211 ห้องพัก มีที่
จอดรถจานวน 103 คัน คิดเป็นสัดส่วนจานวนที่จอดรถต่อจานวนห้องพัก เท่ากับ 1 คัน ต่อ 2.05 ห้อง
 Sugar Marina Resort Art Karon Beach มีจานวนห้องพัก 307 ห้องพัก มีที่จอดรถ
จานวน 20 คัน คิดเป็นสัดส่วนจานวนที่จอดรถต่อจานวนห้องพัก เท่ากับ 1 คัน ต่อ 15.35 ห้อง
โดยจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของโรงแรมทั้ง 4 แห่ง พบว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมาไม่พบปัญหา
การใช้ที่จอดรถไม่เพียงพอ และไม่มีการนารถมาจอดบริเวณริมถนนสาธารณะแต่อย่างใด ดังรูปที่ 4.3.6-1 สาหรับ
โครงการมีห้องพักจานวน 211ห้องพัก มีที่จอดรถ 64 คันคิดเป็นสัดส่วน 1 คัน ต่อ 3.30 ห้องพัก ซึ่งคาดว่ามีความ
เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับอาคารที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ดังตารางที่ 4.3.6-1
ตารางที่ 4.3.6-1 อัตราส่วนจานวนที่จอดรถต่อห้องพักอาศัยของอาคารใกล้เคียงโครงการ
อาคาร/โครงการ
Mandavara Resort and Spa
Centara Grand Beach Resort Phuket
Novotel Phuket Karon Beach Resort
and Spa
Sugar Marina Resort Art Karon Beach
โครงการ
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จานวนห้องพัก
(ห้อง)
232
312
211

ที่จอดรถ
(คัน)
65
96
103

307
211

20
64

เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ

อัตราส่วนที่จอดรถ
ต่อห้องพัก
1 คัน : 3.70 ห้อง
1 คัน : 3.25 ห้อง
1 คัน : 2.05 ห้อง

เพียงพอ
คาดว่าเพียงพอ

1 คัน : 15.35 ห้อง
1 คัน : 3.30 ห้อง

ความเพียงพอ
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รูปที่ 4.3.6-1 อัตราส่วนจานวนที่จอดรถต่อห้องพักอาศัยของอาคารใกล้เคียงโครงการ
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4) ผลกระทบการเลี้ยวเข้า-ออกของรถในระยะดาเนินการ
สาหรับการเข้า-ออกพื้นที่โครงการมีเส้นทางที่เชื่ อมกับทางเข้า – ออกพื้นที่โครงการ จานวน
2 เส้นทาง คือ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ) และถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24)
เพื่อเข้าสู่โครงการ โดยพื้นที่ทั้ง 2 ฝั่งริมถนนจะเป็นพื้นพักอาศัย โรงแรม และอาคารชุด ซึ่งในระยะดาเนินการ
ผู้ใช้บริการอาจจะไม่มีความชานาญในการใช้เส้นทาง ซึ่งอาจทาให้เกิด อุบัติเหตุได้ โดยสามารถประเมินผลกระทบ
การเลี้ยวเข้า-ออกโครงการในระยะดาเนินการได้ดังนี้
 กรณีเลี้ยวเข้าโครงการ
รถของผู้ใช้บริการวิ่งมาจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ) จะต้องเลี้ยว
ขวาเข้าสู่ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) และเลี้ยวขวาเข้าสู่พื้นที่โครงการ ซึ่งจะตัดกระแสจราจรของรถ
ทางตรงที่วิ่ ง ผ่า นหน้า พื้ นที่ โ ครงการ และถนนทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ) ดั ง นั้ น
ผู้ใช้บริการจะต้องจอดรอเพื่อให้รถทางตรงที่วิ่งผ่านหน้าพื้นที่โครงการผ่านไปก่อน และเมื่อเห็นว่าถนนทั้ง 2 เลน
ว่างหรือรถทางตรงหยุดเพื่อให้รถเลี้ยวเข้า ก็จะสามารถเลี้ยวขวาเข้าพื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย
 กรณีเลี้ยวออกโครงการ
รถของผู้ใช้บริการเลี้ยวออกจากพื้นที่โครงการ จะต้องเลี้ยวซ้ายออกสู่ถนนสาธารณประโยชน์
(ซอยปฏัก 24) และเลี้ยวซ้ายออกสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ) ซึ่งจะมีการตัดกระแส
จราจรของรถที่ วิ่ งผ่ า นหน้ า พื้ น ที่ โ ครงการ และถนนทางหลวงแผ่ นดิ น หมายเลข 4030 (ถนนวิ เ ศษ) ดั ง นั้ น
ผู้ใช้บริการจะต้องจอดรอเพื่อให้รถทางตรงที่วิ่งผ่านหน้าพื้นที่โครงการผ่านไปก่อน และเมื่อเห็นว่าถนนทั้ง 2 เลน
ว่างหรือรถทางตรงหยุดเพื่อให้รถเลี้ยวออก แล้วจึงค่อยซ้ายออกสู่ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) และถนน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ)
จากลักษณะการเลี้ยวรถทั้ง 2 กรณี พบว่า รถของผู้ใช้บริการจะตัดกระแสจราจรทั้งเลี้ยวขวา
เข้าโครงการ และเลี้ยวซ้ายออกจากโครงการ จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับต่า เนื่องจากเป็นถนน
ปลายตัน และมีปริมาณการจราจรน้อย แต่อย่างไรก็ตาม โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยส่ง
สัญญาณรถออกเมื่อเห็นถนนว่าง ประกอบกับถนนสาธารณประโยชน์หน้าโครงการเป็นถนนซอยตัน สามารถใช้
ความเร็วในการขับขี่ได้ ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีปริมาณการจราจรน้อย จึงสามารถประเมินได้ว่า
โครงการจะมีผลกระทบในระดับต่าต่อความปลอดภัยในการจราจรของถนนบริเวณหน้าที่ตั้งโครงการ
ส าหรั บ ทางเข้ า -ออกที่ จ อดรถของโครงการมี ร ะยะห่ า งจากทางแยกของถนน
สาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) เพียง 20.26 เมตร (ทางแยกทางร่วม) ใช้เวลาในการเลี้ยวเข้า -ออกที่จอดรถ
ไม่เกิน 1 นาที ทั้งนี้ เนื่องจากถนนสาธารณประโยชน์ด้านทิศใต้ของโครงการเป็นถนนปลายตัน ดังนั้น สถาปนิก
จึงได้กาหนดตาแหน่งทางเข้า-ออก ให้อยู่ใกล้กับทางแยก เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ถนนสาธารณประโยชน์
ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลกระทบจากการเดินรถแบบสองทิศทางบนถนนสาธารณประโยชน์จะอยู่ใน
ระดับต่า เนื่องจากมีปริมาณการจราจรน้อยมาก และมีจานวนครัวเรือนเพียง 2 หลัง เท่านั้น
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ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณทางเข้า – ออกที่จอดรถตลอด
24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความปลอดภัยและอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สัญจรบน
ถนนสาธารณประโยชน์ด้านทิศใต้ของโครงการ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจราจร ระยะดาเนินการ
1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ เพื่อดูแลความปลอดภัยและ
อานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการ และอานวยความสะดวกแก่รถที่เข้ามารับส่งผู้ใช้บริการ ตลอดจนรถของ
ประชาชนทั่วไปที่สัญจรบนถนนสาธารณะตลอด 24 ชั่วโมง
2. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการให้เห็นได้ชัดเจน และมีไฟส่องสว่างให้เห็นทางเข้า – ออก ได้ชัดเจนในเวลา
กลางคืน
3. ติดตั้งป้ายจากัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัย
4. ดูแลพื้นที่ทางเข้า - ออกโครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางจราจรมีสภาพดีอยู่เสมอ
5. ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นๆ กีดขวางในช่องทางจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อป้องกัน
ไม่ให้บดบังการมองเห็นของผู้ขับขี่
6. จัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยให้มุมกล้องมองเห็นทั้งที่จอดรถของ
โครงการ และถนนสาธารณประโยชน์
7. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรบริเวณทางเดินรถภายในโครงการให้ชัดเจน เช่น ลูกศรทิศทางการจราจร
บนพื้นทาง ป้ายเดินรถทางเดียว ป้ายทางเลี้ยว ป้ายจากัดความเร็ว เป็นต้น เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินรถ และไม่
ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทาให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการและบริเวณทางเข้า -ออกโครงการ สามารถ
ทาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
8. ห้ามผู้ใช้บริการ จอดรถบริเวณทางเข้า -ออกโครงการ และริมถนนสาธารณประโยชน์ เพื่อไม่ให้กีด
ขวางการจราจรของรถที่สัญจรไปมา
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4.3.7 การใช้ไฟฟ้า
ระยะรื้อถอน และก่อสร้างลานจอดรถ
ปัจจุบันโครงการได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จะมีการปรับพื้นที่เพื่อเป็น
ลานจอดรถ ซึ่งจะมีการรื้อถอนบ้านพักอาศัยชั้นเดียว จานวน 3 หลัง และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 2 หลัง
ดังนั้น กิจกรรมการก่อสร้างจะมีเพียงการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและปรับพื้นที่เพื่อเป็นลานจอดรถเท่านั้น ซึ่งคาดว่า
จะมีผลกระทบในด้านการใช้ไฟฟ้าน้อยมาก ประกอบกับโครงการใช้เวลาในการดาเนินการประมาณ 1เดือน ทั้งนี้
ปัจจุบันโครงการได้มีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ชนิด Oil Immersed Transformer ขนาด
1,500 kVA จานวน 1 ชุด ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความ
มั่นคงของระบบต่อการใช้งาน โดยมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบและติดตั้งให้เป็นไปตามวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ภายในโครงการตามหลักวิศวกรรม ดังนั้น จึงคาดว่าการใช้ไฟฟ้าในระยะก่อสร้างโครงการจะไม่ส่งผล
กระทบแต่อย่างใด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้า ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง
1. กาชับให้คนงานมีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น เปิดไฟเท่าที่ใช้งาน เป็นต้น
2. ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และซ่อมแซม
ทันทีเมื่อพบว่าชารุดเสียหาย
3. จัดให้มีเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง ใช้ในโครงการ กรณีไฟตก เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าจากสายส่งที่ใช้
ร่วมกับพื้นที่ข้างเคียง
ระยะดาเนินการ
1) ระบบไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้ า ของโครงการเป็ น ระบบไฟฟ้ า บนดิ น ซึ่ ง โครงการได้ ข อรั บ บริ ก ารจากการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาคป่าตอง (หนังสือรับรองการให้บริการไฟฟ้า ดัง ภาคผนวก 3) ด้วยกาลังส่ง 33 kV โดยโครงการได้
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ชนิด Oil Immersed Transformer ขนาด 1,500 kVA จานวน 1 ชุด
เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้าแรงต่า 33 kV/400-230 V และเดินสายไฟฟ้าแรงต่าไปยังแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก
(MDB : Main Distribution Board) เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับส่วนต่างๆ ของโครงการ ได้แก่ ระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบบาบัดน้าเสีย ระบบลิฟต์ ระบบจ่ายน้าใช้ ระบบป้องกันอัคคีภัย และรักษาความ
ปลอดภัย เป็นต้น
สาหรับตาแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการใกล้กับอาคาร 1 (ด้านทิศ
ตะวันตก) มีระยะห่างจากผนังอาคาร 1 ประมาณ 0.90 เมตร ดังรูปที่ 4.3.7-1 และมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน
ด้านทิศตะวันตก ที่อยู่ติดกับถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) ประมาณ 9.20 เมตร
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รูปที่ 4.3.7-1 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,500 kVA ของโครงการ
ทั้งนี้ ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
(วสท.) ที่กาหนดไว้สาหรับแรงดันไฟฟ้า 33 kV ชนิดสายหุ้มฉนวนแรงสูง 2 ชั้นไม่เต็มพิกัด จะต้องมีระยะห่างกับ
ผนังเปิดของอาคาร เฉลียง ระเบียง หรือบริเวณที่มีคนเข้าถึง ไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ดังตารางที่ 4.3.7-1
นอกจากนี้ โครงการได้จัดทาป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากหม้อแปลงไฟฟ้าติดไว้บริเวณ
หม้อแปลงไฟฟ้าให้เห็นชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้บริการภายในโครงการระมัดระวังกิจกรรมที่อาจทาให้เกิดอันตรายจาก
หม้อแปลงไฟฟ้าได้
ตารางที่ 4.3.7-1 แสดงระยะห่างจากอาคารข้างเคียงตามข้อกาหนดของ วสท.

สิ่งที่อยู่ใกล้ไฟฟ้า

- ผนังด้านปิดของอาคาร
- สะพานลอยคนเดิ นข้ าม
ถนน กรณี ที่ มี แผงหรื อ
ผนังกั้นระหว่างสายไฟฟ้า
กับสะพานลอย
- ป้ า ยโฆษณ าที่ ติ ด กั บ
อาคาร

ไม่เกิน 1 kV
ชนิดของสายไฟฟ้า
สายหุ้มฉนวน
สายหุ้ม
ตีเกลียวกับ
ฉนวน
สายนิวทรัล
แรงต่า
เปลือย
0.30
0.15
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แรงดันไฟฟ้า
11-33 kV
ชนิดของสายไฟฟ้า
สายหุ้ม
สายหุ้ม
สาย ฉนวนแรง ฉนวนแรง
เปลือย สูงไม่เต็ม สูง 2 ชั้น
พิกัด
ไม่เต็มพิกัด
1.50
0.60
0.30

69kV 115kV 230 kV
ชนิดของสายไฟฟ้า
สายหุ้ม
ฉนวนแรง
สูงเต็มพิกัด
ตีเกลียว
0.15

สายเปลือย
1.80

2.30
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ตารางที่ 4.3.7-1 แสดงระยะห่างจากอาคารข้างเคียงตามข้อกาหนดของ วสท.
ไม่เกิน 1 kV
ชนิดของสายไฟฟ้า
สิ่งที่อยู่ใกล้ไฟฟ้า
สายหุ้มฉนวน
สายหุ้ม
ตีเกลียวกับ
ฉนวน
สายนิวทรัล
แรงต่า
เปลือย
- ผนังด้านเปิดของอาคาร
0.90
0.15
เ ฉ ลี ย ง ร ะ เ บี ย ง หรื อ
บริเวณที่มีคนเข้าถึง
- สะพานทุก ชนิด ส าหรั บ
ยานพาหนะ
- เสาไฟถนน เสาสัญญาณ
ไฟจราจรต่างๆ
- สิ่งก่อสร้างอื่นๆ

แรงดันไฟฟ้า
11-33 kV
ชนิดของสายไฟฟ้า
สายหุ้ม
สายหุ้ม
สาย ฉนวนแรง ฉนวนแรง
เปลือย สูงไม่เต็ม สูง 2 ชั้น
พิกัด
ไม่เต็มพิกัด
1.80
1.50
0.90

69kV 115kV 230 kV
ชนิดของสายไฟฟ้า
สายหุ้ม
ฉนวนแรง
สูงเต็มพิกัด
ตีเกลียว
0.60

สายเปลือย
2.13

2.30

ที่มา : มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

2) ระบบไฟฟ้าสารอง
โครงการจัดให้มี ระบบไฟฟ้ าสารองจากเครื่ องก าเนิ ดไฟฟ้ าส ารอง ขนาด 315 kVA จานวน
1 ชุด อยู่ภายในห้องระบบไฟฟ้า ชั้น 1 ของอาคาร 1 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือระบบไฟฟ้าหลักขัดข้อง
เครื่องสารองไฟจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ระบบที่มีความสาคัญ เช่น ระบบแสงสว่างทางเดิน ระบบป้องกันเพลิงไหม้
และระบบสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง
การการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าของโครงการ วิศวกรได้ออกแบบให้เป็นไปตามข้อกาหนด
และตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบต่อการใช้งาน โดยมาตรฐานที่ใช้ใน
การออกแบบและติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการติ ดตั้งงานไฟฟ้าของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
การไฟฟ้านครหลวง และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการเดินสายไฟฟ้าในตัวอาคารนั้น โครงการจะเดินในท่อร้อย
สาย หรือรางวางสายเดินซ่อนในเพดานและผนังกาแพง
นอกจากนี้ โครงการได้ จัดให้มี วิศวกรไฟฟ้ าที่มีความรู้แ ละความเชี่ ย วชาญด้านไฟฟ้าคอยดูแ ล
ซ่อมแซม และบารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยเฉพาะระบบฉนวน กระดาษ
ฉนวน ซีลยางต่ า งๆ และฉนวนทองแดง วัสดุ เหล่า นี้จะเสื่อ มสภาพตามอายุก ารใช้ ง าน เมื่ อมี ค วามชื้ น เขม่า
สิ่งเจือปนอื่นๆ และก๊าซปะปนอยู่ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้หม้อแปลงเสียหาย หรือลัดวงจรทาให้ระเบิดได้ ตลอดจน
ต้องตรวจสอบ สภาพภายนอกของตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า เช่น รอยรั่วซึมของครีบปะเก็ นยางต่างๆ และสภาพ
โดยทั่วไปของอุปกรณ์ เช่น ลูกถ้วย ความแน่นของสายและสีของสารดูดความชื้น เป็นต้น เพื่อเป็นการลดค่าความ
เสียหาย อีกทั้งยังทาให้ได้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและเพิ่มอายุการใช้งานได้นานขึ้น โดยจะต้องทา
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

4-85

3.00

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การตรวจสอบอย่างน้อย 1 ปี/ครั้ง ดังนั้น จึงคาดว่าการดาเนินของโครงการจะไม่เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้า
ของของชุมชน
การประเมินความสอดคล้องการออกแบบอาคารตามกฎกระทรวงฯ กาหนดประเภทหรือขนาดของ
อาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 แสดง
รายละเอียดดังนี้
โครงการโรงแรมชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จานวน 211 ห้องพัก เป็นโครงการประเภทโรงแรม ประกอบด้วย
ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารห้องพัก 8 ชั้น จานวน 2 อาคาร และสระว่ายน้า จานวน 1 สระ มีพื้นที่ใช้สอย
รวมทั้งหมด 15,000 ตารางเมตร และพื้นที่ปกคลุมดิน 2,048.81ตารางเมตร รายละเอียดดังนี้
- อาคาร 1 มีความสูง 22.70 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,218.26 ตารางเมตร
- อาคาร 2 มีความสูง 22.70 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,335.98 ตารางเมตร
- สระว่ายน้า มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 445.75 ตารางเมตร
ตามกฎกระทรวง ก าหนดประเภท หรื อ ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก าร
ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 ที่กาหนดการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่มีขนาด
พื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตาม
กฎกระทรวง ดังตารางที่ 4.3.7-2
ตารางที่ 4.3.7-2 แสดงการเปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับข้อกาหนดกฎกระทรวง กาหนดประเภทหรือ
ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ.2552
กฎกระทรวง กาหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552
หมวด 1 ประเภทและขนาดของอาคาร
ข้อ 2 การก่ อสร้า งหรื อดั ดแปลงอาคารดั งต่ อ ไปนี้ หากมีข นาดพื้ น ที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป ต้องมีการ
ออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงนี้
(1) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(2) สถานศึกษา
(3) สานักงาน
(4) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(5) อาคารชุมนุมคนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(6) อาคารโรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(7) อาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(8) อาคารสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(9) อาคารห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า”
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายละเอียดโครงการ

โครงการโรงแรมชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จานวน 211
ห้องพัก ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารห้องพัก
8 ชั้น จานวน 2 อาคาร และสระว่ายน้า จานวน 1 สระ
โดยแต่ละอาคารมีพื้นที่ใช้สอยดังนี้
 อาคาร 1 มีพื้ น ที่ ใช้ ส อยประมาณ 6,218.26
ตารางเมตร
 อาคาร 2 มีพื้นที่ ใช้สอยประมาณ 8,335.98
ตารางเมตร
 สระว่ า ยน้ า มี พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยประมาณ 445.75
ตารางเมตร
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.3.7-2 แสดงการเปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับข้อกาหนดกฎกระทรวง กาหนดประเภทหรือ
ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ.2552
กฎกระทรวง กาหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552
ข้อ 3 ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของอาคาร
(1) ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคารใน
ส่วนที่มีการปรับอากาศ ในแต่ละประเภทของอาคารต้องมีค่าไม่เกิ น
ดังต่อไปนี้
(ก) สถานศึกษา สานักงาน ค่าถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้าน
นอกของอาคาร 50 วัตต์ต่อตารางเมตร
โรงมหรสพ ศูนย์การค้า สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า อาคาร
ชุมมุมคน ค่าถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคาร 40 วัตต์
ต่อตารางเมตร
(ข) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด ค่าถ่ายเทความร้อนรวม
ของผนังด้านนอกของอาคาร 30 วัตต์ต่อตารางเมตร
(ค) ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคารในส่วน
ที่มีการปรับอากาศ ให้คานวณจากค่าเฉลี่ยที่ถ่วงน้าหนักของค่าการถ่ายเท
ความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคารแต่ละด้านรวมกัน

รายละเอียดโครงการ

จากการคานวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนัง
ด้านนอกของอาคาร (OTTV) ของแต่ละอาคารมีค่ า
ดังนี้
 อาคาร 1 รายละเอียดดังนี้
- ผนังด้านทิศเหนือ มีค่า 22.23 วัตต์ต่อตารางเมตร
- ผนังด้านทิศใต้ มีค่า 11.10 วัตต์ต่อตารางเมตร
- ผนังด้านทิศตะวันออก มีค่า 21.46 วัตต์ต่อตารางเมตร
- ผนังด้านทิศตะวันตก มีค่า 10.38 วัตต์ต่อตารางเมตร
 อาคาร 2 รายละเอียดดังนี้
- ผนังด้านทิศเหนือ มีค่า 25.06 วัตต์ต่อตารางเมตร
- ผนังด้านทิศใต้ มีค่า 11.10 วัตต์ต่อตารางเมตร
- ผนั งด้ า นทิ ศ ตะวั นออก มี ค่ า 22.90 วั ต ต์ ต่ อ
ตารางเมตร
- ผนังด้านทิศตะวันตก มีค่า 10.38 วัตต์ต่อตารางเมตร
ซึ่งมีค่าไม่เกินที่กฎกระทรวงฯ กาหนด คือ ไม่เกิน 30
วัตต์ต่อตารางเมตร (รายละเอียด ดังภาคผนวก 7)
(1) ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคารในส่วนที่มีการ - จากการค านวณค่ า การถ่า ยเทความร้ อ นรวมของ
ปรับอากาศในแต่ละประเภทของอาคารต้องมีค่าไม่เกินดังต่อไปนี้
หลังคา (RTTV) ของอาคาร 1 มีค่า 3.66 และอาคาร
(ก) สถานศึกษา สานักงาน ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของ 2 เท่ากับ 6.01 วัตต์ต่อตารางเมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินที่
หลังคาอาคาร 15 วัตต์ต่อตารางเมตร
กฎกระทรวงดังกล่าวกาหนด คือ ไม่เกิน 10 วัตต์ต่อ
(ข) โรงมหรสพ ศู นย์ การค้ า สถานบริ การ ห้า งสรรพสิ นค้ า ตารางเมตร (รายละเอียด ดังภาคผนวก 7)
อาคารชุมนุมคน ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร 12 วัตต์
ต่อตารางเมตร
(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด ค่าการถ่ายเทความร้อน
รวมของหลังคาอาคาร 10 วัตต์ต่อตารางเมตร
(2) อาคารที่มีการใช้งานพื้นที่หลายลักษณะ พื้นที่แต่ละส่วนต้อง
ใช้ข้อกาหนดของระบบกรอบอาคารตามลักษณะการใช้งานของพื้นที่แต่
ละส่วนนั้น

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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จากรายละเอียดข้างต้น พบว่า การออกแบบโครงการเป็นไปตามกฎกระทรวง กาหนดประเภทหรือ
ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552
นอกจากนี้โครงการได้มีการกาหนดมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยติดป้ายรณรงค์ ให้ผู้ใช้บริการภาย
ในโครงการนาไปปฏิบัติ ดังรูปที่ 4.3.7-2 และจัดทาเป็นคู่มืออนุรักษ์พลังงานไว้ในห้องพักทุกห้อง

รูปที่ 4.3.7-2 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน บริเวณโถงทางเดิน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้า ระยะดาเนินการ
1. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ ต้องมีระยะห่างกับผนังเปิดของอาคาร เฉลียง ระเบียง หรือ
บริเวณที่มีคนเข้าถึง ไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ตามข้อกาหนดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
2. จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,500 kVA จานวน 1 ชุด แยกเฉพาะของโครงการ เพื่อไม่ให้เกิด
Over Load ของการใช้ไฟฟ้าอาคารข้างเคียง
3. จัดให้มีระบบไฟฟ้าสารองจากเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง ขนาด 315 kVA จานวน 1 ชุด อยู่ภายใน
ห้องระบบไฟฟ้า ชั้น 1 ของอาคาร 1
4. ตาแหน่งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าได้โดยสะดวก
เพื่อตรวจสอบและบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
5. จัดทาป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากหม้อแปลงไฟฟ้าติดไว้บริเวณหม้ อแปลงไฟฟ้า
ให้เห็นชัดเจน
6. จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่สภาพปลอดภัยอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
7. จัดให้มีวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าคอยดูแล ซ่อมแซม และบารุงรักษา
หม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
8. จัดให้มีการวางระบบไฟฟ้า ที่ได้รับการออกแบบให้มีการใช้วัสดุที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานวิธีการ
เดินสาย และการวางระบบจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของวิศวกรที่มีความรู้และความชานาญเท่านั้น
9. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

4-88

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

10. ติดตั้งหลอดไฟฟ้าแสงสว่างในห้องพัก ทางเดิน และที่จอดรถ ให้มีความสว่างเหมาะสมกับการใช้
งานในแต่ละพื้นที่ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 พ.ศ.2537 ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อัน
ได้แก่ ช่องทางเดิน ห้องพัก มีแสงสว่างไม่น้อยกว่า 100 LUX ที่จอดรถไม่น้อยกว่า 50 LUX แต่ต้องเลือกหลอด
ไฟฟ้าที่ให้ความสว่างดังกล่าวใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 12 วัตต์ต่อตารางเมตร ตามหลักเกณฑ์กฎกระทรวงกาหนด
ประเภทหรื อ ขนาดของอาคารและมาตรฐานหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารออกแบบอาคารเพื่ อ อนุ รั กษ์ พ ลั ง งาน
พ.ศ.2552
11. รณรงค์ ให้ ผู้ใช้ บริ การและพนักงานใช้ไฟฟ้ า อย่างประหยัด โดยการติดป้ายไว้ในจุดต่ า งๆ เช่น
บริเวณโถงต้อนรับ ทางเดิน ลิฟต์ และภายในห้องพัก เป็นต้น
12. มาตรการการอนุรักษ์พลังงานสาหรับเจ้าของโครงการ และเจ้าหน้าที่โครงการ มีดังต่อไปนี้
1) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสาหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
1.1) ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเวลาพักเที่ยงสาหรับพื้นที่สานักงาน
1.2) แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้หนึ่งตัวควบคุมหลอดแสงสว่าง
จานวนมาก
1.3) หมั่นดูแลทาความสะอาดเรื่องฝุ่นละอองหรือบารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้แสงสว่างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
1.4) ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องใช้สาหรับงานอเนกประสงค์
ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมาก และบางครั้งต้องการแสงสว่างน้อย
1.5) คานวณและเลือ กขนาดสายไฟฟ้ า ให้มี ค วามสูญ เสียต่ า ทาได้ โดยเพิ่ ม ขนาดสายให้
ใหญ่ขึ้นเนื่องจากสายมีความต้านทานต่ากว่า จึงทาให้สามารถลดความสูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตก และลดค่า
ไฟฟ้าลงได้
1.6) ในการติ ดตั้ ง ระบบไฟฟ้ า ให้เ ลือ กใช้ บัลลาสต์ อิ เล็ก ทรอนิก ส์ ซึ่ ง ช่ วยประหยั ดไฟได้
10 วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได้ 30% เมื่อเทียบกับบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา
1.7) ใช้หลอดประหยัดพลังงาน เช่น หลอด LED เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
2) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสาหรับระบบทาความเย็นปรับอากาศ
2.1) ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด ในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช่ถนน และทางวิ่ง
เพื่อลดภาระการทางานของเครื่องปรับอากาศ
2.2) ปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักเที่ยง สาหรับห้องสานักงานให้ใช้วิธีการลดการ
ทางานของคอมเพรสเซอร์ โดยปรับเทอร์โมสตัสให้อยู่ที่อุณหภูมิสูงสุด เพื่อให้คอมเพรสเซอร์หยุดทางาน
2.3) บารุงรักษาเครื่องปรับอากาศสม่าเสมอ
2.4) ทาความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้า และแผ่นระบายความร้อนด้านหลังทุกเดือน
13. มาตรการอนุรักษ์พลังงานสาหรับผู้ใช้บริการโครงการจะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมและรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดพลังงาน โครงการจะติด
ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในห้องพัก พื้นที่โถงต้อนรับ และพื้นที่ส่วนกลางโครงการ โดยมีข้อความ ดังนี้
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1) ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้งาน
2) ใช้ พ ลัง งานอย่า งประหยัด เมื่ อ เลิก ใช้ ค วรปิดทั นที เพื่ อ ลดการสู ญ เสียพลัง งานอย่า งเปล่ า
ประโยชน์
3) ไม่ปล่อยให้น้าไหลตลอดเวลาที่ล้างหน้า แปลงฟัน โกนหนวด และถูสบู่ตอนอาบน้าเพราะ
จะทาให้สูญเสียน้าโดยเปล่าประโยชน์นาทีละหลายๆ ลิตร
4) ไม่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิดลงชักโครก เพราะจะทาให้สูญเสียน้าจากชักโครก
เพื่อไล่สิ่งของลงท่อ
4.3.8 การบดบังทิศทางลม และการบดบังแสงแดดบริเวณข้างเคียง
1) การบดบังทิศทางลม
ปัจจุบันได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นอาคารห้องพัก 8 ชั้น มีความ
สูง 22.70 เมตร จานวน 2 อาคาร
สาหรับการประเมินการบดบังทิศทางลมต่อพื้นที่ข้างเคียง พิจารณาจากทิศทางของกระแสลม
ที่ พั ด ผ่ า นในแต่ ล ะช่ ว งฤดู ก าล พิ จ ารณาจากข้ อ มู ล สถิ ติ ภู มิ อ ากาศเฉลี่ ย ในคาบ 30 ปี พ.ศ.2533 - 2562
ณ สถานีตรวจวัดอากาศภูเก็ต โดยในเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม เป็นลมพัดมาจากทิศตะวัน ตกเฉียงใต้ และ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนเมษายน เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และจากการจาลองการบดบัง
ทิศทางลมต่อพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ ดังรูปที่ 4.3.8-1 สามารถประเมินผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมต่อพื้นที่
ข้างเคียง ได้ดังนี้
(1) ลมมรสุ ม ตะวั น ตกเฉีย งใต้ ตั้ ง แต่ เดื อ นพฤษภาคม-เดื อ นตุ ลาคม (6 เดื อ น) โดยพั ดจาก
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไปสู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เอามวลอากาศชื้นจากทะเลเข้าสู่ฝั่ง เมื่อลมปะทะกับอาคาร
โครงการจะทาให้กระแสลมสามารถพัดผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 2 และพัดผ่านไปสู่พื้นที่ข้างเคียง
ได้ โดยบริเวณดังกล่าวเป็นถนนสาธารณประโยชน์ กว้าง 4 เมตร ถัดไปเป็นที่ดินบุ คคลอื่น ปัจจุบันเป็นที่ว่าง และ
บ้านพักงานของโครงแรม มันดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ซึ่งระหว่างถนนสาธารณประโยชน์กับบ้านพักพนักงาน
โรงแรมมันดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา มีกาแพงกั้น สูงประมาณ 2 เมตร ซึ่งบ้านพักพนักงานจะไม่ได้รับลม
โดยตรง แต่ทั้งนี้ พื้นที่ข้างเคียงยัง คงได้รับกระแสลมจากลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ดังนั้น จึงคาดว่า
อาคารของโครงการจะส่งผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมในระดับต่า
(2) ลมมรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เดื อ นพฤศจิ ก ายน-เดื อ นเมษายน (6 เดื อ น) โดยพั ด จาก
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ เอามวลอากาศเย็นและแห้งจากทะเลเข้าสู่ฝั่ง เมื่อลมปะทะ
กับอาคารโครงการจะทาให้กระแสลมสามารถพัดผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 2 และพัดผ่านไปสู่
พื้นที่ข้างเคียงได้ โดยบริเวณดังกล่าวเป็นถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) กว้าง 7 เมตร ถัดไปเป็นที่ดิน
บุคคลอื่น ปัจจุบันเป็นที่ว่าง ดังนั้น อาคารของโครงการจึงไม่มีผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมต่อพื้นข้างเคียง
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รร.มันดาวารา
บ้านพักพนักงาน
รร.มันดาวารา
พื้นที่ว่าง

6/8

6/9

ถนนสาธารณะ
อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม (6 เดือน)
พัดมาจากทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปสู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

รร.มันดาวารา

บ้านพักพนักงาน
รร.มันดาวารา
พื้นที่ว่าง

6/8

6/9

ถนนสาธารณะ
อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนพฤศจิกายน-เดือนเมษายน (6 เดือน)
พัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

รูปที่ 4.3.8-1 ภาพจาลองการบดบังทิศทางลมต่อพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ
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2) การบดบังแสง
สาหรับอาณาเขตข้างเคียงพื้นที่โครงการมีรายละเอียด ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ ถนนสาธารณประโยชน์ กว้า ง 4 เมตร ถั ดไปเป็นพื้นที่ ว่า ง และ
บ้า นพั ก พนัก งานโรงแรม มั นดาวารา รี ส อร์ ท แอนด์ สปา เป็ น
บ้านพักชั้นเดียว จานวน 5 ห้อง
ทิศใต้
ติดกับ ที่ดินบุคคลอื่น (ปัจจุบันเป็นที่ดินที่โครงการเช่าเป็นที่จอดรถ) ถัดไป
เป็นถนนสาธารณประโยชน์ กว้าง 4 เมตร
ทิศตะวันออก
ติดกับ ที่ ดิ น บุ ค คลอื่ น ปั จ จุ บั น เป็ น พื้ น ที่ ว่ า ง และบ้ า นพั ก อาศั ย 2 ชั้ น
จานวน 2 หลัง ได้แก่ บ้านเลขที่ 6/8 และบ้านเลขที่ 6/9
ทิศตะวันตก
ติดกับ ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) กว้าง 7 เมตร
ผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดของอาคารโครงการ
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท เป็นโครงการประเภทโรงแรม จานวน 211 ห้องพั ก
ประกอบด้วยอาคารห้องพัก 8 ชั้น มีความสูง 22.70 เมตร จานวน 2 อาคาร ปัจจุบันดาเนินการก่อสร้างอาคาร
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
สาหรับการจาลองการบดบังแสงอาทิตย์ จะทาการจาลองการบังแสงอาทิตย์ 3 วัน ได้แก่
- วันที่ 21 มิถุนายน คือ Summer solstice หรือวันที่แกนโลกเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุด
คือ 23.5 องศา
- วันที่ 21 กันยายน หรือ 21 มีนาคม คือ Equinox sหรือวันที่แกนโลกตั้งฉากกับระนาบดวงของ
ดวงอาทิตย์ หรือขนานกับแกนดวงอาทิตย์
- วันที่ 21 ธันวาคม คือ วัน Winter solstice หรือวันที่แกนโลกเอียงออกจากแกนของดวงอาทิตย์
มากที่สุด คือ 23.5 องศา
และกาหนดให้ใช้เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นจากขอบผ้าเวลา 6.00 น. และพระอาทิตย์ตกจากขอบฟ้าเวลา
18.00 น. โดยจ าลองการบั ง แสงอาทิ ต ย์ ต่ อ เนื่ อ งในทุ ก ชั่ ว โมง หลั ง จากที่ พ ระอาทิ ต ย์ ขึ้ น จากของฟ้ า
1 ชั่วโมง จนถึงพระอาทิตย์ตกขอบฟ้า 1 ชั่วโมง ซึ่งตรงกับเวลา 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00 และ 17.00 น. ของวันที่ทาการประเมิน
สาหรับการประเมินผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์ต่อบริเวณข้างเคียง โดยพิจารณาการเคลื่อนที่
ของโลกและการเปลี่ยนแปลงความเข้มของแสงอาทิตย์ที่ตกบนโลกในรอบปี การทอดตัวของแสงเงาของตัวอาคาร
ซึ่งจะทาการจาลองระยะเงาของอาคารในช่วงเวลา 06.00 น. - 18.00 น. โดยเลือกตัวแทน 3 วัน ได้แก่ วันที่ 21
เดือนมิถุนายน วันที่ 21 เดือนกันยายน และวันที่ 21 เดือนธันวาคม พบว่า ระยะเงาอาคารทั้ง 3 วัน ในช่วงเวลา
06.00 น. - 18.00 น. สามารถสรุปได้ดังนี้ รายละเอียดดังตารางที่ 4.3.8-1 และรูปที่ 4.3.8-2 ถึงรูปที่ 4.3.8-4)
- วันที่ 21 เดือนมิถุนายน ระยะเงาของอาคารอยู่ในช่วง 7.50-110 เมตร
- วันที่ 21 เดือนกันยายน ระยะเงาอยู่ในช่วง 22-148 เมตร
- วันที่ 21 เดือนธันวาคม ระยะเงาอยู่ในช่วง 54-283 เมตร
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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ตารางที่ 4.3.8-1 ระยะเงาของอาคารโครงการใน 3 วัน
เวลา
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00

วันที่ 21 เดือนมิถุนายน
110
55
32
20
15
10
7.5
10
16
24
35
55
100

วันที่/ระยะเงา (เมตร)
วันที่ 21 เดือนกันยายน
119
60
38
28
24
22
24
30
42
68
148
-

วันที่ 21 เดือนธันวาคม
268
104
70
56
54
58
72
110
283
-

ที่มา : จากการประเมินของบริษัทที่ปรึกษา เมื่อเดือนสิงหาคม 2564
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รร.มันดาวารา

รร. NOVOTEL
อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว
6/8
6/9

รูปที่ 4.3.8-2 แบบจาลองการบังแสงต่อพื้นที่ทุกชั่วโมงที่ทาการจาลอง วันที่ 21 เดือนมิถุนายน

รร.มันดาวารา
รร. NOVOTEL

อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว

6/8
6/9

รูปที่ 4.3.8-3 แบบจาลองการบังแสงต่อพื้นที่ทุกชั่วโมงที่ทาการจาลอง วันที่ 21 เดือนกันยายน

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รร.มันดาวารา
รร. NOVOTEL
อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว

6/8
6/9

รูปที่ 4.3.8-4 แบบจาลองการบังแสงต่อพื้นที่ทุกชั่วโมงที่ทาการจาลอง วันที่ 21 เดือนธันวาคม
(1) วันที่ 21 เดือนมิถุนายน คือ วัน Summer solstice หรือวันที่แกนของโลกเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์
มากที่สุด คือ 23.50 องศา ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 06.00 น. และตกเวลา 18.00 น. โดยในช่วงเวลา 06.00-10.00 น.
เงาจะทอดยาวออกนอกพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะไกลสุดประมาณ 110 เมตร ซึ่งปัจจุบันเป็น
ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) กว้าง 7 เมตร ถัดไปเป็นอาคารพาณิชย์ชั้นเดียว และที่ดินบุคคลอื่น
ปัจจุบันเป็นที่ว่าง ในช่วงเวลา 11.00 น. - 13.00 น. เงามีระยะเงาไกลสุดประมาณ 10 เมตร โดยเงาจะบดบังพื้นที่
ว่างและอาคารภายในโครงการทั้ง 2 อาคาร และในช่วงเวลา 14.00 น.-18.00 น. เงาจะทอดยาวออกนอกพื้นที่
โครงการไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีระยะไกลสุดประมาณ 100 เมตร ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินบุคคลอื่น
ปัจจุบันเป็นที่ว่าง และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 2 หลัง ได้แก่ บ้านเลขที่ 6/8 และบ้านเลขที่ 6/9
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าในวันที่ 21 เดือนมิถุนายน อาคารข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากการบังแสงแดดจาก
เงาอาคารของโครงการมากกว่า 2 ชั่วโมง มีจานวน 1 แห่ง ได้แก่ อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว ซึ่งจะถูกบังแสงแดด
ประมาณ 3 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 06.00 น.-09.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีแสงแดดอ่อนๆ ทั้งนี้ จากการสารวจพื้นที่
เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 และวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 ไม่พบผู้อยู่อาศัย (บ้านปิด) แต่จากลักษณะ
อาคารคาดว่าอาคารพาณิชย์ดังกล่าวเป็นร้านขายของฝากและของเล่นเด็ก (มีป้ายระบุไว้บริเวณหน้าร้าน) ซึ่งไม่ใช้
กิจการที่ต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือแสงแดดเป็นหลัก ดังนั้น จึงคาดว่าเงาที่เกิดจากอาคารของโครงการ
จะส่งผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่ออาคารพาณิชย์ชั้นเดียวในระดับต่า
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สาหรับอาคารข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากการบังแสงแดดที่เกิดจากเงาอาคารของโครงการ น้อยกว่า
2 ชั่วโมง มีจานวน 2 แห่ง ได้แก่
- บ้านเลขที่ 6/8 จะได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดที่เกิดจากเงาอาคารของโครงการ ในช่วง
เวลา 17.00 น.-18.00 น. ซึ่ งจากการสอบถามผลกระทบที่ได้รับจากการบัง แสงแดด เมื่อวันที่ 2 กันยายน
พ.ศ. 2564 และวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 พบว่า ได้รับผลกระทบจากการบังแสงแดดของโครงการ แต่จะ
ได้รับผลกระทบในระดับน้อย (รายละเอียดดังบทที่ 3 ตารางที่ 3.4.3-4 หน้าที่ 3-138) ทั้งนี้ บ้านดังกล่าวเป็น
บ้านที่ใช้สาหรับอยู่อาศัยเท่านั้น ไม่มีกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือแสงแดด ดังนั้น จึงคาดว่า เงา
ที่เกิดจากอาคารของโครงการจะส่งผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อบ้านเลขที่ 6/8 ในระดับต่า
- บ้านเลขที่ 6/9 จะได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดที่เกิดจากเงาอาคารของโครงการ ในช่วง
เวลา 17.00 น.-18.00 น. ซึ่ งจากการสอบถามผลกระทบที่ได้รับจากการบัง แสงแดด เมื่อวันที่ 2 กันยายน
พ.ศ. 2564 และวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 พบว่า ไม่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดของโครงการ
(รายละเอียดดังบทที่ 3 ตารางที่ 3.4.3-4 หน้าที่ 3-139) ดังนั้น จึงคาดว่าเงาที่เกิดจากอาคารของโครงการจะ
ไม่ส่งผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อบ้านเลขที่ 6/9
(2) วันที่ 21 เดือนกันยายน คือ วัน Equinox หรือวันที่แกนของโลกตั้งฉากกับระนาบของดวง
อาทิตย์ หรือขนานกับแกนของดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 06.00 น. และตกเวลา 18.00 น. โดยในช่วงเวลา
07.00 น. - 10.00 น. เงาของอาคารจะทอดยาวออกนอกพื้ นที่ โ ครงการไปทางด้ า นทิ ศ ตะวันตกเฉี ยงเหนือ
ระยะไกลสุดประมาณ 119 เมตร ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) กว้าง 7 เมตร
ถัดไปเป็นอาคารพาณิช ย์ชั้ นเดี ยว และที่ ดินบุค คลอื่นปัจจุบันเป็นที่ว่า ง แต่ ทั้ง นี้เนื่อ งจากเงาทอดยาวไปไกล
ประมาณ 119 เมตร ทาให้เงาทอดยาวไปถึง อาคารโรงแรม NOVOTEL PHUKET KARON BEACH RESORT
AND SPA ในช่วงเวลา 11.00 น. - 12.00 น. เงาของอาคารจะทอดยาวไปทางด้านทิศเหนือ ระยะไกลสุดประมาณ
24 เมตร ซึ่งจะบดบังพื้นที่ว่างและอาคารภายในโครงการทั้ง 2 อาคาร และในช่วงเวลา 13.00 น.-17.00 น. เงาจะ
ทอดยาวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะไกลสุดประมาณ 148 เมตร ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินบุคคลอื่น
ปัจจุบันเป็นที่ว่าง แต่ทั้งนี้เนื่องจากเงาทอดยาวไปไกลประมาณ 148 เมตร ทาให้เงาทอดยาวไปถึงอาคารโรงแรม
มันดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าในวันที่ 21 เดือนกันยายน อาคารข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากการบังแสงแดด
ที่เกิดจากเงาอาคารของโครงการ ประมาณ 2 ชั่วโมง มีจานวน 1 แห่ง ได้แก่ อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว ซึ่งจะถูกบัง
แสงแดด ในช่วงเวลา 07.00 น. - 09.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีแ สงแดดอ่ อนๆ ทั้งนี้ จากการสารวจพื้นที่
เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 และวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 ไม่พบผู้อยู่อาศัย (บ้านปิด) แต่จากลั กษณะ
อาคารคาดว่าอาคารพาณิชย์ดังกล่าวเป็นร้านขายของฝากและของเล่นเด็ก (มีป้ายระบุไว้บริเวณหน้าร้าน) ซึ่งไม่ใช้
กิจการที่ต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือแสงแดดเป็นหลัก ดังนั้น จึงคาดว่าเงาที่เกิดจากอาคารของโครงการ
จะส่งผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่ออาคารพาณิชย์ชั้นเดียวในระดับต่า
สาหรับอาคารข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากการบังแสงแดดที่เกิดจากเงาอาคารของโครงการ น้อยกว่า
2 ชั่วโมง มีจานวน 2 แห่ง ได้แก่
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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- โรงแรม NOVOTEL PHUKET KARON BEACH RESORT AND SPA จะได้รับผลกระทบจากการ
บดบังแสงแดดที่เกิดจากเงาอาคารของโครงการ ในช่วงเวลา 07.00 น.-08.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีแสงแดดอ่อนๆ
ทั้งนี้ จากการสารวจพื้นที่ เมื่อ วันที่ 2 กั นยายน พ.ศ. 2564 และวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564 พบว่า สถาน
ประกอบการดังกล่าวปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) แต่คาดว่า
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่า เนื่องจากเงาอาคารของโครงการจะบดบังเพียง 4 อาคาร จากทั้งหมด 42
อาคาร และจะถูกบดบังในช่วงเวลา 16.00 น.-17.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่แสงแดดอ่อนๆ
- โรงแรมมันดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จะได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดที่เกิดจากเงา
อาคารของโครงการ ในช่วงเวลา 16.00 น.-17.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่แสงแดดเริ่มอ่อนลง ทั้งนี้ จากการสอบถาม
ผลกระทบที่ได้รับจากการบังแสงแดด เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 และวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564 พบว่า
ไม่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์จากอาคารของโครงการแต่อย่างใด (รายละเอียดดัง บทที่ 2 ตารางที่
3.4.3-6 หน้าที่ 3-147) ดังนั้น จึงคาดว่าเงาที่เกิดจากอาคารของโครงการจะส่งไม่กระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อ
โรงแรมมันดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา
(3) วันที่ 21 เดือนธันวาคม คือ วัน Winter solstice เป็นวันที่แกนของโลกเอียงออกจากแกนของ
ดวงอาทิตย์ม ากที่สุด คือ 23.50 องศา ดวงอาทิ ตย์ขึ้นเวลา 06.00 น. และตกเวลา 18.00 น. โดยในช่วงเวลา
08.00 น. -11.00 น. เงาของอาคารจะทอดยาวออกนอกพื้ นที่ โ ครงการไปทางด้ า นทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ
ระยะไกลสุดประมาณ 268 เมตร ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) ถัดไปเป็นอาคาร
พาณิชย์ชั้นเดียว จานวน 4 ห้อง และที่ดินบุคคลอื่น ปัจจุบันเป็นที่ว่าง แต่ทั้งนี้เนื่องจากเงาทอดยาวไปไกล
ประมาณ 268 เมตร ทาให้เงาทอดยาวไปถึง อาคารโรงแรม NOVOTEL PHUKET KARON BEACH RESORT
AND SPA และศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติศาลาปฏิบัติธรรมปฏินิสสัคโค ในช่วงเวลา 12.00 น. - 14.00 น.
และด้านทิศเหนือเงาของอาคารทอดยาวระยะไกลสุดประมาณ 58 เมตร โดยบางส่วนจะบดบังอาคารภายใน
โครงการทั้ง 2 อาคาร และบางส่วนจะบดบังบ้านพักพนักงานโรงแรม มันดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ในช่วงเวลา
15.00 น. - 16.00 น. และเงาของอาคารยังทอดยาวออกนอกพื้นที่โครงการไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะไกลสุดประมาณ 283 เมตร ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินบุคคลอื่น ปัจจุบันเป็นที่ว่าง แต่ทั้งนี้เนื่องจากเงาทอด
ยาวไปไกลประมาณ 283 เมตร ทาให้เงาทอดยาวไปถึงอาคารโรงแรมมันดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าในวันที่ 21 เดือนธันวาคม อาคารข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากการบังแสงแดดที่เกิด
จากเงาอาคารของโครงการมากกว่า 2 ชั่วโมง มีจานวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงแรม มันดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา
จะถูกบังแสงแดดประมาณ 3 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 13.00 น.-16.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีแสงแดดเข้ม ทั้งนี้ จากการ
สอบถามผลกระทบทีไ่ ด้รับจากการบังแสงแดด เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2564 และวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564
พบว่า ไม่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์จากอาคารของโครงการแต่อย่างใด (รายละเอียดดัง บทที่ 2
ตารางที่ 3.4.3-6 หน้าที่ 3-147) ดังนั้น จึงคาดว่าเงาที่เกิดจากอาคารของโครงการจะส่ง ไม่กระทบด้านการบดบัง
แสงแดดต่อ โรงแรมมันดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา
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- สาหรั บอาคารข้างเคียงที่ได้ รับผลกระทบจากการบังแสงแดดที่เกิดจากเงาอาคารของโครงการ
น้อยกว่า 2 ชั่วโมง มีจานวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงแรม NOVOTEL PHUKET KARON BEACH RESORT AND SPA
จะได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดที่เกิดจากเงาอาคารของโครงการประมาณ 1 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 08.00
น.-09.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีแสงแดดอ่อนๆ ทั้งนี้ จากการสารวจพื้นที่ เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 และวันที่
27 กันยายน พ.ศ.2564 พบว่า สถานประกอบการดังกล่าวปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 (COVID-19) แต่คาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่า เนื่องจากเงาอาคารของโครงการจะบด
บังเพียง 4 อาคาร จากทั้งหมด 42 อาคาร และจะถูกบดบังในช่วงเวลา 16.00 น.-17.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่แสงแดด
อ่อนๆ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด ระยะดาเนินการ
1. เจ้าของโครงการจะไม่ทาการก่อสร้างต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารให้มีความสูงเพิ่มขึ้นหรือให้ผิดไป
จากที่ได้ออกแบบไว้ตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันการบดบังแสงแดดที่อาจเกิดขึ้นต่ออาคารข้างเคียง
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสวยงาม นอกจากนี้ หากมีต้นไม้
ได้รับความเสียหาย หรือตายจะจัดให้มีการปลูกต้นใหม่ทดแทน เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมของพื้นที่เป็น
ลานคอนกรีต
4.3.9 การบดบังคลื่นวิทยุ และโทรทัศน์
ระยะดาเนินการ
ปัจจุบันโครงการได้ ดาเนินการก่ อ สร้ า งอาคารห้อ งพั กเสร็ จเรี ยบร้ อ ยแล้ว มีค วามสูง 22.70 เมตร
ซึ่งพื้นที่โดยรอบโครงการในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโรงแรม บ้านพักอาศัย
1-2 ชั้น และอาคารพาณิชย์ชั้นเดียว ซึ่งอาคารที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด คือ อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว จานวน
9 คูหา ห่างจากอาคารที่โครงการประมาณ 8.10 เมตร รองลงมา คือ บ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 2 หลัง ได้แก่
บ้านเลขที่ 6/8 และบ้านเลขที่ 6/9 ห่างจากอาคารที่โครงการประมาณ 19.20 เมตร และ 22.65 เมตร ตามลาดับ
อาคารโดยการสร้างอาคารที่มีความสูงมากกว่าอาคารข้างเคียงอาจทาให้เครื่องรับวิทยุและโทรทัศน์ในบริเวณพื้นที่
ข้างเคียงได้รับสัญญาณที่มีความเข้มของสัญญาณลดลง ดังนี้
คลื่นวิทยุ
จากสภาวะปกติที่ประชากรส่วนใหญ่นิยมรับฟังวิทยุระบบ FM ที่ส่งสัญญาณออกอากาศด้วยคลื่นใน
ย่านความถี่ 87.5-108 MHz ดังนั้น จึงอธิบายโดยใช้รูปแบบการแพร่กระจายคลื่น FM เป็นหลัก โดย ITU
(International Telecommunication Union) ได้กาหนดมาตรฐานความเข้มของสัญญาณวิทยุระบบ FM
(Minimum Usable Field Strength) ของแต่ละพื้นที่เขตบริการไว้ ดังตารางที่ 4.3.9-1
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ตารางที่ 4.3.9-1 แสดงมาตรฐานความเข้มของสัญญาณวิทยุระบบ FM (Minimum Usable Field
Strength)
Areas
Rural
Urban
Large Cities

Services
Monophonic dB (µV/M)
48
60
70

Stereophonic dB (µV/M)
54
66
74

ที่มา : เอกสาร ITU “Rec. ITU-R BS.412-9” RECOMMENDATION ITU-R BS.412-9* Planning Standards for terrestrial FM Sound
Broadcasting at VHF

จากตารางข้างต้นได้สรุปค่ามาตรฐานความเข้มสัญญาณที่แนะนาสาหรับการออกแบบสถานีวิทยุกระจายเสียง
ระบบ FM (Stereo or Mono) ในเขตพื้นทีเ่ มืองใหญ่และชนบท ดังนี้
1) เขตบริการพื้นที่ในชนบท (Rural Area) การส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ FM ความเข้มของ
สัญญาณวิทยุ FM Stereo อย่างน้อย เท่ากับ 54 dB
2) เขตบริการพื้นที่ในตัวเมือง (Urban Area) ความเข้มของสัญญาณวิทยุ FM Stereo อย่างน้อย
เท่ากับ 66 dB
3) เขตบริการพื้นที่ในตัวเมืองขนาดใหญ่ (Large Cities Area) สัญญาณวิทยุ FM Stereo
อย่างน้อย เท่ากับ 74 dB
สาหรับโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ดังนั้น หากต้องการให้คุณภาพ
ของเสียงในพื้นที่ให้บริการมีคุณภาพและให้ผู้ฟังสามารถรับฟังเสียงได้ชัดเจน จาเป็นต้องเพิ่มระดับความเข้มสัญญาณ
ให้มีค่าสูงกว่าค่าความเข้มสัญญาณที่แนะนาสาหรับเขตบริการพื้นที่ในตัวเมือง คือ อย่างน้อย เท่ากับ 66 dB
ควำมสัมพันธ์ของควำมเข้มสัญญำณกับระยะทำงกำรให้บริกำร
ความเข้มสัญญาณวิทยุกับระยะทางการให้บริการจะมีความสัมพันธ์กัน อาทิเช่น หากสมมุติให้ความสูง
ของเสาอากาศสถานีส่งเป็น 60 เมตร และให้ระดับความเข้มสัญญาณที่ต้องการเป็น 60 dB รัศมีของการบริการ
จะมีระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร (ดูรูปที่ 4.3.9-1 ประกอบ)
กำรรบกวนสัญญำณวิทยุจำกกำรสร้ำงอำคำร
ในทางทฤษฎีการสร้างอาคารจะทาให้เครื่องรับวิทยุได้รับสัญญาณวิทยุที่มีความเข้มสัญญาณลดลง
(ในกรณีที่ตัวอาคารขวางแนวการส่งคลื่นจากสถานีส่งมายังเครื่องรับในแนวตรง กล่าวคือ ขวาง (Line of Sight)
แต่ในทางปฏิบัติการสร้างอาคารกลับไม่มีผลกับการรับสัญญาณวิทยุมากนัก ทั้งนี้ เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ (ที่มา :
http://www.fcc.gov/mb/audio/bickel/curves.html. และ มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
สาหรับชุมชน)
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1. สถานีส่งในเขตพื้นที่แต่ละแห่งจะออกอากาศด้วยกาลังส่งสูง ส่งผลให้มีระดับความเข้มสัญญาณ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้บริการที่มีแต่อาคารสูงไว้แล้ว ซึ่งเครื่องรับวิทยุโดยทั่วไปจะยังสามารถรับสัญญาณวิทยุ
ได้แม้อยู่ในซอกอาคาร ชั้นใต้ดิน หรือแม้แต่ตัวอาคารบัง Line of Sight ก็ตาม
2. ในช่วงเวลาที่ระดับความเข้มสัญญาณตกลงไป (ชั่วคราวหรือถาวรแล้วแต่เหตุ ) เครื่องรับจะปรับ
รูปแบบการรับสัญญาณจาก FM Stereo เป็น FM Mono โดยทันที ซึ่งไม่ได้ทาให้การรับฟังเสียงจากเครื่องวิทยุ
สะดุดลง (No Service Impact)
3. เครื่องรับวิทยุในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าในสมัยก่อนมาก อาทิ มีการประยุกต์ใช้
อุปกรณ์ Solid State และ Integrated Circuit เป็นมาตรฐาน ทาให้ระดับความไวในการรับสัญญาณภาครับมี
ค่าที่ดีขึ้นมาก ส่งผลให้ความเข้มสัญญาณที่ลดลงในระดับไม่มาก ไม่ทาให้เครื่องรับวิทยุเปลี่ยนรูปแบบการรับ
สัญญาณไปเป็น FM Mono
ดังนั้น จึง คาดว่าผลกระทบด้านการบังคลื่นสัญญาณวิทยุต่อประชาชนที่อยู่อาศั ยใกล้เคี ยงกั บพื้นที่
โครงการจะเกิดขึ้นในระดับต่า
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รูปที่ 4.3.9-1 ความสัมพันธ์ของความเข้มสัญญาณ ระยะทางการให้บริการ และความสูงของสถานีส่ง
คลื่นสัญญาณโทรทัศน์
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คลื่นโทรทัศน์มีความถี่ช่วง 108 -1012 เฮิรตซ์ จะไม่สะท้อนที่ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ แต่จะทะลุผ่าน
ชั้นบรรยากาศไปนอกโลก มีประโยชน์ในการสื่อสาร โดยในการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์จะต้องมีสถานีถ่ายทอดเป็น
ระยะๆ เพราะสัญญาณจะเดินทางเป็นเส้นตรงและผิวโลกมีความโค้ง ดังนั้น สัญญาณจึงไปได้สุดเพียงประมาณ 80
กิโลเมตร บนผิวโลก เนื่องจากคลื่นโทรทัศน์มีความยาวคลื่นสั้น จึงไม่สามารถเลี้ยวเบนอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางใหญ่ๆ ได้
ดังนั้น เมื่อคลื่นโทรทัศน์กระทบกับอาคารจะทาให้ภาพถูกรบกวน เนื่องจากคลื่นสะท้อนจากอาคารเกิดการแทรกสอด
กับคลื่นที่ส่งมาจากสถานีแล้วเข้าเครื่องรับพร้อมกัน ทาให้ไม่สามารถรับภาพได้ชัดเจนหรือเกิดเงาซ้อนทับของภาพ
ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างโครงการอาคารห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการสารวจความ
คิดเห็นของผู้ที่อยู่ข้างเคียงในระยะ 100 เมตร จากที่ตั้งโครงการ จานวน 4 ตัวอย่าง พบว่า อาคารของโครงการ
ไม่ส่งผลกระทบต่อการบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์แต่อย่างใด ทั้งนี้ หากผู้ที่อยู่ข้างเคียงได้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
โครงการต้องจัดให้มีการชดเชยค่าความเสียหาย หรือดาเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับผู้ได้รับผลกระทบโดยให้เป็น
ข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ไตรภาคี
เพื่อเจรจาข้อตกลง ซึ่งความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากที่ทั้ง 2 เจรจาข้อตกลงแล้ว 1 ปี
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบการบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ ระยะดาเนินการ
1. จัด ให้มี ก ล่อ งรั บ ความคิ ด เห็น ติ ด ตั้ ง ไว้ที่ ป้ อ มยาม เพื่ อ รั บ หนัง สื อ ร้ อ งเรี ย น หากพบว่ า มี เ รื่ อ ง
ร้องเรียนต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน
2. ส ารวจผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบด้ า นการบดบั ง คลื่ น สั ญ ญาณวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ จ ากอาคาร
และบ้านพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
3. ต้องชดเชยความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการดาเนินการโครงการ
หากมีปัญหาเรื่องสัญญาณโทรทัศน์นั้น ให้ดาเนินการแจ้งกับโครงการ เพื่อที่จะตรวจสอบและปรับปรุง โดยมีกาหนด
ระยะเวลาให้แจ้งกับโครงการ หลังจากทีท่ ั้ง 2 เจรจาข้อตกลงแล้ว 1 ปี
(1) กรณีปรับปรุงสัญญาณโทรทัศน์ โครงการดาเนินการปรับทิศทางปีกรับสัญญาณโทรทัศน์
เพื่อให้สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ได้เหมือนเดิม เว้นแต่ในกรณีที่สถานีโทรทัศน์ยุติการ
ออกอากาศในระบบอนาล็อคแล้ว
(2) ในกรณีที่ไม่สามารถปรับทิศทางปีกรับสัญญาณโทรทัศน์ได้ จะเพิ่มส่วนประกอบของปีกรั บ
สัญญาณแต่ละช่อง 3 5 7 9 NBT และ Thai PBS หรือในกรณีที่ไม่สามารถปรับปรุงปีกรับ
สัญญาณโทรทัศน์ได้ โครงการจะติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมที่สามารถรับชมได้เฉพาะ
สถานีโทรทัศน์ จานวน 6 ช่อง ซึ่งได้แก่ช่อง 3 5 7 9 NBT และ Thai PBS
(3) การปรั บ ปรุ ง จานรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย ม โครงการด าเนิ นการปรั บทิ ศ ทางของจานรั บ
สัญญาณดาวเทียมเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้เหมือนเดิม
4. ในกรณี ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบและเจ้ า ของโครงการไม่ ส ามารถตกลงกั น ได้ ใ ห้ ใ ช้ ไ ตรภาคี
ซึ่ง ประกอบด้ วยตั ว แทนชาวบ้ า น ตั ว แทนจากหน่ วยราชการ ตั ว แทนเจ้า ของโครงการ เพื่ อ เจรจาข้ อ ตกลง
โดยกาหนดระยะเวลาคุ้มครองนับจากวันที่เจรจาข้อตกลงแล้ว 1 ปี
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ผลกระทบต่อคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

4.4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ระยะรื้อถอน และก่อสร้างลานจอดรถ
ปัจจุบันโครงการได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จะมีกิจกรรมการรื้อถอน
บ้านพักอาศัย จานวน 5 หลัง ได้แก่ บ้านพักอาศั ยชั้นเดียว จานวน 3 หลัง และบ้านพัก อาศัย 2 ชั้น จานวน
2 หลัง และจะมีกิจกรรมการปรับพื้นที่เพื่อเป็นลานจอดรถเท่านั้น และปรับพื้นที่ลานจอดรถ โดยจะเทพื้นคอนกรีต
ผสมเสร็จ ซึ่งลานจอดรถของโครงการจะเป็นพื้นที่โล่ง เทพื้นคอนกรีต และไม่มีหลังคาคลุม และใช้เวลาในการ
ดาเนินการเพียงระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 1 เดือน ดังนั้น จึงคาดว่าการรื้อถอนและการก่อสร้างจะไม่ส่ง ผลกระทบ
ต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมแต่อย่างใด
มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิ จและสั ง คม ระยะรื้ อ ถอนและก่ อ สร้า ง
ลานจอดรถ
1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอานวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยจากกิจกรรม
การก่อสร้างอาคารแก่ประชาชนใกล้เคียง
2. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม พร้อมจัดให้มี เจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจาก
ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ซึ่งกรณีที่มีเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่โครงการต้อง
รายงานให้เจ้าของโครงการทราบ และตรวจสอบข้อเท็จจริงตลอดจนประสานงานกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
เพื่อหาแนวทางแก้ไขและยุติปัญหาความเดือดร้อน โดยจะต้องเร่งตรวจสอบภายใน 2 วัน ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้ว
พบว่าผู้ร้องเรียนหรือผู้ได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากการดาเนินการของโครงการจริง โครงการจะต้อง
เร่งดาเนินการแก้ไข ชดเชยหรือเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งให้ตรวจสอบหาสาเหตุที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบและหาแนวทางแก้ไข เพื่อป้องกันปัญหาเกิดขึ้นซ้าในอนาคต
3. เจ้าของโครงการต้องกาชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงานอย่างเคร่งครัด
ระยะดาเนินการ
โครงการโรงแรมชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จานวน 211 ห้องพัก เป็นโครงการประเภทโรงแรม โดยเมื่อ
เปิดดาเนินการคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการสูงสุดประมาณ 422 คน/วัน คาดว่าจะส่งผลดีต่อในด้าน
การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน การจัดให้มีการบริการขั้นพื้นฐาน เช่น รถรับ -ส่ง โปรแกรมนาเที่ยวแบบเหมาจ่าย
เนื่องจากโครงการจะพิจารณาเลือกใช้บริการของประชาชนในชุมชนเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ การจ้างงานใน
ตาแหน่งต่างๆ เช่น พนักงานบัญชี -การเงิน พนักงานร้านอาหาร พนักงานทาความสะอาด พนักงานดูแลสวน
ช่างเทคนิค และพนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ก็จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็น อันดับแรก
เช่นกัน ซึ่งจะมีอัตราการจัดจ้างประมาณ 80 คน เป็นการสร้างอาชีพให้กับประชาชน ช่วยลดปัญหาการว่างงานได้
ทั้งนี้ ภายนอกอาคารโครงการได้ติดตั้งวงจรปิดที่บริเวณทางเข้า-ออก บริเวณที่จอดรถ และบริเวณแนว
เขตที่ดินที่อยู่ติดกับถนสาธารณประโยชน์ เพื่อรักษาความปลอดภัยของโครงการอีกด้วย ดังรูปที่ รูปที่ 4.4.1-1
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ตาแหน่งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออก ตาแหน่งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณแนวเขตทีด่ ิน

รูปที่ 4.4.1-1 ตัวอย่างมาตรการการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายนอกอาคารโครงการ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม ระยะดาเนินการ
1. หากได้ รับการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยโดยรอบว่าได้รั บความเดือดร้อนราคาญจากการดาเนิน
โครงการเจ้าของโครงการต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนราคาญให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
2. กาหนดให้มีการรับสมัครคนในท้องถิ่นเข้ามาเป็นพนักงานในตาแหน่งต่างๆ ภายในโครงการเป็น
อันดับแรก
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่บริเวณทางเข้า-ออก บริเวณที่จอดรถ และบริเวณแนวเขตที่ดินที่อยู่ติดกับถน
สาธารณประโยชน์ เพื่อรักษาความปลอดภัยของโครงการ
4. เลือกใช้การบริการขั้นพื้นฐานของชุมชนเป็นอันดับแรก เช่น ใช้บริการรถรับ-ส่ง ของคนในชุมชน
และโปรแกรมนาเที่ยวแบบเหมาจ่าย เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน
4.4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ระยะรื้อถอน และก่อสร้างลานจอดรถ
ปัจจุบันโครงการได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่จะมี การปรับพื้นที่เพื่อเป็น
ลานจอดรถ ซึ่งจะมีการรื้อถอนบ้านพักอาศัยชั้นเดียว จานวน 3 หลัง และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 2 หลัง
ดังนั้น กิจกรรมการก่อสร้างจะมีเพียงการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและปรับพื้นที่เพื่อเป็นลานจอดรถเท่านั้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากโครงการต่อชุมชนน้อยมาก ประกอบกับโครงการใช้
เวลาในการดาเนินการประมาณ 1 เดือน ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจาก
โครงการต่อชุมชนในระดับต่า
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มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบด้า นอุ บั ติ เ หตุ และความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
ต่อบริเวณพื้นที่โดยรอบ ระยะรื้อถอน และก่อสร้างลานจอดรถ
1. ก าหนดมาตรการก ากั บดู แ ล และควบคุ ม ไม่ ใ ห้ค นงานรบกวนหรื อ บุก รุ ก พื้ นที่ น อกโครงการ
โดยจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยกากับดูแล และลงโทษ กรณีที่มีการฝ่าฝืน เพื่อป้องกันคนงานก่อความเดือดร้อนต่อ
ผู้พักอาศัยใกล้เคียง
2. ตรวจสอบเครื่องจักรในการทางานให้มีความพร้อมในการใช้งาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณเหนือรั้วโครงการเพื่อตรวจสอบ
กรณีอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง
4. ต้องมีอุปกรณ์สาหรับการปฐมพยาบาล พยาบาลประจารวมทั้งอุปกรณ์ เตรียมรถสาหรับจัดส่ง
ผู้บาดเจ็บในกรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรง เพื่อนาส่งไปยังสถานพยาบาลบริเวณใกล้เคียง
5. ในกรณีที่พบว่าปัญหาที่ร้องเรียนมีสาเหตุมาจากการดาเนิน งานของโครงการโดยตรง โครงการ
จะดาเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียนตามแนวทางเงื่อนไขและระยะเวลาที่ได้กาหนดไว้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ระยะดาเนินการ
1) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
เนื่อ งจากการดาเนิ นโครงการเป็ นประเภทโรงแรม จานวน 211 ห้อ ง กิ จกรรมที่ เ กิ ดขึ้ นโดย
ส่วนใหญ่จะเป็นการพักผ่อน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุร้ายแรงในระดับต่า แต่อย่างไรก็ตาม
โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ อาจเกิดขึ้นได้บ้าง เช่น ถูกของมีคมบาด การหกล้ม หรือเคล็ดขัดยอก เป็นต้น
ซึ่งโครงการได้จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร 1 (ส่วนต้อนรับ) ไว้สาหรับการรักษาเบื้องต้น
แต่กรณีที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงโครงการก็ได้จัดให้มีรถเพื่อนาผู้ประสบเหตุส่งสถานพยาบาลได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจาก
การสารวจ พบว่า สถานพยาบาลที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลกะรน ที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด คือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลกะรน ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 3.05 กิโลเมตร (ตามระยะถนน) ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 5 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร)
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ใช้บริการ และเป็นไปตามกฎหมายกาหนด โครงการได้
จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินร้ายแรง เช่น การเกิดเพลิงไหม้ โดยได้ติดตั้งระบบป้องกัน
อัคคีภัยไว้อย่างเพียงพอ และได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อย
ภายในโครงการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีมาตรการ
รักษาความปลอดภัยภายในโครงการโดยติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) โดยคุณสมบัติของกล้อง
สามารถจับภาพได้ในเวลากลางคืน ซึ่งในการติดตั้งกล้องจะติดตั้งกล้องทามุม 70 องศา มีระยะที่จับภาพได้
50 เมตร เป็นระบบที่สามารถบันทึกภาพได้นานอย่างน้อย 1 เดือน และสามารถดูภาพย้อนหลังได้ ทั้งนี้ ในกรณี
ที่เกิดการเตือนภัยจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ระบบควบคุมจะสามารถแสดงภาพบริเวณพื้นที่จุดนั้นๆ ได้ทันที

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

4-105

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ โครงการจัดให้มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั้งหมด 128 จุด ครอบคลุม
พื้นที่ทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร โดยภายในอาคารติดตั้งทั้งหมด 110 จุด และบริเวณภายนอกอาคาร
ติดตั้งทั้งหมด 18 จุด จะติดตั้งบริเวณทางเข้า -ออก ทางเดินระหว่างอาคาร บริเวณสระว่ายน้า ลานจอดรถ
และบริเวณแนวเขตที่ดินที่อยู่ติดกับถนนสาธารณประโยชน์ โดยให้มุมกล้องมองเห็นได้ชัดเจน ดังรูปที่ 4.4.2-1

ตาแหน่งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณโถงทางเดิน

ตาแหน่งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณโถงต้อนรับ

รูปที่ 4.4.2-1 ตัวอย่างมาตรการการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในอาคารโครงการ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ระยะดาเนินการ
1. จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ด (CCTV) ครอบคลุ ม พื้ น ที่ โ ครงการทั้ ง ภายในอาคาร
และภายนอกอาคาร ทั้ ง หมด 128 จุด โดยบริ เวณทางเข้า -ออก ทางเดิ นระหว่า งอาคาร บริ เวณสระว่า ยน้า
ลานจอดรถ และบริ เวณแนวเขตที่ ดินที่ อ ยู่ติดกั บถนนสาธารณประโยชน์ เพื่ อรั ก ษาความปลอดภั ย โครงการ
และบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ
2. จัดให้มี เจ้า หน้า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย หมุ น เวียนทาหน้า ที่ ตรวจตราความเป็นระเบีย บ
เรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผูใ้ ช้บริการภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง
3. ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ใช้บริการในโครงการทราบเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ในกรณีเกิดเหตุ
ต่างๆ เช่น สถานีตารวจภูธรกะรน และหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยตาบลกะรน เป็นต้น
4. จัดให้มีมาตรการ/แผนฉุกเฉิน หรือแผนอพยพรวมถึงการประสานขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยภายนอกเพื่อความสะดวกรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินรวมถึงจัดให้มีการฝึกซ้อม
ดับเพลิง และอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานโครงการ โดยผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญจาก
หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย
5. จัดตั้งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ และให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในทีม รวมถึง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความชานาญในการปฏิบัติตามมาตรการ/แผนฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ให้แก่พนักงานที่จะทาหน้าที่เป็นฝ่ายปฐมพยาบาล เพื่อให้สามารถช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการกรณีฉุกเฉิน
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6. โครงการต้องดูแ ลและควบคุม คุณภาพน้าในสระว่า ยน้าให้ถูก สุขลักษณะตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้าหรือกิจกรรมอื่นๆ ในทานองเดียวกันตามคาแนะนา
ของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 วันที่ 20 มกราคม 2550
2) ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้า
ภายในโครงการได้จัดให้มีสระว่ายน้า จานวน 1 สระ อยู่บริเวณระหว่างอาคาร 1 กับอาคาร 2
มีพื้นที่ 445.73 ตารางเมตร ลึก 1.10 เมตร มีปริมาตร 490.30 ลูกบาศก์เมตร
สาหรับระบบสระว่ายน้าของโครงการเป็นระบบน้าล้น (Overflow System) ซึ่งน้าในสระจะถูก
นาไปบาบัดโดยการทาให้ล้นออกมายังรางน้าล้นข้างสระ แล้วไหลไปยังถังพัก (Surge Tank) ก่อนจะถูกปั๊ม
(Pump) ผ่านไปยังเครื่องกรองน้า (Filter) ในห้องเครื่อง สาหรับระบบการฆ่าเชื้อโรคของสระว่ายน้าของโครงการ
เป็นระบบเกลือซึ่ งเป็นระบบที่สร้ างคลอรีนจากเกลือโดยผ่า นกระแสไฟฟ้าลงไปในสารละลายเกลือที่เรี ยกว่า
Electrolysis จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง เพื่อที่จะสลายพันธะของเกลือ และทาการสร้างคลอรีนโซเดียมไฮโปร
คลอไรต์ เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้า สาหรับระบบเกลือนี้เป็นระบบการฆ่าเชื้อโรคที่ปลอดภัยต่อผู้ที่มา
ใช้สระว่ายน้าโดยการเติมเกลือลงในสระโดยตรง ซึ่งน้าจากสระว่ายน้าของโครงการไม่มีการระบายเข้าสู่ ระบบบัด
น้าเสียแต่อย่างใด
ทั้งนี้ สระว่ายน้าของโครงการได้จัดไว้เพื่อให้ผู้ใช้บริการในโครงการได้ใช้ เพื่อการพักผ่อน และเล่น
น้าของผู้ใช้บริการภายในโครงการเท่านั้น ซึ่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สระว่ายน้าได้ เช่น
- อุบัติเหตุจากความไม่มั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างสระว่ายน้า
- อุบัติเหตุจากการจมน้าในสระขณะเล่นน้า
- อุบัติเหตุ จากการลื่นล้ม ขณะเดินริ ม สระถ้ า พื้ นริ ม สระว่า ยน้ามี ก ารปูวัสดุ ที่เปียกลืนได้ ง่ า ย
หรือหลุดร่อนง่าย
- โรคที่อาจติดต่อกับผู้เล่นสระว่ายน้าอันเนื่องมาจากคุณภาพน้าในสระไม่สะอาด ขาดการดูแล
บารุงรักษาติดตามตรวจสอบ
สาหรับโครงสร้างสระว่ายน้าของโครงการสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กมี ความมั่นคงแข็งแรง
ฉาบผิ ว ภายในสระว่ า ยน้ าด้ ว ยวั ส ดุ กั น น้ าซึ ม ท าความสะอาดได้ ง่ า ย พื้ น ท้ อ งสระว่ า ยน้ าที่ เ ป็ น ทางเดิ น
และนั่งพักโดยรอบสระทาด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ลื่น ไม่ดูดซับน้า ทาความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียงเล็กน้อยไป
ในทิศทางลงทางระบายน้าของสระว่ายน้าและมีการตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของสระว่ายน้าเป็นประจา
ทุกปี อันได้แก่ พื้นผิวขอบสระว่ายน้าและผนังสระว่ายน้าต้องไม่แตกร้าว หลุดร่อน ถ้าพบต้องหยุดใช้งานสระว่าย
น้าและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้โดยปลอดภัยพร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ดูแลความปลอดภัยประจา
สระ (Life guard) จานวน 2 คน ซึ่งตามคาแนะนาคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 ได้กาหนดไว้ดังนี้
3.2) ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจาสระ (Life guard) อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน กรณี
ที่เกิน 100 คน เศษของ 100 คน ให้คิดเป็น 100 คน และต้องเป็นผู้ที่มีความชานาญในการว่ายน้าและผ่านการ
อบรมการช่วยชีวิตคนจมน้า สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจาสระว่ายน้าตลอดเวลาที่เปิดบริการ
และต้องเป็นผู้ที่มีความชานาญในการว่ายน้าและผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้าสามารถให้การปฐมพยาบาล
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ได้โดยต้องอยู่ประจาสระว่ายน้าตลอดเวลาที่เปิดบริการ และจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ เช่น โฟมช่วยชีวิต
อย่างน้อย 2 อัน วงชูชีพขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความ
กว้างของสระว่ายน้าอย่างน้อย 2 อัน ไม้ช่วยชีวิตหรือวัตถุอื่นใดมีความยาวไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร น้าหนักเบา
อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้าเครื่องช่วยหายใจสาหรับผู้ใหญ่และสาหรับเด็ก
อย่างละ 1 ชุด และเครื่องมือปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจาสระว่ายน้า
และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด นอกจากนี้ โครงการได้มีจัดการสระว่ายน้าตามคาแนะนาคณะกรรมการสาธารณสุข
ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมกิจการสระว่ายน้าหรือกิจการอื่นทานองเดียวกัน
ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันโครงการได้ก่อสร้างสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว และบริเวณสระว่ายน้า
ได้จัดให้มีป้ายข้อปฏิบัติสาหรับผู้ที่มาใช้บริการ ซึ่งสามารถให้มองเห็นชัดเจน และยังได้จัดให้อุป กรณ์ช่วยชีวิต
บริเวณสระว่ายน้าอีกด้วย ดังรูปที่ 4.4.2-2

ข้อปฏิบัติสาหรับผู้ที่มาใช้บริการ

ห่วงชูชีพบริเวณสระว่ายน้า

รูปที่ 4.4.2-2 ตัวอย่างมาตรการการที่โครงการจัดให้มีบริเวณสระว่ายน้า
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสระว่ายน้า
1. ด้านโครงสร้างสระว่ายน้า
1) จั ด ให้ มี ก ารออกแบบให้ โ ครงสร้ า งสระว่ า ยน้ าเป็ น คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก น้ าซึ ม ไม่ ไ ด้
ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดีและทาความสะอาดได้และพื้นทางเดินข้างสระว่ายน้า ต้องเป็นพื้นเรียบ ไม่ลื่น ไม่มีน้าขัง
และทาความสะอาดได้ง่าย
2) ตรวจสภาพสระว่ายน้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบกระเบื้ องปูสระ หรืออุปกรณ์ใดๆ
ชารุดให้รีบซ่อมแซมทันที เพื่อป้องกันอุบัติจากการใช้สระว่ายน้า
3) จัดให้มีรางระบายน้าล้นมีฝาปิดรอบสระน้า อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้าล้นออกจากราง
4) จัดให้มีราวกันตกบริเวณริมสระว่ายน้าด้านริมอาคาร
5) จัดให้มีป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้าที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
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2. ด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการจมน้า
1) จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้า เพื่อให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนในกรณีที่มี
การเปิดใช้สระในเวลากลางคืน
2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจาพื้นที่สระว่ายน้า เพื่อควบดูแล และให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน
3) จัดให้มีอ่างล้างมือ ที่ล้างเท้า และบริเวณล้างตัวก่อนลงสระน้า
4) จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สาหรับผู้ใช้บริการ
5) จัดให้มีการบริการแยกกันระหว่างห้องน้าและห้องส้วมในบริเวณสระว่ายน้า
6) กาหนดให้มีข้อปฏิบัติสาหรับผู้ที่ม าใช้บริการ เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษีจีน
ติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้าให้มองเห็นชัดเจน อาทิ
- ต้องสวมชุดว่ายน้าที่สะอาด
- ต้องชาระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง
- ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด หูน้าหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นใน
สระว่ายน้า
- ห้ามนาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้า
- ห้ามนาอาหาร และเครื่องดื่ม หรือขวดแก้ว เข้าภายในพื้นที่สระว่ายน้า
- เด็กอายุต่ากว่า 10 ปี ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแล
- วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้า
7) กาหนดห้ามดื่มสุราในบริเวณสระว่ายน้า และห้ามผู้เมาสุราลงใช้บริการสระว่ายน้า
8) ห้ามการใช้สระว่ายน้าของโครงการอย่างคึกคะนอง หรือกระทาการใดๆ ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ
ทั้งต่อตนเองหรือผู้ใช้สระว่ายน้ารายอื่น
9) กาหนดให้ผู้ใช้สระว่ายน้าของโครงการ ห้ามส่งเสียงดัง รบกวนผู้ใช้สระรายอื่น
3. การตรวจสอบคุณภาพน้าสระว่ายน้า
สาหรั บการตรวจสอบคุ ณภาพน้าในสระว่ายน้าจะก าหนดให้มี ม าตรการติ ดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้าภายในสระว่ายน้า จานวน 2 ระดับ คือ บริเวณผิวน้าสระ และบริเวณความลึกของสระว่ายน้า ดัชนี
คุณภาพน้าที่ต้องตรวจวัดสาหรับสระว่ายน้าของโครงการที่ใช้เกลือในการฆ่าเชื้อโรค ประกอบด้วย
1) คลอรีนอิสระคงเหลือ ตรวจวัดทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด
2) ค่าความเป็นกรด-ด่าง ตรวจวัดทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด
3) โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้
สระมากที่สุด
4) ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform Bacteria) ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระ
มากที่สุด
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5) คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระ
มากที่สุด
6) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด
7) ความกระด้าง (Calcium Hardness) ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด
8) กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) (กรณีที่ใช้) ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด
9) คลอไรด์ (Chloride) ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด
10) แอมโมเนีย (Ammonia) ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด
11) ไนเตรท (Nitrate) ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด
12) จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus
aureus, seudomonas aeruginosa ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด
4. การตรวจสอบความปลอดภัยของสระว่ายน้า
ตรวจสอบความสมบูรณ์ขององค์ประกอบสระว่ายน้า และอุปกรณ์ส่วนควบของสระว่ายน้าเป็น
ประจาทุกวัน หากพบอุปกรณ์ชารุดให้ดาเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว ประกอบด้วย
1) กระเบื้องปูพื้น และผนังสระว่ายน้า ราวจับ บันได และฝาปิดรางน้าล้นรอบสระ
2) อุปกรณ์เครื่องกรองน้า และปั๊มน้า
3) อุปกรณ์ช่วยชีวิต ได้แก่ โฟมช่วยชีวิต 2 อัน ห่วงชูชีพ 2 อัน ไม้ช่วยชีวิต 1 อัน และชุด
ปฐมพยาบาล
4) ตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้า
มาตรการการจัดการสระว่ายน้าตามคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง
การควบคุมกิจการสระว่ายน้าหรือกิจการอื่นๆ ทานองเดียวกัน
1) สถานที่ตั้ง
1.1) สถานที่ตั้ง ควรห่างจากแหล่งซึ่งอาจทาให้เกิดการปนเปื้อนในสระว่ายน้า เช่น สถานเลี้ยง
สัตว์ หรือสถานที่ตั้งหรือรวบรวมมูลฝอย เป็นต้น
1.2) ควรมีรั้วหรือกาแพงเพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และเพื่อป้องกันไม่ให้
บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตไปใช้สระว่ายน้า ในช่วงที่ไม่เปิดให้บริการ รวมทั้งป้องกัน
สัตว์เข้ามาในบริเวณสระว่ายน้า
1.3) สถานที่ตั้งและบริเวณของสระว่ายน้า รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต้องอยู่ในที่น้าท่วมไม่ถึง
พื้นดินแข็งแรงไม่ทรุดง่าย อยู่ในบริเวณที่มีไฟฟ้า และน้าประปาอย่างเพียงพอ มีทางเข้าออก
สะดวก
2) สระว่ายน้าและอาคารประกอบ
2.1) โครงสร้างสระว่ายน้า ควรสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง
น้าซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี และทาความสะอาดง่าย
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2.2) ต้องมีรางระบายน้าล้น มีฝาปิดรอบสระว่ายน้า มีความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม
แข็งแรง ทาความสะอาดง่ายอยู่ในสภาพดี และไม่มีน้าล้นออกจากราง
2.3) ต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือสาหรับใช้ทาความสะอาดสระว่ายน้า ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรง
ขัดสระชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งตะแกรงช้อนวัสดุแขวนลอย
2.4) ต้องมีที่ว่างสาหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้า มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น
ไม่มีน้าขัง ทาความสะอาดง่าย
2.5) กรณีที่สระว่ายน้าใดมีการใช้ระบบไหลเวียนน้าเป็นแบบระบบสกิมเมอร์ ควรต้องมีข้อกาหนด
เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากระบบนี้ด้วย
2.6) ความลึกของน้า มีป้ายบอกความลึกหรือเลขบอกระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ในกรณีที่สระว่ายน้านั้นมีความลึกตั้งแต่ 1.50 เมตร ขึ้นไป โดยมีตัวเลขแสดงความลึกเป็น
ระยะๆ อย่างน้อย 3 ระยะ
2.7) ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้า เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่ มี
การเปิดใช้สระในเวลากลางคืน
2.8) อาคารประกอบทาด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบ ไม่ลื่นไม่ดูดซับน้า ทาความสะอาดง่าย
พื้นลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้าที่ดี
2.9) พื้น ควรทาด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้า ทาความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี
2.10) จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สาหรับผู้ใช้บริการในบริเวณ
ทางเข้าสระว่ายน้าและมีจานวนเพียงพอ
2.11) จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้ างเท้า ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้าและ
เติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
2.12) มีการรักษาความสะอาดรอบอาคารประกอบและพื้นที่โดยรอบอย่างสม่าเสมอ
2.13) ดูแลมิให้มีการนาสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้า หรืออาคารประกอบ
3) ข้อปฏิบัติสาหรับผู้ประกอบกิจการ
3.1) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการอบรมการดูแลคุณภาพน้าในสระว่ายน้าตามหลักสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้า และการดูแลรักษาสระว่ายน้า
3.2) ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจาสระ (Life Guard) อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการ
ไม่เกิน 100 คน กรณีที่เกิน 100 คน เศษของ 100 คน ให้คิดเป็น 100 คน และต้องเป็นผู้ที่มี
ความช านาญในการว่ า ยน้า และผ่า นการอบรมการช่ ว ยชี วิ ตคนจมน้ า สามารถให้ ก าร
ปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจาสระว่ายน้าตลอดเวลาที่เปิดบริการ
3.3) ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
3.3.1 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.20-8.40
3.3.2 คลอรีนอิสระ (Free chlorine) 0.60-1 pmm
3.3.3 คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) 0.50-1 pmm
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3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10

ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 80-100 pmm
ความกระด้าง (Calcium hardness) 250-600 pmm
กรดไซยานูริก (Cyanuric acid) 30-60 pmm
คลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 pmm
แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ppm
ไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ppm
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อน้า 100 มิลลิลิตร
โดยวิธี MPN (Most Probable Numbers) ในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร
3.3.11 ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform)
3.3.12 ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
3.4) จัดให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า ตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้
3.4.1 การเก็บตัวอย่างน้า ทาอย่างน้อย 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึก และส่วนตื้น ขณะมีผู้ใช้
สระว่ายน้ามากที่สุด
3.4.2 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความเป็นกรดด่างอย่างน้อยวัน
ละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ หากมีผู้ใช้บริการเป็นจานวนมาก หรือเป็น
วัน ที่ มี แ สงแดดจั ดควรตรวจสอบปริ ม าณคลอรี น และค่ า ความเป็ น กรดด่ า งใน
ระหว่างวันด้วย กรณีใช้คลอรีนชนิดกรดไตรคลอโรโอโซไซยานูริค ต้องตรวจหาค่า
กรดไซยานูริคด้วย
3.4.3 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคอล
โคลิฟอร์ม (Fecal coliform) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
3.4.4 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทางเคมี และชีวภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กาหนดใน
ข้อ 3.3) ครบทุกข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาขอหรือต่อ
ใบอนุญาต
3.5) จัดหาเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ ตรวจวิ เคราะห์คุ ณ ภาพน้าไว้ป ระจา รวมทั้ ง บั นทึ ก ผลการตรวจ
วิเคราะห์ และข้อมูลอื่นที่จาเป็น ดังนี้
3.5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน ต้องสามารถวิเคราะห์ได้ในช่วง
0.20-2 ppm
3.5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้องสามารถตรวจวัดได้
อย่างน้อยช่วง 3-9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1
3.5.3 มีการบันทึกข้อมูลจานวนผู้ใช้สระว่ายน้าในแต่ละวัน แยกเพศ และอายุ ระยะเวลาที่
ใช้สระว่ายน้า
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3.6) ต้องจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสาหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้าให้มองเห็นได้ชัด
และควรมีข้อความอย่างน้อยดังนี้
3.6.1 ต้องสวมชุดว่ายน้าที่สะอาด
3.6.2 ต้องชาระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง
3.6.3 ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด หูน้าหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่น
ในสระว่ายน้า
3.6.4 ห้ามนาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้า
3.6.5 ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้าลาย หรือสั่งน้ามูกลงในน้า
3.6.6 ห้ามทาสระว่ายน้าสกปรก
3.6.7 จานวนผู้ใช้บริการมากที่สุด ที่สระว่ายน้าสามารถรองรับได้
3.6.8 วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้า
3.7) ต้องดูแลบารุงรักษาเครื่องกรองน้าตามระยะเวลาที่สมควรเพื่อให้ทางานได้เต็มประสิทธิภาพ
4) การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี
4.1) สถานที่ เก็ บสารเคมี ต้ องมีป้า ยระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมี อันตราย” และ “ห้า มเข้ า ”
มีการระบายอากาศดี และมีการป้องกันน้าซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี และมีการจัดเก็บ
สารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.2) สารเคมีที่ใช้ต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย วิธีการใช้
และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามที่กฎหมายอื่นกาหนด
4.3) ในการใช้สารเคมีต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลาก และไม่นาสารเคมีหมดอายุมาใช้ในกรณีที่ไม่มี
ระบบการเติมสารเคมีแบบอัตโนมัติ ให้เติมสารเคมีลงในสระว่ายน้าในขณะที่ปิดบริการแล้ว
4.4) สถานที่ทางานที่เกี่ยวข้ องกับการใช้สารเคมี ต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิ ด
อุบัติเหตุอันเนื่องจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ค่ามาตรฐานแสง
สว่างในบริเวณต่างๆ ควรเป็นดังนี้
- ห้องสูบจ่ายสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์
- ห้องเครื่องกรองน้า ไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
- ห้องหรือสถานที่เก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
4.5) ต้องมีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของคนงาน เช่น กาหนดขั้นตอนการทางานที่
ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้คนงาน รวมทั้งประเมินการ
สัมผัสสารเคมีอันตรายของคนงานที่ทาหน้าที่เติมสารเคมี และมีผลไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
4.6) ในขณะทางานกับสารเคมี ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
เช่น สวมหน้ากาก และสวมถุงมือในขณะปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมี เป็นต้น
4.7) ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้า หรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารเคมี
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4.8) ดูแลความสะอาดอย่างสม่าเสมอ หากสารเคมีหกรั่วไหล ต้องทาความสะอาดทันที
5) การจัดการสิ่งปฏิกูล น้าเสีย และมูลฝอย
5.1) จัดให้มีห้องน้า ห้องส้วม และการบาบัดสิ่งปฏิกูลดังนี้
5.1.1 มีห้องน้า ส้วมแยกออกจากกัน โดยมีแบบและจานวนตามที่กาหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.1.2 ลักษณะของห้องส้วม การบาบัด และการกาจัดสิ่งปฏิกูลต้องถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
5.1.3 ต้ อ งดู แ ลรั ก ษาความสะอาดของห้ อ งน้ าและห้ อ งส้ ว มเป็ น ประจ าทุ ก วั น ที่ เ ปิ ด
ให้บริการ
5.1.4 ภายในห้องน้าควรมีวัสดุอุปกรณ์ตามความจาเป็นและเหมาะสม
5.2) มีการบาบัดน้าเสียให้มีคุณภาพได้มาตรฐานก่อนระบายก่อนระบายออก ซึ่งส่วนประกอบของ
ระบบการจัดการ น้าเสีย ประกอบด้วย
5.2.1 ตะแกรงดักขยะ สาหรับดักเศษขยะออกจากน้าเสีย
5.2.2 ระบบรวบรวมน้าเสีย น้าจากส่วนต่างๆ ของอาคารไหลมารวมกันที่ถังรวบรวมน้า
เพื่อรอการบาบัด น้าที่ล้นออกจากบ่อรวบรวมนี้จะไหลเข้าสู่บ่อบาบัด
5.2.3 ระบบบาบัดน้าเสียต้องมีวิธีการบาบัดน้าเสียที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
ราคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน
5.2.4 รางระบายน้าทิ้ง รางหรือท่อสาหรับระบายน้าทิ้ง ควรมีตะแกรงวางปิดรางเพื่อกรอง
เศษผงต่างๆ และป้องกันหนู นอกจากนี้ทางเปิดของท่อระบายน้าออกสู่ถังเก็บน้ารด
น้าต้นไม้ควรมีตะแกรงปิดเพื่อป้องกันหนูด้วย
5.3) จัดให้มีการจัดการขยะดังนี้
5.3.1 มีการคัดแยกขยะและมีภาชนะรองรับขยะแยกตามประเภท
5.3.2 มีภาชนะรองรับขยะที่เพียงพอตามหลักสุขาภิบาล
5.3.3 ล้างทาความสะอาดภาชนะรองรับขยะและบริเวณที่วางภาชนะอยู่เสมอ
5.3.4 รวบรวมขยะจากภาชนะรองรั บขยะไปยัง ที่ พั ก ขยะรวม หรื อ นาไปก าจั ดทุ ก วั น
โดยเฉพาะขยะที่เน่าเสียได้ง่าย
5.3.5 กาจัดขยะด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามข้อกาหนดท้องถิ่น
5.3.6 ดู แ ลมิ ให้เกิ ดการทิ้ ง ขยะเกลื่อ นกลาดภายในสถานประกอบกิ จ การและบริ เวณ
โดยรอบ
6) การสุขาภิบาลอาหาร และน้าดื่ม
6.1) ในกรณีมีการจาหน่ายอาหาร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และตามข้อกาหนดของ
ท้องถิ่น
6.2) ต้องมีน้าดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้าดื่มไว้บริการอย่างเพียงพอ
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6.3) ลักษณะการนาน้ามาดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน เช่น ใช้ระบบน้ากด
ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียว
แล้วนาไปล้างทาความสะอาดก่อนนามาใช้ดื่มใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้จัดทาป้ายหรือข้อความ
การปฏิบัติไว้ด้วย
7) การป้องกันควบคุมสัตว์ และแมลงนาโรค
7.1) ภายในสถานประกอบกิจการไม่ควรมีหนู แมลงวัน และแมลงสาบ
7.2) ต้ อ งมี ก ารป้ อ งกั น ควบคุ ม ก าจั ด สั ต ว์ และแมลงน าโรค โดยเฉพาะหนู แมลงวั น
และแมลงสาบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
8) การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
8.1) ต้ อ งก าหนดให้ มี ผู้ ดู แ ลมาด้ ว ย กรณี ที่ น าเด็ ก อายุ ต่ ากว่ า 10 ปี ที่ ยั ง ว่ า ยน้ าไม่ เ ป็ น
และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้า
8.2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตดังนี้
8.2.1 โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน
8.2.2 ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกเอาไว้กับเชือก
ยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้า อย่างน้อย 2 อัน
8.2.3 ไม้ ช่ ว ยชี วิ ต หรื อ วั ต ถุ อื่ น ใด มี ค วามยาวไม่ น้ อ ยกว่ า 3.50 เมตร น้ าหนั ก เบา
อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้า
8.2.4 เครื่องช่วยหายใจ สาหรับผู้ใหญ่ และสาหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด
8.2.5 ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจาสระ
ว่ายน้าและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด
8.3) มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สาคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานี
ตารวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้า และ
ต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูล
ปัจจุบันอยู่เสมอ
9) เหตุราคาญ
ต้องควบคุมมิให้เกิดเหตุราคาญ ซึ่งมาจากกิจกรรมการดาเนินการต่างๆ
มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
ภายในโครงการได้จัดให้มีห้องอาหารอยูบ่ ริเวณชั้น 1 ของอาคาร 2 มีพื้นที่ประมาณ 318.27 ตารางเมตร
โดยโครงการต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จาหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ดังนี้
หมวด 1 สุขลักษณะของสถานที่จาหน่ายอาหาร
ข้อ 3 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับสถานที่และบริเวณที่ใช้ทา ประกอบหรือ
ปรุงอาหาร จาหน่ายอาหาร และบริโภคอาหาร ดังต่อไปนี้
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(1) พื้นบริ เวณที่ ใช้ ทา ประกอบ หรื อ ปรุ ง อาหารต้ อ งสะอาด ทาด้ วยวัสดุ ที่แ ข็ ง แรง
ไม่ชารุด และทาความสะอาดง่าย
(2) ในกรณีที่มีผนังหรือเพดาน ผนังหรือเพดานต้องสะอาด ทาด้วยวัสดุที่แข็งแรงและ
ไม่ชารุด
(3) มีก ารระบายอากาศเพี ยงพอ และในกรณี ที่สถานที่ จาหน่า ยอาหารเป็นสถานที่
สาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ
(4) มี แ สงสว่ า งเพี ย งพอตามความเหมาะสมในแต่ ล ะบริ เ วณ ทั้ ง นี้ ตามที่ รั ฐ มนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(5) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์สาหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะสาหรับสถานที่และบริเวณ
สาหรับใช้ทา ประกอบหรือปรุงอาหาร และบริโภคอาหาร เว้นแต่สถานที่หรือบริเวณบริโภคอาหารไม่มีพื้นที่
เพียงพอ สาหรับจัดให้มีที่ล้างมือ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์สาหรับทาความสะอาดมือที่เหมาะสม
(6) โต๊ะที่ใช้เตรียม ประกอบหรือปรุงอาหาร หรือจาหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพื้นไม่น้อย
กว่า หกสิบเซนติเมตร ทาด้วยวัสดุที่ทาความสะอาดง่าย และมีสภาพดี
(7) โต๊ะหรือเก้าอี้ที่จัดไว้สาหรับบริโภคอาหารต้องสะอาด ทาด้วยวัสดุที่แข็งแรง และไม่
ชารุด
ข้อ 4 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับส้วม ดังต่อไปนี้
(1) ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี พร้อมใช้ และมีจานวนเพียงพอ
(2) ห้องส้วมต้องสะอาด พื้นระบายน้าได้ดี ไม่มีน้าขัง มีการระบายอากาศที่ดี และมีแสง
สว่าง เพียงพอ
(3) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์สาหรับล้างมือจานวนเพียงพอ
(4) ห้ อ งส้ ว มต้ อ งแยกเป็ น สั ด ส่ ว น โดยประตู ไ ม่ เ ปิ ด โดยตรงสู่ บ ริ เ วณที่ เ ตรี ย ม
ทา ประกอบ หรือปรุงอาหาร ที่เก็บ ที่จาหน่าย ที่บริโภคอาหาร ที่ล้างและที่เก็บภาชนะอุปกรณ์ เว้นแต่จะมี
การจัดการห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ และมีฉากปิดกั้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา
ข้อ 5 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอย ที่มีสภาพ
ดี ไม่รั่วซึม ไม่ดูดซับน้า มีฝาปิดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น และต้องดูแล รักษาความสะอาดถัง
รองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถัง
รองรับมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย ในสถานที่จาหน่ายอาหาร
ข้อ 6 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้าเสีย ดังต่อไปนี้
(1) ต้องมีการระบายน้าได้ดี ไม่มีน้าขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้างในบริเวณสถานที่
จาหน่ายอาหาร
(2) ต้องมีการแยกเศษอาหารออกจากภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ก่อนการทาความ
สะอาด
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(3) ต้องมีการแยกไขมันไปกาจัดก่อนระบายน้าทิ้งออกสู่ระบบระบายน้า โดยใช้ถังดัก
ไขมัน หรือบ่อดักไขมัน หรือการบาบัดด้วยวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ากว่าการบาบัดด้วยถังดักไขมันหรือ
บ่อดักไขมัน และน้าทิ้งต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ข้อ 7 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีมาตรการในการป้องกันสัตว์ แมลงนาโรค และสัตว์เลี้ยง
ตามหลักวิชาการ
ข้อ 8 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีมาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือสาหรับป้องกัน อัคคีภัยจาก
การใช้เชื้อเพลิงในการทา ประกอบ หรือปรุงอาหาร
ข้อ 9 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสด ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) อาหารสดที่นามาประกอบและปรุงอาหาร ต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด
และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(2) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่
วางบนพื้ นหรื อ บริ เวณที่ อ าจทาให้อ าหารปนเปื้อ น ทั้ ง นี้ให้เป็นไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก าร ที่ รั ฐมนตรี โ ดย
คาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 10 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อน และมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(2) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่อ งปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่ง อื่นที่
นามาใช้ ในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย และได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
ข้ อ 11 สถานที่ จ าหน่ า ยอาหารต้ อ งมี ก ารจั ด การเกี่ ย วกั บ อาหารประเภทปรุ ง ส าเร็ จ ตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) อาหารประเภทปรุงสาเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกัน
การปนเปื้อน รวมทั้งวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร
(2) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสาเร็จให้สะอาด ปลอดภัยสาหรับการ
บริโภค ตามชนิดของอาหาร ตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(3) มีการจัดการสุขลักษณะของการจาหน่ายอาหารตามที่รั ฐมนตรีโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการ ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 12 น้าดื่มหรือเครื่องดื่มที่เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ใช้ในสถานที่จาหน่ายอาหาร
ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร และ
ต้องทาความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนามาให้บริการ
ในกรณีที่เป็นน้าดื่มที่ไม่ได้เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทหรือเครื่องดื่มที่ปรุงจาหน่าย ต้อง
บรรจุใ นภาชนะที่ สะอาด มี ก ารปกปิ ด และป้ อ งกั นการปนเปื้อ น โดยต้ อ งวางสูง จากพื้ นไม่ น้อ ยกว่า หกสิ บ
เซนติเมตร ทั้งนี้ น้าดื่มและน้าที่ใช้สาหรับปรุงเครื่องดื่มต้องมีคุณภาพไม่ต่ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้าบริโภค ที่กรม
อนามัยกาหนด
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ข้อ 13 การทา ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องใช้น้าที่มีคุณภาพไม่ต่ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้าบริโภค
ที่กรมอนามัยกาหนด
ข้อ 14 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้าแข็ง ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ใช้น้าแข็งที่สะอาดและมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(2) เก็ บในภาชนะที่ สะอาด สภาพดี มี ฝาปิด และวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า สิบห้า
เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร ไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อ น
และต้องไม่ระบายน้าจากถังน้าแข็งลงสู่พื้นบริเวณที่วางภาชนะ
(3) ใช้อุปกรณ์สาหรับคืบหรือตักน้าแข็งโดยเฉพาะ โดยอุปกรณ์ต้องสะอาดและมีด้ามจับ
(4) ห้ามนาอาหารหรือสิ่งของอื่นไปแช่รวมกับน้าแข็งสาหรับบริโภค
ข้อ 15 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้าใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) น้าใช้ต้อ งเป็นน้าประปา ยกเว้นในท้อ งถิ่นที่ไม่มีน้าประปาให้ใช้น้าที่ มีคุณภาพ
เทียบเท่า น้าประปาหรือเป็นไปตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(2) ภาชนะบรรจุน้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี
ข้อ 16 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการสารเคมี สารทาความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุ
ที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร โดยติดฉลากและป้ายให้เห็นชัดเจน พร้อมทั้งมีคาเตือน และคาแนะนาเมื่อเกิ ด
อุบัติภัยจากสารดังกล่าว และการจัดเก็บต้องแยกบริเวณเป็นสัดส่วนต่างหากจาก บริเ วณที่ใช้ทา ประกอบ ปรุง
จาหน่าย และบริโภคอาหาร
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนถ่ายสารเคมี สารทาความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็น อันตราย
ต่ออาหารจากภาชนะบรรจุเดิม ห้ามนาภาชนะบรรจุนั้นมาใช้บรรจุอาหาร และห้ามนาภาชนะ บรรจุอาหารมาใช้
บรรจุสารเคมี สารทาความสะอาดวัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร
ข้ อ 17 ห้ า มใช้ ก๊ า ซหุ ง ต้ ม เป็ นเชื้ อ เพลิ ง ในการท า ประกอบ หรื อ ปรุ ง อาหารบนโต๊ ะ หรื อ ที่
รับประทานอาหารในสถานที่จาหน่ายอาหาร
ข้อ 18 ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในการทา ประกอบ ปรุง หรือ อุ่น
อาหารในสถานที่จาหน่ า ยอาหาร เว้นแต่ เป็นการใช้แ อลกอฮอล์แข็ งสาหรั บใช้เป็นเชื้อ เพลิง ทั้ ง นี้ ผลิตภั ณฑ์
ดังกล่าวต้องมีมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หมวด 3 สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่นๆ
ข้ อ 19 สถานที่ จ าหน่ า ยอาหารต้ อ งมี ก ารจั ด การเกี่ ย วกั บ ภาชนะ อุ ป กรณ์ และเครื่ อ งใช้
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ภาชนะ อุ ป กรณ์ และเครื่ อ งใช้ ต่า งๆ ต้ อ งสะอาดและท าจากวัส ดุ ที่ ปลอดภั ย
เหมาะสมกับ อาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชารุด และมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(2) มีการจัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไว้ในที่สะอาด โดยวางสูงจากพื้นไม่
น้อยกว่า หกสิบเซนติเมตร และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(3) จัดให้มีช้อนกลาง สาหรับอาหารที่รับประทานร่วมกัน
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(4) ตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอื่น ๆ ต้องสะอาด
มีสภาพดี ไม่ชารุด และมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร
(5) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอื่น ๆ
หรืออุปกรณ์เตรียมอาหาร ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี และไม่ชารุด
ข้อ 20 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการทาความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์
และเครื่องใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่รอการทาความสะอาด ต้องเก็บในที่ที่สามารถ
ป้องกันสัตว์ และแมลงนาโรคได้
(2) มีการทาความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่ถู กสุขลักษณะ และใช้สาร
ทาความสะอาดที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามคาแนะนาการใช้สารทาความสะอาดนั้นๆ จากผู้ผลิต
(3) จัดให้มีการฆ่าเชื้อภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ภายหลังการทาความสะอาด ให้
รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดสารที่ห้ามใช้ ในการทาความ
สะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้
หมวด 4 สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
ข้ อ 21 ผู้ ป ระกอบกิ จ การและผู้ สั ม ผั ส อาหารต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ด้ า นสุ ข ลั ก ษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ ป ระกอบกิ จ การและผู้ สั ม ผั ส อาหารต้ อ งมี สุ ข ภาพร่ า งกายแข็ ง แรง ไม่ เ ป็ น
โรคติดต่อ หรือพาหะนาโรคติดต่อ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หรือโรคอื่นๆ ตามที่กาหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น ใน
กรณีที่เจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานได้
(2) ผู้ประกอบกิ จการและผู้สัม ผัส อาหารต้ อ งผ่า นการอบรมตามหลัก เกณฑ์ และ
วิธีการ ที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(3) ผู้สัม ผัสอาหารต้ อ งรั ก ษาความสะอาดของร่ า งกาย สวมใส่เสื้อผ้า และอุปกรณ์
ป้องกัน ที่สะอาดและสามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้
(4) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ประกอบ ปรุง จาหน่ายและ
เสิร์ฟอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่กระทาการใดๆ ที่จะทาให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรค
ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามที่กาหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
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4.4.3 ระบบการป้องกันอัคคีภัย และดับเพลิง
ระยะรื้อถอน และก่อสร้างลานจอดรถ
ปั จ จุ บั น ได้ ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งอาคารห้ อ งพั ก เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ จ ะมี ก ารปรั บ พื้ น ที่ เ พื่ อ เป็ น
ลานจอดรถ ซึ่ง จะมีการรื้อ ถอนบ้า นพั กอาศัยจานวน 5 หลัง ได้ แก่ บ้า นพั กอาศัยชั้นเดียว จานวน 3 หลัง
และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 2 หลัง ดังนั้น กิจกรรมการก่อสร้างจะมีเพียงการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและปรับ
พื้นที่เพื่อเป็นลานจอดรถเท่านั้น ซึ่งโครงการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 4 กิโลกรัม ไว้บริเวณห้องเก็บวัสดุ
ก่อสร้าง ติดตั้งไว้ให้ส่วนบนสุดสูงจากพื้นไม่เกิน 1.50 เมตร สามารถอ่านคาแนะนาและนาไปใช้ได้สะดวก
ประกอบกับโครงการใช้เวลาในการดาเนินการประมาณ 1 เดือน ซึ่งปัจจุบันภายในโครงการได้จัดให้มีระบบ
ดับเพลิงและอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ต่างๆ ตามกาหนด ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบด้านการเกิดอัคคีภัยจะเกิดขึ้น
ในระดับต่า
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการป้องกันอัคคีภัย ระยะรื้อถอน และก่อสร้างลานจอดรถ
1. จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย โดยการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 4 กิโลกรัม ไว้ในสถานที่ที่
คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย และจะต้องติดตั้งบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและสามารถหยิบใช้ได้อย่าง
สะดวก
2. จัดให้มีการตรวจสอบถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3. การเดินสายไฟและการติดตั้งระบบไฟฟ้าต่างๆ ต้องให้ความปลอดภัยและถูกต้องตามขั้นตอน
4. จัดเก็บวัสดุการก่อสร้างที่เป็นวัตถุไวไฟหรือง่ายต่อการติดไฟ แยกให้เป็นสัดส่วนพร้อมทั้งแสดง
ป้ายเตือนให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
5. ห้า มคนงานสู บ บุห รี่ ใ กล้ กั บ วั ส ดุที่ติดไฟได้ ง่ า ย พร้ อ มทั้ ง ก าชั บให้ ค นงานดั บ ไฟให้ ส นิ ททุ ก ครั้ ง
หลังจากเลิกสูบบุหรี่
6. ควบคุมดูแลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟอย่างเข้มงวด
ระยะดาเนินการ
โครงการได้ จัดให้มี ร ะบบป้อ งกั น อั ค คี ภั ย ตามข้ อ ก าหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537)
และกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดังนี้
1) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีหน้าที่ตรวจจับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยตรวจจับควันไฟ ความร้อน
เปลวไฟ หรือทาการแจ้งเตือน โดยมีผู้พบเห็นและทาการส่งสัญญาณเตือนในรูปแบบของเสียงและแสงแล้วส่ง
สัญญาณไปยังตู้ควบคุมหรือแผนกดับเพลิง ซึ่งส่วนประกอบของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีดังนี้
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 แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel : FCP) ทาหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับส่ง
สัญญาณตรวจรับ โดยการทางาน คือ เมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้เริ่มทางาน ส่งสัญญาณไปที่แผงควบคุม จะมี
สัญญาณที่แผงควบคุมจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาปิดสวิทซ์เพื่อตัดเสียง โดยโครงการติดตั้งไว้ในห้องงานระบบ (EE)
บริเวณชั้น 1 ของอาคาร 1
 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Call Point : MCP) เป็นอุปกรณ์เริ่มส่งสัญญาณโดยใช้
มือดึงหรือกด จากบุคคลที่เห็นเหตุการณ์ ซึ่งโครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุ ด้วยมือ (Manual Call Point :
MCP) ทั้งหมด จานวน 56 จุด บริเวณอาคาร 1 และอาคาร 2 รายละเอียดดังนี้
- อาคาร 1 ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน โดยชั้น 2 และ ชั้น 3 ติดตั้งจานวน 4 จุด/ชั้น ส่วนชั้น
1 และชั้น 4 - ชั้น 8 ติดตั้งจานวน 4 จุด/ชั้น รวมติดตั้งทั้งหมด 26 จุด
- อาคาร 2 ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน โดยชั้น 1 และ ชั้น 2 ติดตั้งจานวน 3 จุด/ชั้น ส่วนชั้น
3 - ชั้น 8 ติดตั้งจานวน 4 จุด/ชั้น รวมติดตั้งทั้งหมด 30 จุด
 อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector : SD) มีหน้าที่ตรวจสอบอนุภาคของควัน
โดยอัตโนมัติ ซึ่งส่วนใหญ่การเกิด เพลิงไหม้จะเกิดควันไฟก่อน จึงทาให้อุปกรณ์ตรวจจับควันสามารถตรวจการเกิด
เพลิงไหม้ได้ในระยะแรก ซึ่งโครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector : SD) ภายในห้องพัก
ทุกห้อง พื้นที่ต้อนรับ โถงทางเดิน บันไดหลัก ห้องเก็บของ ห้องอาหาร ห้องครัว สานักงาน ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล
ห้องงานระบบ และห้องปฐมพยาบาล เป็นต้น ติดตั้งทั้งหมดจานวน 392 จุด รายละเอียดดังนี้
- อาคาร 1 ติดตั้ง ชั้น 1 จานวน 14 จุด ชั้น 2 และ ชั้ น 3 จานวน 22 จุด/ชั้น ส่วนชั้น
4 - ชั้น 8 ติดตั้งจานวน 19 จุด/ชั้น รวมจานวน 153 จุด
- อาคาร 2 ติดตั้งชั้น 1 จานวน 13 จุด ชั้น 2 จานวน 28 จุด และชั้น 3 - ชั้น 8 ติดตั้ง
จานวน 33 จุด/ชั้น รวมจานวน 239 จุด
 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector : H) เป็นอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ (Initiating
Devices) เมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้น ติดตั้งบริเวณห้องครัว ของอาคาร 2 จานวน 3 จุด
 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) โครงการจัดให้มีระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินภายใน
อาคาร ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ห้องครัว ห้องอาหาร ห้องน้ารวม และห้องงานระบบ
ติดตั้ง ทั้ง หมด จานวน 160 จุด ซึ่ ง เป็ นระบบแยกอิ สระที่ มี แ บตเตอรี่ ใช้ ง านได้ นานไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ชั่ วโมง
การออกแบบและการติดตั้งระบบไฟฟ้าฉุกเฉินให้เป็นไปตามมาตรฐานของ วสท. รายละเอียดดังนี้
- อาคาร 1 ติดตั้งจานวน 66 จุด โดยติดตั้งชั้น 1 จานวน 10 จุด และชั้น 2 - ชั้น 8 จานวน
8 จุด/ชั้น
- อาคาร 2 ติดตั้งจานวน 94 จุด โดยติดตั้งชัน้ 1 จานวน 14 จุด ชั้น 2 จานวน 20 จุด และ
ชั้น 3 - ชั้น 8 จานวน 10 จุด/ชั้น
 ป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit Signs) จัดให้มีป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน บริเวณโถง
ทางเดินของแต่ละชั้น รวมทั้งหมดจานวน 87 จุด โดยอาคาร 1 จานวน 5 จุด/ชั้น และอาคาร 2 จานวน 6 จุด/ชั้น
ยกเว้นชั้น 1 ติดตั้ง 5 จุด
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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2) ระบบดับเพลิงภายในโครงการ
 หัวรับน้าดับเพลิงภายนอก (Fire Department Connection : FDC) โครงการจัดให้
มีหัวรับน้าดับเพลิงจานวน 2 จุด โดยจุดที่ 1 อยูบ่ ริเวณทางเข้า – ออก (ทางเซอร์วิส) ของอาคาร 1 และอยู่บริเวณ
ใกล้ห้องอาหาร ของอาคาร 2 ประกอบด้วยหัวต่อพร้อมข้อต่อสวมเร็วตัวผู้มีฝาครอบ และโซ่ประกอบครบชุด
 ตู้สายฉีดน้าดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET : FHC) โครงการจัดให้มีตู้ดับเพลิง ภายใน
ประกอบด้วย หัวฉีดน้าดับเพลิง (Hose Valve) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.50 นิ้ว และสายฉีดน้าดับเพลิง (Hose
Reel) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว และถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ รวมติดตั้ง
ทั้งหมด 25 จุด รายละเอียดดังนี้
- อาคาร 1 ติ ดตั้ งบริ เวณโถงทางเดิ นใกล้ บันได โดยติ ดตั้ ง ชั้ น 1 จานวน 1 จุด และชั้ น
3 - ชั้น 8 จานวน 2 จุด/ชั้น รวมจานวน 15 จุด
- อาคาร 2 ติดตั้งบริเวณโถงทางเดินใกล้ลิฟต์ โดยติดตั้งชั้น 1 และชั้น 4 – ชั้น 8 จานวน 1
จุด/ชั้น ส่วนชั้น 2 และ ชั้น 3 ติดตั้งจานวน 2 จุด/ชั้น รวมจานวน 10 จุด
 ถังดับเพลิงชนิดผงเคมี ABC ขนาด 10 ปอนด์ เป็นถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ความจุสารเคมี
10 ปอนด์ ติดตั้งทั้งหมด 39 จุด (ไม่รวมถังดับเพลิงที่อยู่ในตู้สายฉีดน้าดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET : FHC)
ซึ่งผูใ้ ช้บริการ สามารถอ่านคู่มือการใช้งานได้จากป้ายบริเวณจุดที่ตั้งหรือข้างถัง รายละเอียดดังนี้ (ดังรูปที่ 4.4.3-1)
- อาคาร 1 ติ ด ตั้ ง บริ เ วณห้ อ งครั ว ห้ อ งอาหาร และโถงทางเดิ น จ านวน 2 จุ ด /ชั้ น
รวมจานวน 16 จุด
- อาคาร 2 ติดตั้งบริ เวณห้องระบบไฟฟ้ า และโถงทางเดินใกล้บันได จานวน 3 จุด/ชั้น
ยกเว้นชั้น 1 มีจานวน 2 จุด รวมจานวน 23 จุด
สาหรับรายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคารสรุปได้ดังตารางที่ 4.4.3-1

รูปที่ 4.4.3-2 ตัวอย่างมาตรการการติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมี ABC บริเวณโถงทางเดิน
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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ตารางที่ 4.4.3-1 รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร
อาคาร

อาคาร 1
(อาคาร 8 ชั้น)

รวม

อาคาร 2
(อาคาร 8 ชั้น)

รวม
รวมทั้งโครงกร
หมายเหตุ :

FCP
M
B
SD
H
Exit
EM
CCTV
FHC
ABC

ชั้นที่ FCP
1
1
2
3
4
5
6
7
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
1
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

M
3
4
4
3
3
3
3
3
26
3
3
4
4
4
4
4
4
30
56

B
3
4
4
3
3
3
3
3
26
3
3
4
4
4
4
4
4
30
56

SD
14
22
22
19
19
19
19
19
153
13
28
33
33
33
33
33
33
239
392

H
3
3
3

Exit EM CCTV FHC
5
10
8
2
5
8
10
2
5
8
9
2
5
8
7
2
5
8
7
2
5
8
7
2
5
8
7
2
5
8
7
2
40 66
62
16
6
14
8
1
5
20
10
1
6
10
5
1
6
10
5
1
6
10
5
1
6
10
5
1
6
10
5
1
6
10
5
1
47 94
48
8
87 160 110 24

ABC
2
2
2
2
2
2
2
2
16
2
3
3
3
3
3
3
3
23
39

แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel)
อุปกรณ์แจ้งเหตุแบบมือดึง (Manual Pull Station)
อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยเสียง (Alarm Bell)
เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)
เครื่องตรวจจับความร้อน ชนิดควบคุมอุณหภูมิ (Heat Detector)
ป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit Signs)
ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)
กล้องวงจรปิด
ตู้สายฉีดน้าดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมี ABC ขนาด 10 ปอนด์

3) ประเมินระบบป้องกันอัคคีภัยกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงการได้จัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัย จานวนอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยโดยให้สอดคล้องตาม
ข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) และกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 รายละเอียดในตารางที่ 4.4.3-2

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

4-123

กฎกระทรวงฉบับที่ 47
(พ.ศ.2540)
ข้อ 5 (3) ติดตั้งเครื่องมือดับเพลิงแบบมือ
ถือตามชนิดและขนาดที่เหมาะสม สาหรับ
ดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีใน
แต่ละชั้นโดยให้มี 1 เครื่องต่อพื้นที่ไม่เกิน
1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45
เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เครื่องการ
ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ นี้ ต้ อ ง
ติดตั้ งให้ ส่วนบนสุ ดของตัวเครื่องสูงจาก
ระดั บพื้ นอาคารไม่ เกิ น 1.50 เมตร
ในที่ มองเห็ นสามารถอ่ านค าแนะนาการ
ใช้ ไ ด้ แ ละสามารถเข้ า ใช้ สอยได้ สะดวก
และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
โดยเครื่องดับเพลิงมือถือต้องมีขนาดบรรจุ
สารเคมีไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม

กฎกระทรวงฉบับที่
55 (พ.ศ.2543)
-

รายละเอียด

รายละเอียดของโครงการ

ผู้ออกแบบ

ระบบดับเพลิง

- โครงการจั ด ให้ มี ถั ง ดั บ เพลิ ง ชนิ ด
ผงเคมี ABC ขนาด 10 ปอนด์ เป็นถัง
ดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ความจุสารเคมี
10 ปอนด์ ติดตั้งหมด จานวน 39 จุด
(ไม่รวมถังดับเพลิงที่อยู่ในตู้สายฉีดน้า
ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET :
FHC) ซึ่ ง ผู้พั กอาศั ย ภายในอาคาร
สามารถอ่ า นคู่ มื อ การใช้ ง านได้ จ าก
ป้ายบริเวณจุดที่ตั้งหรือข้างถัง ซึ่งผู้พัก
อาศัยภายในอาคาร สามารถอ่านคู่มือ
การใช้งานได้จากป้ายบริเวณจุดที่ตั้ง
หรือข้างถัง

นายนายศรั ณย์ วงศ์ วิ วั ฒน์
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล เลข
ทะเบียน สก.3276
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กฎกระทรวงฉบับที่ 39
(พ.ศ.2537)
ข้ อ 3 ห้ องแถว ตึ กแถว บ้ านแถว
และบ้ านแฝด ที่ มี ความสู งไม่ เกิ น 2 ชั้ น
ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่าง
ใดอย่างหนึ่งตามชนิดและขนาดที่ก าหนด
ไว้ในตารางที่ 1 ท้ายกฎกระทรวงนี้ จานวน
คูหาละ 1 เครื่อง
อาคารอื่นนอกจากอาคารตามวรรค
หนึ่ง ต้ องติด ตั้งเครื่องดับ เพลิง แบบมื อ
ถืออย่างใดอย่างหนึ่งตามชนิดและขนาด
ที่กาหนดไว้ในตารางวรรคหนึ่ง สาหรับ
ดับเพลิงที่เกิ ดจากประเภทของวัสดุที่มี
ในแต่ละชั้นไว้ 1 เครื่อง ต่อพื้นที่อาคาร
ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุก ระยะไม่
เกิ น 45 เมตร แต่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ชั้ น ละ 1
เครื่อง
การติ ดตั้ งเครื่ องดับเพลิ งตามวรรค
หนึ่ ง และวรรคสอง ต้ อ งติ ด ตั้ ง ให้ ส่ ว น
บนสุ ด ของตั ว เครื่ อ งสู ง จากระดั บ พื้ น
อาคารไม่ เกิ น 1.50 เมตร ในที่ มองเห็ น
สา มา ร ถ อ่ า นค าแ นะ น าก าร ใช้ ไ ด้
และสามารถนาไปใช้งานได้ อย่างสะดวก
และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI Co.,Ltd.

ตารางที่ 4.4.3-2 สรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

กฎกระทรวงฉบับที่ 47
(พ.ศ.2540)
ข้อ 5 (4) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือน
เพลิงไหม้ ทุกชั้นโดยระบบสัญญาณเตือน
เพลิงไหม้อย่างน้อยประกอบด้วย
(ก) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟที่
สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ใน
อาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง
(ข) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้ง
เหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มื อ
เพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณทางาน

กฎกระทรวงฉบับที่
55 (พ.ศ.2543)
-

รายละเอียด

รายละเอียดของโครงการ
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ระบบสั ญ ญาณ - แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control
แจ้ ง เหตุ เ พลิ ง Panel : FCP) ทาหน้าที่ เป็นจุดศูนย์
ไหม้
รวมการรับส่งสัญญาณตรวจรับ โดย
การทางาน คือ เมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุ
ที่ติดตั้งไว้ เริ่มทางาน ส่งสั ญญาณไปที่
แผงควบคุม จะมีสัญญาณที่แผงควบคุม
จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาปิดสวิทซ์เพื่อ
ตัดเสี ยง โดยโครงการติดตั้งไว้ในห้ อง
งานระบบ (EE) บริ เ วณชั้ น 1 ของ
อาคาร 1
- อุปกรณ์แจ้งเหตุแบบมือดึง (Manual
Pull Station : MCP) เป็นอุปกรณ์
เริ่ ม ส่ ง สั ญ ญาณโดยใช้ มื อ ดึ ง หรื อ กด
จ า ก บุ ค ค ล ที่ เ ห็ น เ ห ตุ ก า ร ณ์
ซึ่งโครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุ
แบบมือดึง (Manual Pull Station;
M) ติดตั้งทั้งหมดจานวน 56 จุด
- อุ ป ก ร ณ์ ต ร ว จ จั บ ค วั น ( Smoke
Detector : SD) มีหน้าที่ตรวจสอบ
อนุภาคของควันโดยอัตโนมัติ ซึ่งส่วน
ใหญ่การเกิด เพลิงไหม้จะเกิดควันไฟ
ก่ อ น จึ ง ท าให้ อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ ควั น
สามารถตรวจการเกิดเพลิงไหม้ได้ใน

ผู้ออกแบบ
นายนายศรั ณย์ วงศ์ วิ วั ฒน์
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล เลข
ทะเบียน สก.3276

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กฎกระทรวงฉบับที่ 39
(พ.ศ.2537)
ข้อ 5 อาคารอื่นนอกจากอาคารตามข้อ
3 วรรคหนึ่ง ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นใน
ห ลั ง เ ดี ย ว กั น เ กิ น 2,000
ตารางเมตร ต้องมีระบบสัญญาณเตือน
เพลิงไหม้ทุกชั้นด้วย
ข้อ 6 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ตาม
ข้ อ 4 แ ล ะ ข้ อ 5 อ ย่ า ง น้ อ ย ต้ อ ง
ประกอบด้วย
(1) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้ง
เหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือ
เพื่ อ ให้ อุ ป กรณ์ ส่ ง สั ญ ญาณเตื อ นเพลิ ง
ไหม้ทางาน
(2) อุ ป กรณ์ ส่ ง สั ญ ญาณเตื อ นเพลิ ง
ไหม้ ที่ส ามารถส่ งเสีย งหรือ สัญ ญาณให้
คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่าง
ทั่วถึง เพื่อให้หนีไฟ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI Co.,Ltd.

ตารางที่ 4.4.3-2 สรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

กฎกระทรวงฉบับที่ 39
(พ.ศ.2537)

ข้อ 5 (5) ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างสารอง
เพื่อให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นช่อ ง
ทางเดินได้ขณะเพลิงไหม้ และมีป้ายบอก
ชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและ
ด้ า นนอกของประตู ห นี ไ ฟทุ ก ชั้ น ด้ ว ย
ตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดย

กฎกระทรวงฉบับที่
55 (พ.ศ.2543)

-

รายละเอียด

รายละเอียดของโครงการ

ระยะแรก ซึ่ ง โ ครงการได้ ติ ด ตั้ ง
อุ ป ก ร ณ์ ต ร ว จ จั บ ค วั น ( Smoke
Detector : SD) ติดตั้งทั้งหมดจานวน
392 จุด
- อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ ความร้ อ น (Heat
Detector : H) เ ป็ น อุ ป ก ร ณ์ เ ริ่ ม
สัญญาณ (Initiating Devices) เมื่อ
อุณหภู มิมีการเปลี่ ยนแปลงเพิ่ มสูงขึ้ น
ติ ดตั้ งบริ เวณห้ องครั ว ของอาคาร 2
จานวน 3 จุด
- ป้ า ยทางออกฉุ ก เฉิ น (Emergency
Exit Signs) จัดให้มีป้ายบอกทางออก
ฉุกเฉินบริเวณโถงทางเดินของแต่ละ
ชั้น รวมทั้ง หมดจ านวน 87 จุ ด โดย
อาคาร 1 จ านวน 5 จุ ด /ชั้ น และ
อาคาร 2 จานวน 6 จุด/ชั้น ยกเว้นชั้น
1 ติดตั้ง 5 จุด
ระบบส่องสว่าง - จั ด ให้ มี ร ะบบไฟส่ อ งสว่ า งฉุ ก เฉิ น
ฉุกเฉิน
ภายในอาคาร ติ ด ตั้ ง บริ เ วณโถง
ทางเดิ น บั น ไดหลั ก บั น ไดหนี ไ ฟ
ห้องครัว ห้องอาหาร ห้องน้ารวม และ
ห้องงานระบบ ติดตั้งทั้งหมด จานวน
160 จุ ด ซึ่ ง เป็ น ระบบแยกอิ ส ระที่ มี

ผู้ออกแบบ

นายนายศรั ณย์ วงศ์ วิ วั ฒน์
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล เลข
ทะเบียน สก.3276

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ข้ อ 17 โรงงาน โรงแรม โรงมหรสพ
ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ส ถ า น กี ฬ า ใ น ร่ ม
สถานพยาบาล สถานี ข นส่ ง มวลชน
สานัก งาน ห้า งสรรพสิน ค้า หรือ ตลาด
ต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบจ่ า ยพลั ง งานไฟฟ้ า
สารองสาหรับกรณีฉุกเฉิน เช่นแบตเตอรี่

กฎกระทรวงฉบับที่ 47
(พ.ศ.2540)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI Co.,Ltd.

ตารางที่ 4.4.3-2 สรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

กฎกระทรวงฉบับที่
55 (พ.ศ.2543)

รายละเอียด

รายละเอียดของโครงการ
แบตเตอรี่ใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า 2
ชั่ ว โมง การออกแบบและการติ ด ตั้ ง
ระบบไฟฟ้ า ฉุ ก เฉิ น ให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานของ วสท.
- จัดให้มี การติ ดตั้ งกล้ องโทรทั ศน์วงจร
ปิ ด ทั้ ง หมด 128 จุ ด โดยภายนอก
อาคารติ ด ตั้ ง บริ เ วณทางเข้ า -ออก
ทางเดินระหว่างอาคาร บริเวณสระว่าย
น้ า ลานจอดรถ และบริ เวณแนวเขต
ที่ดินที่อยู่ติดกับถนนสาธารณประโยชน์
จ านวน 18 จุ ด และภายในอาคาร
ติดตั้งบริเวณอาคาร 1 จานวน 62 จุด
และอาคาร 2 จ านวน 48 จุ ด รวม
ทั้งหมดจานวน 110 จุด

ผู้ออกแบบ
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กฎกระทรวงฉบับที่ 39
กฎกระทรวงฉบับที่ 47
(พ.ศ.2537)
(พ.ศ.2540)
หรือเครื่องกาเนิดไฟฟ้า เป็นต้น แยกเป็น ตั ว อั ก ษรต้ อ งมี ข นาดไม่ เ ล็ ก กว่ า 10
อิส ระจากระบบที่ ใช้ อ ยู่ ต ามปกติ และ เซนติเมตร
สามารถทางานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบ
จ่ า ยพลั ง งานไฟฟ้ า ปกติ ห ยุ ด ท างาน
แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าสารองสาหรับ
กรณีฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง ต้องสามารถ
จ่ า ยพลั ง งานไฟฟ้ า ได้ เ พี ย งพอตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นเวลาไม่น้อย
กว่ า 2 ชั่ วโมง ส าหรั บเครื่ องหมายแสดง
ทางออกฉุ กเฉิ น ทางเดิ น ห้ องโถง บั นได
บันไดหนีไฟ และระบบสัญญาณเตือนเพลิง
ไหม้
(2) จ่ายพลังงานไฟฟ้าตลอดเวลาที่
ใช้ ง านส าหรั บ ห้ อ งไอ.ซี . ยู ห้ อ ง ซี . ซี . ยู
ห้องช่ วยชี วิ ตฉุ ก เฉิ นระบบสื่ อสาร และ
เครื่องสูบน้าดับเพลิง เพื่อความปลอดภัย
สาธารณะและกระบวนการผลิ ต ทาง
อุตสาหกรรมที่จะก่ อให้เกิ ดอันตรายต่อ
ชีวิตหรือสุขภาพอนามัยเมื่อกระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI Co.,Ltd.

ตารางที่ 4.4.3-2 สรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

กฎกระทรวงฉบับที่ 39
(พ.ศ.2537)

-

กฎกระทรวงฉบับที่
55 (พ.ศ.2543)

รายละเอียด

รายละเอียดของโครงการ

แ ผ น ผั ง แ ล ะ - โครงการจัดให้มีแผนผังอาคารแสดง
แ บ บ แ ป ล น ต าแหน่ ง ห้ อ ง ต าแหน่ ง ตู้ ดั บ เพลิ ง
ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ บันได และประตูหนีไฟ ติดไว้บริเวณ
ดับเพลิงต่างๆ
โถงบันทางเดินทุกอาคารของโครงการ

-

สายล่อฟ้า
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- อาคารของโครงการออกแบบให้
อาคารมี ร ะบบป้ อ งกั น อั น ตรายจาก
ฟ้ า ผ่ า อาคาร ทั้ ง ฟ้ า ผ่ า ตั ว อาคาร
โดยตรง และระบบการต่ อ ลงดิ น
(Grounding System) ซึ่งการติดตั้ง
จะยึดตามมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า
ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ระบบล่ อ ฟ้ า โดยโครงการจั ด ให้ มี
ระบบป้ อ งกั น ฟ้ า ผ่ า ติ ด ตั้ ง บริ เ วณ
หลังคาของอาคาร ประกอบด้วย ตัว
ล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายตัวนา สายนาลง
ดิ น และหลั ก สายดิ น รวมติ ด ตั้ ง
ทั้งหมด จานวน 15 จุด

ผู้ออกแบบ
นายนายศรั ณย์ วงศ์ วิ วั ฒน์
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล เลข
ทะเบียน สก.3276

นายนายศรั ณย์ วงศ์ วิ วั ฒน์
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล เลข
ทะเบียน สก.3276
บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กฎกระทรวงฉบับที่ 47
(พ.ศ.2540)
ข้อ 5 (2) จั ดให้มี การติดตั้งแบบแปลน
แผนผังของอาคารแต่ละชั้นแสดงตาแหน่ง
ห้องต่าง ทุกห้อง ตาแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์
ดับเพลิงต่างๆประตูหรือทางหนีไฟของชั้น
นั้ น ติ ด ไว้ ใ นต าแหน่ ง ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจนที่
บริเวณห้องโถงหรือหน้าลิฟต์ทุกแห่งทุกชั้น
ของอาคารและที่ บริ เวณพื้ นชั้ นล่ างของ
อาคารต้องจัดให้มีแบบแปลนแผนผั งของ
อาคารทุ กชั้นเก็ บรั กษาไว้เพื่ อให้ สามารถ
ตรวจสอบได้โดยสะดวก
ข้อ 5 (6) ติดตั้งระบบป้องกันอันตราย
จากฟ้ า ผ่ า ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเสาล่ อ ฟ้ า
สายล่ อ ฟ้ า สายตั ว น าสายน าลงดิ น และ
หลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบโดย
ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานเพื่ อ ความ
ปลอดภัย ทางไฟฟ้าของกรมพัฒนาและ
ส่งเสริมพลังงาน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4) บันไดหนีไฟ และพื้นที่จุดรวมพล
 บันไดหนีไฟ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุ มอาคาร พ.ศ.2522 ข้ อ 5 (1) อาคารที่มี ความสูง ตั้ง แต่ สี่ชั้ นขึ้ นไปให้ติดตั้ งบันไดหนีไฟที่ ไม่ ใช่ บันได
ในแนวดิ่งเพิ่มจากบันไดหลักให้เหมาะสมกับพื้นที่ของอาคารแต่ละชั้น เพื่อให้สามารถลาเลียงบุคคลทั้งหมดใน
อาคารออกสู่ภายนอกได้ภายใน 1 ชั่วโมง
ทั้งนี้ อาคารของโครงการเป็นอาคาร 8 ชั้น จานวน 2 อาคาร มีความสูง 22.70 เมตร เข้า
ข่ายต้องจัดให้มีบันไดหนีไฟ โดยโครงการจัดให้มีบันไดหนีไฟแยกออกจากบันไดหลักทั้งหมด 4 จุด อยู่บริเวณ
อาคาร 1 จานวน 1 จุด มีความกว้าง 0.60 เมตร และอาคาร 2 จานวน 3 จุด มีความกว้างตั้งแต่ 0.90 – 1.63
เมตร มีประตูเป็นแบบผลักออกสู่ภายนอก ซึ่งสามารถอพยพหนีไฟได้อย่างสะดวก ตลอดจนได้จัดให้มีป้ายบอก
ทางหนีไฟ (Fire Exit Sign Luminaries) เป็นป้ายพลาสติกเรืองแสง ขนาดตัวอักษร 15 เซนติเมตร ติดตั้งบริเวณ
โถงทางเดินทุกชั้นของอาคาร
สาหรับความสามารถในการหนีไฟของแต่ละอาคารคานวณโดยใช้กฎของ NFPA (National
Fire Protection Association) ซึ่งสามารถประเมินได้ดังนี้
จากสูตร te
=
2 + [Z / Y -1.80 m. x 0.0117]
เมื่อ

te

=

เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการอพยพหนีภัย (นาที)

Z
Y

=
=

จานวนคนในอาคารทั้งหมด
ความกว้างของบันไดทุกตัวรวมกัน (เมตร)

ความสามารถในการอพยพหนีไฟของโครงการ (อาคาร 1)
- จานวนคนในอาคารทั้งหมด
= 184 คน
- ความกว้างของบันไดทุกตัวรวมกัน = ความกว้างบันไดหลัก+ความกว้าง บันได
หนีไฟ
 บันไดหลัก 1 จุด มีความกว้าง
= 1.72 เมตร
 บันไดหนีไฟ จุดที่ 1 มีความกว้าง = 0.60 เมตร
รวม = 2.32 เมตร
- ระยะเวลาที่ใช้ในการหนีไฟของผู้ใช้บริการภายในอาคาร
= 2+[148/(2.32-1.80 m.) x 0.0117]
=

5.33 นาที

ความสามารถในการอพยพหนีไฟของโครงการ (อาคาร 2)
- จานวนคนในอาคารทั้งหมด
= 318 คน
- ความกว้างของบันไดทุกตัวรวมกัน = ความกว้างบันไดหลัก+ความกว้างบันไดหนีไฟ
 บันไดหลัก มีความกว้าง
= 1.94 เมตร
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 บันไดหนีไฟจุดที่ 1 มีความกว้าง
 บันไดหนีไฟจุดที่ 2 มีความกว้าง
 บันไดหนีไฟจุดที่ 3 มีความกว้าง
รวม

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

=
=
=
=

1.63
0.90
0.90
5.37

เมตร
เมตร
เมตร
เมตร

- ระยะเวลาที่ใช้ในการหนีไฟของผู้ใช้บริการภายในอาคาร
= 2+[318/(5.37-1.80 m.) x 0.0117]
=

3.04

นาที

จากการคานวณข้างต้น จะเห็นได้ว่า โครงการสามารถลาเลียงบุคคลทั้งหมดออกสู่ภายนอกอาคารได้
โดยอาคาร 1 ใช้เวลาไม่เกิน 5.33 นาที และอาคาร 2 ใช้เวลาไม่เกิน 3.04 นาที ซึ่งทั้ง 2 อาคารสามารถลาเลียง
บุคคล ได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ข้อ 5(1) ที่บันไดหนีไฟต้องสามารถลาเลียง
บุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารได้ภายใน 1 ชั่วโมง
 จุดรวมพล ภายในโครงการได้จัดให้มีพื้นที่รวมพล จานวน 3 จุด รวมพื้นที่ทั้งหมด 250
ตารางเมตร รายละเอียด ดังนี้
 จุดที่ 1 อยู่ใกล้กับที่จอดรถผู้พิการ บริเวณข้างอาคาร 2 มีพื้นที่ 100 ตารางเมตร รองรับ
ผู้ใช้บริการจากอาคาร 2 จานวน 210 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.47 ตารางเมตร/คน
 จุดที่ 2 อยู่ระหว่างอาคาร 1 กับพื้นที่ลานจอดรถ (ทางเซอร์วิส) มีพื้นที่ 75 ตารางเมตร
รองรับผู้ใช้บริการจากอาคาร 1 จานวน 142 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.52 ตารางเมตร/คน
 จุดที่ 3 อยู่บริเวณระเบียงสระว่ายน้าหน้าร้านอาหารของอาคาร 2 มีพื้นที่ 75 ตารางเมตร
รองรับผู้ใช้บริการจากอาคาร 1 จานวน 90 คน และอาคาร 2 จานวน 60 คน รวมจานวน 150 คน คิดเป็นสัดส่วน
0.50 ตารางเมตร/คน
ดังนั้น เมื่อรวมพื้นที่จุดรวมพลทั้งโครงการและคิดสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้ใช้บริการ
ภายในโครงการ จะเท่ากับ 0.49 ตารางเมตร/คน (250/502= 0.49) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กาหนดไว้ให้ไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน (ไม่น้อยกว่า 75
ตารางเมตร) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดและตาแหน่ง ของพื้นที่จุดรวมพล จะเห็นได้ว่า มีความเหมาะสมเนื่องจากอยู่
ใกล้ทางเข้า -ออกพื้ นที่โครงการ นอกจากนี้ เส้นทางอพยพหนีภัยจากอาคารภายในโครงการมายังจุดรวมพล
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไม่สลับซับซ้อน สามารถอพยพผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย อีกทั้ง
ไม่กีดขวางทางเข้า-ออกของรถยนต์ และรถดับเพลิง
 แผนการซ้ อมหนี ไฟ โครงการได้ จั ดให้มี แผนซ้ อมการหนี ไฟอย่างน้อยปี ละครั้ ง เพื่ อให้
เจ้าหน้าที่ในโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อมในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้โดยร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือ
ส่วนราชการในพื้นที่ ทั้งนี้ โครงการได้จัดทาผังเส้นทางหนีไฟจากจุดต่างๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้ในห้องพักทุกห้อง
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 ความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันอัคคีภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบล
กะรน อยู่ ห่ า งจากพื้ น ที่ โ ครงการ ประมาณ 4.60 เมตร (ระยะตามถนน) ใช้ เ วลาเดิ น ทางประมาณ
8 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย งานป้องกันระงับอัคคีภัย
งานฝึกอบรม และมีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้
1) รถยนต์สาหรับดับเพลิง
จานวน
2
คัน
2) รถบรรทุกน้า
จานวน
4
คัน
3) รถยนต์ตรวจการ
จานวน
1
คัน
4) รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว
จานวน
1
คัน
5) รถพยาบาลเคลื่อนที่เร็ว
จานวน
1
คัน
6) รถยนต์ตรวจการ อปพร.
จานวน
2
คัน
7) เรือเจ็ทสกี
จานวน
2
ลา
8) เครื่องหาบหาม
จานวน
2
เครื่อง
9) เครื่องกาเนิดกระแสไฟฟ้า
จานวน
1
เครื่อง
10) เลื่อยยนต์
จานวน
2
ปื้น
11) เครื่องอัดอากาศ
จานวน
2
เครื่อง
12) เครื่องดูดควันในอาคาร
จานวน
2
เครื่อง
13) เรือยางช่วยเหลือผู้ประสบภัย จานวน
1
ลา
ทั้งนี้ โครงการได้จัดเตรียมแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดอัคคีภัยภายในโครงการ ดังรูปที่ 4.4.3-2
ในกรณีเกิดเพลิงไหม้โครงการจะอพยพผู้ใช้บริการภายในอาคารหรืออาคารออกสู่ภายนอกมายังจุดรวมพลเบื้องต้น
และตรวจเช็คว่ามีผู้ใดติดอยู่ในห้องพักหรือไม่ เพื่อจะได้สั่งการให้ทีมดับเพลิงหรือทีมค้นหาหรือแจ้งเจ้าหน้าที่
ดับเพลิงช่วยค้นหาผู้ที่สูญหายได้อย่างทันท่วงที
นอกจากนี้โครงการยังได้จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรภายในโครงการ โดยจัดให้มีการ
ฝึกอบรมและสาธิตการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการภายในโครงการ ซึ่งได้กาหนดไว้ใน
แผนงานพร้อมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัย โดยจะจัดให้มีการซ้อมอพยพปีละครั้ง และในกรณีที่หน่วยงาน
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการไม่ได้จัดแผนการซ้อมหนีไฟ โครงการจะว่าจ้างบริษัทเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้อง
ตามที่กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานกาหนดเข้ามาให้ความรู้ ฝึกและอบรบพนักงานภายในโครงการต่อไป
ซึ่งโครงการมีความสามารถที่จะระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นได้เอง ก่อนที่ความช่วยเหลือของหน่วยงานราชการจะ
มาถึงจึงสามารถสรุปได้ว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัยอยู่ในระดับต่า
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ผู้พบเห็นเหตุเพลิงไหม้ กดสัญญาณเตือนภัย
เจ้าหน้าที่ประจาอาคารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้
แจ้งหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยโดยด่วนและระงับ
เหตุเบื้องต้น

ระงับไม่ได้

ระงับได้

ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก

รายงานผู้จดั การโรงแรม

ผู้อานวยการ หรือผู้ช่วยผู้อานวยการดับเพลิง สั่งใช้
แผนอพยพหนีไฟไปยังพนักงานประจาโครงการ
ผู้นาทาง นาผู้ใช้บริการและพนักงานไปยังจุดรวมพล
ผู้นาทางจะถือสัญญาณธงสีแดง นาผู้ใช้บริการ
และพนักงานออกจากพื้นที่ปฏิบัตงิ านตามทางที่กาหนด
ผู้นาทางและผู้ตรวจสอบทาการตรวจสอบยอด
ผู้ใช้บริการ/และตรวจสอบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่

มีผู้บาดเจ็บ

รีบนาผูผ้ ู้บาดเจ็บส่ง
สถานพยาบาลใกล้เคียง

ผู้ตรวจสอบยอดแจ้งยอดต่อผู้อานวยการ หรือผู้ช่วย
ผู้อานวยการดับเพลิง ณ จุดรวมพล

ยอดครบ

ยอดไม่ครบ

ผู้อานวยการหรือผู้ช่วยอานวยการดับเพลิง แจ้งให้
พนักงานอยู่ในจุดรวมพลจนกว่าเหตุการณ์สงบ

ผู้อานวยการหรือผู้ช่วยอานวยการดับเพลิง สั่งหน่วย
ช่วยชีวิตค้นหา

หน่วยช่วยชีวิตค้นหา และรายงานผลให้ผู้อานวยการ
หรือผู้ช่วยผู้อานวยการทราบ

รูปที่ 4.4.3-2 แผนฉุกเฉินในกรณีเกิดอัคคีภัยภายในโครงการ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการป้องกันอัคคีภัย ระยะดาเนินการ
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1. ติ ด ตั้ ง ระบบป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย และระบบเตื อ นภั ย ของโครงการให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของ
กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) และกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
2. จัดให้มีพื้นที่รวมพล จานวน 3 จุด รวมพื้นที่ทั้งหมด 250 ตารางเมตร โดยจุดที่ 1 มีพื้นที่ 100
ตารางเมตร จุดที่ 2 มีพื้นที่ 75 ตารางเมตร และจุดที่ 3 มีพื้นที่ 75 ตารางเมตร
3. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัยเป็นประจาทุก 6 เดือน เพื่อให้ระบบ
ป้องกันอัคคีภัย และระบบเตือนภัยสามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการชารุด เสียหายให้เร่งดาเนินการ
แก้ไขโดยทันที
4. ติ ด ป้ า ยแนะน าการใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ไว้ ที่ บ ริ เ วณที่ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ เพื่ อ ความสะดวก
และสามารถใช้งานได้ทันที
5. ก าหนดให้ มี ก ารฝึ ก ซ้ อ มการใช้ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ดั บ เพลิ ง การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย
6. การอพยพผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้หมดภายใน 3.04-5.37 นาที และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอพยพและ
จัดกลุ่มคนทีอ่ พยพมาจากอาคารให้ไปรวมอยู่ในจุดรวมพล และกาหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแล
และอานวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า -ออกโครงการเป็นพิเศษกรณีที่ต้องอพยพคนออกภายนอก
โครงการ
7. จัดให้มีผังแสดงตาแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และผังแสดงเส้นทางการอพยพหนี ไฟจากจุด
ต่างๆ ไปยังพื้นที่จุดรวมพลเบื้องต้น โดยจะติดไว้บริเวณโถงบันได ห้องพัก เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่อยู่ภายในอาคาร
และห้องพัก สามารถหนีไฟไปยังจุดรวมพลได้อย่างรวดเร็ว
8. ประสานงานกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบทิศทางของรถที่เข้ามาอานวยการ
ดับเพลิง เพื่อที่จะสามารถลาเลียงคนออกภายนอกโครงการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และไม่กีดขวางทิศทาง
การจราจร
9. ประชาสัมพันธ์ให้ใช้บริการในโครงการทราบเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ในกรณีเกิดเหตุต่างๆ เช่น
สถานีตารวจภูธรกะรน และหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยตาบลกะรน เป็นต้น
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4.4.4 ทัศนียภาพ
ระยะรื้อถอน และก่อสร้างลานจอดรถ
สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันมีอาคารห้องพัก 8 ชั้น จานวน 2 อาคาร ดังนั้น จึงคาดว่าจะไม่ส่งต่อด้าน
ทัศนียภาพแต่อย่างใด ส่วนบริเวณพื้นที่ลานจอดรถจะมีการรื้อถอนบ้านพักอาศัย จานวน 5 หลัง ได้แก่ บ้านพัก
อาศัยชั้นเดียว จานวน 3 หลัง และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 2 หลัง และปรับพื้นที่เพื่อทาลานจอดรถเท่านั้น
โดยจะไม่มีการก่อสร้างอาคารแต่อย่างใด ซึ่งการรื้อถอนบ้านพักอาศัยทาให้เกิดผลกระทบด้านสุนทรียภาพต่อผู้ ที่
อยู่ใกล้เคี ยงพื้ นที่โ ครงการ ดั ง นั้น โครงการจัดให้มี รั้ วอิ ฐบล็อ กบริเวณแนวเขตที่ ดินพื้ นที่ ลานจอดรถด้า นทิศ
ตะวันออก สูง 2.50 เมตร (บริเวณอาคารห้องพักปัจจุบันมีรั้วอิฐบล็อก สูง 2 เมตร) และรั้วชั่วคราว (Aluminum
sheet) โดยรอบแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออก และทิศใต้ สูง 3 เมตร โดยรอบพื้นทีร่ ื้อถอนบ้านพักอาศัย เพื่อบด
บังทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม
สาหรับการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและการก่อสร้างลานจอดรถ ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ซึ่งคาดว่าจะมี
ผลกระทบในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น โดยวัสดุจากการรื้อถอน โครงการจะนามาปรับถมภายในโครงการ พร้อมทั้ง
ตกแต่ง และทาความสะอาดพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงคาดว่าผลกระทบต่อด้านทัศนียภาพที่เกิด
ขึ้นอยู่ในระดับต่า
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านทัศนียภาพ ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง
1. วางแผนจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มี การดูแลรักษาความ
สะอาดภายในบริเวณพื้นทีร่ ื้อถอน
2. จัดให้มีรั้วอิฐบล็อกด้านทิศตะวันออก สูง 2.50 เมตร และรั้วชั่วคราว (Aluminum sheet) โดยรอบ
แนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออก และทิศใต้ สูง 3 เมตร เพื่อบดบังทัศนียภาพที่ไม่สวยงามในช่วงรื้อถอน
3. ควบคุมกิจกรรมการรื้อถอนและก่อสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น
ระยะดาเนินการ
การประเมินผลกระทบด้านทัศนียภาพต่อแหล่งโบราณสถาน และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ควรแก่
การอนุรักษ์
ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารห้องพัก 8 ชั้น จานวน 2 อาคาร มีความสูง 22.70 เมตร และสระ
ว่ายน้า จานวน 1 สระ มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 15,000 ตารางเมตร และมีพื้นที่อาคารปกคลุมดินประมาณ
2,048.81 ตารางเมตร มีที่จอดรถยนต์ จานวน 64 คัน ถนนภายในโครงการ และพื้นที่สีเขียว ซึ่งโครงการได้มีการ
ออกแบบลักษณะรูปทรงของอาคารให้มีความสวยงาม ตกแต่งเน้นรูปแบบที่ทันสมัย เหมาะแก่การพักผ่อน อีกทั้ง
รอบๆ พื้นที่โครงการมีพื้นที่ว่าง ซึ่งมีการปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ประดับและไม้ยืนต้น เพื่อให้ร่มเงาเหมาะแก่การพักผ่อน
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบแหล่ง โบราณสถานที่ ทางกรมศิ ลปกรได้ประกาศขึ้ นทะเบียนแหล่ง โบราณสถานแห่ง
ประเทศไทย พบว่า ในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ไม่มีแหล่งโบราณสถานหรือโบราณวัตถุหรือ
สถานที่ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ของฝ่ายวิชาการกองโบราณคดี กรม
ศิลปากร (2532) ดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์
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ของภาคใต้ สานักงานนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2532 พบว่า แหล่ง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ในอาเภอเมืองภูเก็ต มีจานวน 3 แหล่ง ได้แก่
1) หาดในหาน ห่างจากที่ตั้งโครงการในระยะราบประมาณ 8.75 กิโลเมตร
2) เขารัง ห่างจากที่ตั้งโครงการในระยะราบประมาณ 10.20 กิโลเมตร
3) แหลมพรหมเทพ ห่างจากที่ตั้งโครงการในระยะราบประมาณ 10.30 กิโลเมตร
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
สาหรับผลกระทบจากมุมมองทางสายตาของอาคารต่อผู้สังเกตนั้น เป็นไปได้ทั้งในแนวทางบวกและ
ทางลบ ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้สึก ของแต่ละบุคคล ความรู้สึกต่ออาคารสูงนั้นอาจเป็นไปได้ทั้งความงามและความ
ไม่น่าดูซึ่งสัมพันธ์กับทาเลที่ตั้ง ความแตกต่างจากมุมมองเดิมหรือการเปลี่ยนแปลงของจุดหมายตา (Landmark)
ในส่วนของโครงการปัจจุบันได้มีอาคารห้องพัก 8 ชั้น จานวน 2 อาคาร ดังนั้น การศึกษาและพิจารณาจะพิจารณา
จากภาพถ่ายในมุมมองต่างๆรอบพื้นที่โครงการในปัจจุบัน ดังนี้
- มุ ม มองที่ 1 มุ ม มองจากปากซอยถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏั ก 24) ไปยั งพื้ นที่ โครงการ
จะมองเห็นอาคารโครงการ (อาคาร 1) บางส่วนประมาณร้อยละ 30 เนื่องจากอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น และบ้านพัก
อาศัยบดบัง โดยหน้าปากซอยถนนห่างจากโครงการในระยะราบ ประมาณ 195 เมตร ดังนั้น คาดว่าอาคารของ
โครงการจะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพในมุมมองดังกล่าวในระดับต่า (รูปที่ 4.4.4-1)
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1
Key Plan

รูปที่ 4.4.4-1 ทัศนียภาพมุมมองที่ 1 มองจากปากซอยถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24)
ไปยังพื้นที่โครงการ
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- มุมมองที่ 2 มุมมองจากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติศาลาปฏิบัติธรรมปฏินิสสัคโคไปยังพื้นที่
โครงการ ซึ่งจะมองเห็นอาคารโครงการ (อาคาร 2) บางส่วนประมาณร้อยละ 10 เนื่องจากมีต้นไม้และหอเก็บน้า
บดบัง ประกอบกับศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติศาลาปฏิบัติธรรมปฏินิสสัคโค ห่างจากโครงการในระยะราบ
ประมาณ 200 เมตร ดั ง นั้น คาดว่า อาคารของโครงการจะส่งผลกระทบต่ อทั ศนี ยภาพในมุ มมองดั งกล่า ว
ในระดับต่า (รูปที่ 4.4.4-2)
-

2

Key Plan

รูปที่ 4.4.4-2 ทัศนียภาพมุมมองที่ 2 มองจากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติศาลาปฏิบัติธรรมปฏินิสสัคโค
ไปยังพื้นที่โครงการ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- มุมมองที่ 3 มุมมองจากหน้าหาดกะรนไปยังพื้นที่โครงการ ซึ่งจะมองเห็นอาคารโครงการ (อาคาร 1)
บางส่วนประมาณร้อ ยละ 10 เนื่องจากมี ต้นไม้ แ ละอาคารของโรงแรมฟร้อ นท์ วิลเลจ บดบัง ประกอบ
หาดกะรน ห่างจากโครงการในระยะราบประมาณ 370 เมตร ดังนั้น คาดว่าอาคารของโครงการจะส่งผลกระทบ
ต่อทัศนียภาพในมุมมองดังกล่าวในระดับต่า (รูปที่ 4.4.4-3)

3

Key Plan

รูปที่ 4.4.4-3 ทัศนียภาพมุมมองที่ 3 มองจากหาดกะรนไปยังพื้นที่โครงการ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- มุมมองที่ 4 มุมมองจากวัดสุวรรณคีรีเขตไปยังพื้นที่โครงการ ไม่สามารถมองเห็นอาคารของโครงการ
เนื่องจากต้นไม้บดบัง ประกอบวัดสุรรณคีรีเขตห่างจากโครงการในระยะราบประมาณ 750 เมตร ดังนั้น คาดว่า
อาคารของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพในมุมมองดังกล่าว (รูปที่ 4.4.4-4)

4

Key Plan

รูปที่ 4.4.4-4 ทัศนียภาพมุมมองที่ 4 มองจากวัดสุวรรณคีรีเขตไปยังพื้นทีโ่ ครงการ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- มุมมองที่ 5 มุมมองจากโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขตไปยังพื้นที่โครงการ ไม่สามารถมองเห็นอาคารของ
โครงการ เนื่องจากมีต้นไม้และอาคารของโรงเรียนบดบัง ประกอบโรงเรียนวัดสุรรณคีรีเขตห่างจากโครงการใน
ระยะราบประมาณ 590 เมตร ดังนั้น คาดว่าอาคารของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพในมุมมอง
ดังกล่าว (รูปที่ 4.4.4-5)

5
Key Plan

รูปที่ 4.4.4-5 ทัศนียภาพมุมมองที่ 5 มองจากโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขตไปยังพื้นที่โครงการ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ การออกแบบอาคารโครงการได้คานึงถึงสภาพแวดล้อมทางด้านทัศนียภาพ ที่จะเกิดจากการ
พัฒนาโครงการ แนวคิดในการออกแบบจึงมุ่งเน้นให้อาคารมีรูปทรงทันสมัย และเข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบ
ซึ่งตัวอาคารจะวางในแนวตัวยู (U) และเน้นจัดให้มีพื้นที่เปิดโล่ง มีพื้นที่ว่างระหว่างแนวเขตที่ดิน รวมถึงภายใน
พื้นที่โครงการได้จัดให้มีภูมิสถาปัตย์อย่างสวยงาม มีการปลูกต้นไม้ และพืชคลุมดินภายในโครงการอย่างร่มรื่น
โดยโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 781.35 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ 718.55 ตารางเมตร
ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการมีได้จัดพื้นที่สีเขียวไว้แล้วบางส่วนโดยเป็นไม้ยืนต้น ได้แก่ กล้วย หมากเขียว จันผา
ลีลาวดี และเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ได้แก่ โมก แก้ว เข็ม ชาฮกเกี้ยน ชวนชม เฟื่องฟ้า มะลิ สาว
น้อยประแป้ง เอื้องหมายนา เตยหอม แก้วสารพัดนึก เดหลี เศรษฐีเรือนใน สับปะรดสี ลิ้นมังกร ฟิโลซานาดู
แสยก ว่านตะขาบ กระดุมทองเลื้อย และหญ้ามาเลเซีย นอกจากนี้โครงการจะมีการปลูกไม้ยืนต้นเพิ่ม ได้แก่
ต้นจันผา มะม่วง หมากเขียว ลีลาวดี อโศกอินเดีย ซึ่งให้ประโยชน์ทั้งในด้านเชิงนิเวศน์และนันทนาการ ส่วนผนัง
ภายนอกของอาคารเป็นคอนกรีตซึ่งจะเลือกทาสีโทนสีครีม เพื่อให้อาคารแลดูโปร่งเบามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
โครงการได้จัดให้มีไม้กระถางบริเวณต่างๆ เช่น ริมทางเดิน โถงต้อนรับ และที่ว่างรอบสระว่ายน้า เป็นต้น ดังนั้น
จึงคาดว่าทัศนียภาพของโครงการจะส่งผลกระทบในมุมมองของผู้พบเห็นในระดับต่า ดังรูปที่ 4.4.4-6

รูปที่ 4.4.4-6 ทัศนียภาพและการจัดภูมิสถาปัตย์ภายในโครงการ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สาหรับการประเมินผลกระทบต่อ ทัศนียภาพในลักษณะการรบกวน (Disturbance) การบดบัง
(Obstruction) การคุกคาม (Threaten) และความแปลกแยก (Alienation) โครงการจะประเมินเฉพาะในช่วง
ดาเนินการเท่านั้น เนื่องจากปัจจุบันดาเนินการก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว โดยสามารถประเมินแต่ละประเด็น ดังนี้
 ลักษณะการรบกวน (Disturbance) ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงหรือผู้ที่สัญจร
ผ่านพื้นที่โครงการ โดยจะประเมินในระดับสายตาของผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ ได้แก่ กลุ่มผู้ที่ อยู่อาศัยใกล้เคียง
พื้นที่โครงการ และผู้ที่สัญจรผ่านพื้นที่โครงการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
- มุมมองของผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จากการประเมิน พบว่า ด้านทิศตะวันออก
ของพื้ น ที่ โ ครงการติ ด กั บ ที่ ดิ น บุค คลอื่ น ปัจ จุ บั นเป็ นที่ ว่ า ง และบ้ า นพั ก อาศั ย 2 ชั้ น จ านวน 2 หลั ง ได้ แ ก่
บ้า นเลขที่ 6/8 และบ้า นเลขที่ 6/9 ซึ่ งมี ร ะยะห่า งจากอาคารโครงการประมาณ 19.20 และ 22.65 เมตร
ตามลาดับ ด้านทิศเหนือและทิศใต้ ติดกับถนนสาธารณประโยชน์ กว้างประมาณ 4 เมตร และทิศตะวันตก ติดกับ
ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) กว้าง 7 เมตร
ภายในโครงการประกอบด้วยอาคาร 8 ชั้น จานวน 2 อาคาร มีความสูง 22.70 เมตร ซึ่งผู้ที่
จะได้รับผลกระทบ คือ ผู้พักอาศัยอยู่ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ แต่คาดว่าจะเกิดผลกระทบด้านการ
รบกวน (Disturbance) ต่อผู้ที่อยู่อาศัย ข้างเคียงในระดับต่า เนื่องจากบ้านพักอาศัยดังกล่าวอยู่สูงกว่าพื้นที่
โครงการ ประกอบกับโครงการมีรั้วสูงประมาณ 2.5-3 เมตร โดยรอบโครงการ
- มุมมองของผู้ที่สัญจรผ่านพื้นที่โครงการ สาหรับผู้ที่สัญจรผ่านพื้นที่โครงการ คาดว่าจะมีน้อย
เนื่องจากพื้นที่โครงการติดกับถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) ซึ่งเป็นถนนซอยปลายตัน แต่จะมีโรงแรมอีก
2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมมันดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรม ภูนาวา ซึ่งจะมีเฉพาะผู้ที่ต้องการไปพักโรงแรม
ดังกล่าวเท่านั้นที่เป็นผู้สัญจร ดังนั้น จะเกิดผลกระทบด้านการรบกวน (Disturbance) ต่อผู้ที่สัญจรผ่านพื้นที่
โครงการในระดับต่า
 การบดบัง (Obstruction) สาหรับผลกระทบด้านการบดบังจะเกิดขึ้นกับผู้ที่อยู่อาศัยติดกับพื้นที่
โครงการหรืออยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการเท่านั้น จากการประเมิน พบว่า ผู้ที่จะได้รับผลกระทบการบดบัง คือ
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 2 หลัง ที่อยู่บริเวณด้านทิศตะวันออก ของพื้นที่โครงการ แต่คาดว่าจะเกิดผลระทบ
ในระดับต่า เนื่องจากบ้านอาศัยดังกล่าวอยู่สูงกว่าพื้นที่โครงการ ส่วนผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง คาดว่าจะไม่ได้
รับผลกระทบ เนื่องจากบริเวณใกล้พื้นที่โครงการมีอาคารคอนกรีตเสริมสูง 7 ชั้น เช่นกัน
 การคุกคาม (Threaten) สาหรับการคุมคามที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการต่อผู้ที่อยู่อาศัย
ข้างเคียง คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบ เนื่องจากการดาเนินโครงการเป็นประเภทโรงแรม ซึ่งต้องการพักผ่อนและ
ต้องการความสงบ โดยไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือทาให้ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่อย่างใด
 ความแปลกแยก (Alienation) สาหรับการดาเนินโครงการเป็นประเภทโรงแรม ซึ่งจากการสารวจ
โดยรอบพื้ นที่ โครงการในระยะ 1 กิ โ ลเมตร จากขอบเขตพื้ นที่ โครงการ ประกอบไปด้ วยโรงแรม อาคารชุ ด
และอาคารพาณิชย์ ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบต่อลักษณะความแปลกแยก (Alienation) จะอยู่ในระดับต่า

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านทัศนียภาพ ในลักษณะการรบกวน (Disturbance)
การบดบัง (Obstruction) การคุกคาม (Threaten) และความแปลกแยก (Alienation) ระยะดาเนินการ
1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 781.35 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ 718.55 ตาราง
เมตร (ไม่ คิดพื้ นที่สีเขียวที่มีพื้นที่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร และพื้นที่สีเขียวใต้ อาคารปกคลุม ซึ่งมีพื้นที่ 62.80
ตารางเมตร) โดยจัดไว้บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 667.01 ตารางเมตร และบริเวณพื้นที่ลานจอดรถ 51.54
ตารางเมตร ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น 271.25 ตารางเมตร ได้แก่ ต้นจันผา มะม่วง หมากเขียว ลีลาวดี อโศกอินเดีย แก้ว
โมก เข็ม ชาฮกเกี้ยน เฟื่องฟ้า มะลิ สาวน้อยปะแป้ง เศรษฐีเรือนใน ลิ้นมังกร กระดุมทองเลื้อย และหญ้ามาเลเซีย
2. ดูแลอาคาร และพื้นที่ภายในโครงการให้มีสภาพดี และสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ของอาคาร
ที่ออกแบบไว้ และให้สอดคล้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง
3. สีของอาคาร ให้ใช้สีธรรมชาติ (Earth Tone) ให้มากที่สุด เช่น สีอิฐ สีขาว หรือสีครีม เพื่อให้
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและอาคารข้างเคียง และเกิดความสบายตาแก่ผู้มาเยือน หรือผู้ที่ผ่านพื้นที่โครงการ
4.4.5 การประเมินผลกระทบด้านความเป็นส่วนบุคคล
1) ภาพรวมโดยรอบอาคารของโครงการ
สภาพโดยรอบพื้นที่โครงการ ในแต่ละทิศรอบโครงการสรุปดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ถนนสาธารณประโยชน์ กว้ า ง 4 เมตร ถั ด ไปเป็ น พื้ น ที่ ว่ า ง และ
บ้ า นพั ก พนั ก งานโรงแรม มั น ดาวารา รี ส อร์ ท แอนด์ สปา เป็ น
บ้านพักชั้นเดียว จานวน 5 ห้อง
ทิศใต้
ติดต่อกับ ที่ดินบุคคลอื่น (ปัจจุบันเป็นที่ดินที่โครงการเช่าเป็นที่จอดรถ) ถัดไป
เป็นถนนสาธารณประโยชน์ กว้าง 4 เมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ที่ดินบุคคลอื่น ปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่าง และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน
2 หลัง ได้แก่ บ้านเลขที่ 6/8 และบ้านเลขที่ 6/9
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) กว้าง 7 เมตร
1.1) มุมมองของผู้ที่อยู่ภายนอกมองมายังโครงการ และมุมมองของผู้ใช้บริการมองไปยังภายนอก
เมื่อพิจารณาบ้านเรือนอาคารต่างๆ รอบโครงการในแต่ละทิศ สามารถประเมินผลกระทบด้าน
ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการภายในโครงการจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายนอกได้ ดังนี้
 ทิศเหนื อ ติดกั บถนนสาธารณประโยชน์ กว้าง 4 เมตร ถั ดไปเป็นพื้ นที่ ว่า ง และบ้า นพั ก
พนักงานโรงแรม มันดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นบ้านพั กชั้นเดียว จานวน 5 ห้อง มีร ะยะห่างจากพื้นที่
โครงการประมาณ 5 เมตร โดยผู้ที่อยู่ภายในซึ่งเป็นด้านหลัง บ้านพักพนักงานโรงแรม มันดาวารา รีสอร์ท แอนด์
สปา จะมองเห็นเฉพาะอาคาร 2 เท่านั้น โดยคาดว่าจะมองเห็นประมาณ ร้อยละ 25 เท่านั้น ดังรูปที่ 4.4.5-1
โดยจะมองเห็นส่วนระเบียงห้องพักและหน้าต่างของห้องพัก และคาดว่าจะมองเห็นเพียงชั้น 3 ถึงชั้น 5 เท่านั้น
เนื่องจากระหว่างบ้านพักพนักงานโรงแรม มันดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา กับโครงการมีรั้วทึบ สูงประมาณ
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2 เมตร และแนวไม้ยืนต้นบดบัง ประกอบกับพื้นที่โครงการอยู่ต่ากว่าบ้านพักพนักงานโรงแรม มันดาวารา รีสอร์ท
แอนด์ สปา จึง ไม่สามารถมองเห็นบริเวณชั้น 1-2 ได้ ส่วนชั้น 6 ถึงชั้น 7 จะมีความสูงเกินระดับสายตาที่ค น
สามารถแหงนหน้ามองได้ในระดับ 65 องศา แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของ
ผูใ้ ช้บริการภายในโครงการ โครงการได้ติดตั้งผ้าม่านบริเวณหน้าต่างห้องนอนทุกห้อง ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบ
จากมุมมองของผู้ที่อยู่ทางด้านทิศเหนือจะส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการในระดับต่า
สาหรับมุมมองของผู้ใช้บริการภายในโครงการมองไปยัง บ้านพักพนักงานโรงแรม มันดาวารา
รีสอร์ท แอนด์ สปา คาดว่าผลกระทบจะอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากผู้ใช้บริการที่สามารถมองเห็นบ้านพัก
ดังกล่าว คือ ผู้ใช้บริการที่พักอยู่อาคาร 2 ชั้น 3-7 และจะมองเห็นด้านหลังบ้านพักเท่านั้น ทั้งนี้ ระเบียงของ
อาคาร 2 ไม่ได้หันไปทางด้านทิศเหนือทั้งหมด ประกอบกับบริเวณแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือ ติดกับพื้นที่ว่างและ
มีทัศนียภาพที่สวยงาม ซึ่งจะช่วยลดความสนใจผู้ใช้บริการภายในโครงการในระดับหนึ่งได้

รูปที่ 4.4.5-1 มุมมองด้านหน้าบ้านพักพนักงานโรงแรม มันดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา
 ทิศใต้ ติดกับที่ดินบุคคลอื่น (ปัจจุบันเป็นที่ดินที่โครงการเช่าเป็นที่จอดรถ) ถัดไปเป็นถนน
สาธารณประโยชน์ กว้าง 4 เมตร ซึ่งเป็นถนนที่ใช้ในการสัญจรเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็น
ส่วนตัวแต่อย่างใด
 ทิศตะวันออก ติดกับที่ดินบุคคลอื่น ปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่าง และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 2
หลัง ได้แก่ บ้านเลขที่ 6/8 และบ้านเลขที่ 6/9 มีระยะห่างจากอาคารโครงการประมาณ 18.65 เมตร และ 22.35
เมตร ตามลาดับ โดยผู้ที่อยู่บริเวณด้านหน้าบ้านพักอาศัยทั้ง 2 หลัง จะมองเห็นเฉพาะอาคาร 1 บางส่วนเท่านั้น
ซึ่งคาดว่าจะมองเห็นประมาณ ร้อยละ 20 เท่านั้น จะมองเห็นส่วนทางเดินภายในอาคารและประตูเข้าห้องพัก
ดังรูปที่ 4.4.5-2 ประกอบกับบริเวณแนวเขตที่ดินเป็นพื้นที่ว่างมีต้นไม้ขึ้นปกคลุม ซึ่งจะช่วยบดบังการมองเห็น
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อาคารได้บางส่วน ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบจากมุมมองของผู้ที่อยู่ทางด้านทิศเหนือจะส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย
ภายในโครงการในระดับต่า
สาหรับมุมมองของผู้ใช้บริการภายในโครงการมองไปยังบ้านพักอาศัยเลขที่ 6/8 และเลขที่
6/9 ได้แก่ผู้ใช้บริการที่อยู่ภายในอาคาร 1 ชั้น 6-7 เท่านั้น ที่อยู่บริเวณส่วนทางเดินสาหรับเข้าห้องพักเท่านั้น
ประกอบกับประตูทางเข้าห้องพักไม่ได้หันไปทางด้านทิศตะวันออกทั้งหมด และบริเวณแนวเขตที่ดินมีต้นไม้ช่วย
บดบัง ซึ่งจะช่วยบดบังทัศนวิสัยในการมองของผู้ใช้บริการภายในโครงการในระดับหนึ่ง ดังนั้น จึงคาดว่ามุมมอง
ของผู้ใช้บริการภายในโครงการจะส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออก
ในระดับต่า

รูปที่ 4.4.5-2 มุมมองบริเวณด้านหน้าบ้านพักอาศัยเลขที่ 6/8

 ทิศตะวันตก ติดกับถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) กว้าง 7 เมตร ถัดไปเป็นอาคาร
พาณิชย์ จานวน 9 คูหา (ปัจจุบันปิดทาการ) มีระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 8 เมตร โดยผู้ที่อยู่บริเวณ
อาคารพาณิชย์ จานวน 9 คูหา จะมองเห็นชั้น 1 และชั้น 2 ของอาคาร 1 ซึ่งชั้น 1 เป็นส่วนต้อนรับ และชั้น 2
เป็นห้องสานักงาน แต่จะไม่สามารถมองเห็นภายในห้องพักที่อยู่ชั้น 3 ถึง 7 ได้ เนื่องจากเป็นผนังทึบ
สาหรับอาคาร 2 จะไม่สามารถมองเห็นชั้น 1 ถึง ชั้น 4 ได้ เนื่องจากอาคาร 1จะบดบัง แต่จะ
สามารถมองเห็นโถงลิฟต์ และหน้าต่า งบันไดได้ ส่วนชั้ น 5 ถึง ชั้น 7 คาดว่าจะมองเห็น ประมาณร้อ ยละ 10
เนื่องจากระเบียงอาคารอยู่แนวทแยงและมีความสูงเกินระดับสายตาที่คนสามารถแหงนหน้ามองได้ในระดับ 65
องศา ดังรูปที่ 4.4.5-3 แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ ใช้บริการภายใน
โครงการ โครงการได้ติดตั้งผ้าม่านบริเวณหน้าต่างห้องนอนทุกห้อง ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบจากมุมมองของผู้ที่
อยู่ทางด้านทิศตะวันตกจะส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการในระดับต่า
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สาหรับมุมมองของผู้ใช้บริการภายในโครงการมองไปยังอาคารพาณิชย์ จานวน 9 คูหา คาดว่า
ผลกระทบจะอยู่ ใ นระดั บ ต่ า เนื่ อ งจากผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ ส ามารถมองเห็ น ผู้ พั ก อาศั ย ภายในอาคารพาณิ ช ย์
ดังกล่าวคือ ผู้ใช้บริการที่พักอยู่อาคาร 2 ชั้น 5 ถึง ชั้น 7 บางส่วนเท่านั้น แต่คาดว่าจะมองเห็นในระยะไกลและ
ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน สาหรับอาคาร 1 คาดว่า มุมมองของผู้ใช้บริการภายในโครงการจะไม่ส่งผล
กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตก เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นส่วนต้อนรับและ
ระเบียงห้องสานักงาน ซึ่งในส่วนห้องพักจะเป็นหันไปทางในโครงการ (อาคาร 2)

รูปที่ 4.4.5-3 มุมมองบริเวณด้านหน้าอาคารพาณิชย์ชั้นเดียว 9 คูหา
2) ความเป็นส่วนบุคคลของผู้พักอาศัยที่เล่นน้าบริเวณสระว่ายน้าในโครงการ
ภายในโครงการได้จัดให้มีสระว่ายน้า จานวน 1 สระ อยู่บริเวณระหว่างอาคาร 1 กับอาคาร 2 มีพื้นที่
445.73 ตารางเมตร ลึก 1.10 เมตร มีปริมาตร 490.30 ลูกบาศก์เมตร 1 (ผังแสดงตาแหน่งสระว่ายน้าโครงการ
ดังรูปที่ 4.4.5-4) โดยจะให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการในโครงการเท่านั้น ทั้งนี้ การประเมินผลกระทบต่อความเป็น
ส่วนตัวของผู้ที่อยูบ่ ริเวณสระว่ายน้าจะแบ่งออกเป็น 2 มุมมอง ได้แก่ มุมมองของผู้ที่อยู่ภายในอาคาร และมุมมอง
ของผู้ที่อยู่ภายนอกอาคาร ซึ่งสามารถประเมินได้ ดังนี้
2.1) มุมมองของผู้ที่ใช้บริการสระว่ายน้ามองไปยังภายในอาคาร
เมื่อพิจารณาตาแหน่งสระว่ายน้า จะถูกล้อมรอบไปด้วยอาคาร 1 และอาคาร 2 ซึ่งคาดว่าจะ
ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการภายในห้องพักทั้งอาคาร 1 และอาคาร 2 บางส่วน โดยจะมองเห็นระเบียงและหน้าต่าง
ภายในห้องพัก และคาดว่าจะมองเห็นเพียงชั้น 1 ถึงชั้น 5 เท่านั้น ส่วนชั้น 6 ถึงชั้น 7 จะมีความสูงเกินระดับ
สายตาที่คนสามารถแหงนหน้ามองได้ในระดับ 65 องศา ดัง รูปที่ 4.4.5-5 แต่อย่างไรก็ ตาม เพื่อ เป็นการลด
ผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการภายในห้องพัก โครงการได้จัดให้ติดตั้งม่านบริเวณหน้าต่างห้องนอน
ทุกห้อง ดังนั้น จึงคาดว่ามุมมองของผู้ที่ใช้บริการสระว่ายน้ามองไปยังผู้ใช้บริการห้องพักในระดับต่า
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รูปที่ 4.4.5-5 ตาแหน่งสระว่ายน้าและการติดตั้งผ้าม่านภายในห้องพัก
2.2) มุมมองของผู้ที่อยู่ภายในอาคารมองมายังผู้ใช้บริการสระว่ายน้า
สาหรับตาแหน่งสระว่ายน้าจะถูกล้อมรอบไปด้วยอาคาร 1 และอาคาร 2 ซึ่งคาดว่าจะส่งผล
กระทบต่อผู้ใช้บริการสระว่ายน้าในระดับปานกลาง และคาดว่าจะมองเห็นเพียงชั้น 1 ถึงชั้น 5 เท่านั้น ส่วนชั้น 6
ถึง 7 คาดว่าจะมองเห็นในระยะไกลและไม่ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการลดผลกระทบ
ต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการสระว่ายน้า โครงการได้จัดให้ติดตั้งม่านบริเวณหน้าต่างห้องนอนทุกห้อง
สาหรับผู้พัก อาศั ยนอกโครงการที่อ ยู่ด้า นทิศ เหนือ ทิ ศ ใต้ ทิ ศตะวันออก และทิศ ตะวันตก
ไม่สามารถมองเห็นผู้ใช้บริการสระว่ายน้าได้ เนื่องจากสระว่ายน้าของโครงการจะล้อมรอบไปด้วยอาคารโครงการ
ดังนั้น จึงคาดว่าไม่มีผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ที่ใช้บริการสระว่ายน้าจากมุมมองของผู้พักอาศัยภายนอก
อาคาร
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว ระยะดาเนินการ
1. จัดให้มี เจ้า หน้าที่ ค อยดู แ ลรั ก ษา บารุ ง ต้ นไม้ และพื้ นที่ สีเขี ยวภายในพื้ นที่ โ ครงการให้มี สภาพ
สวยงามอยู่เสมอ หากมีต้นไม้ภายในและพื้นที่เขียวได้รับความเสียหาย หรือตายจะต้องจัดให้มีการปลูกต้นใหม่
ทดแทนโดยทันที
2. จัดให้มีผ้าม่านบริเวณหน้าต่าง และประตูกระจกของห้องพักแต่ละห้อง เพื่อลดผลกระทบจาก
สายตาของผู้ที่มองมาจากภายนอก และเพิ่มความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการภายในห้องพัก
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4.4.6 สุขภาพของประชาชน
ระยะรื้อถอน ก่อสร้าง และดาเนินการ
ปัจจุบันโครงการได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จะมีกิจกรรมการรื้อถอน
บ้านพักอาศัย จานวน 5 หลัง ได้แก่ บ้านพักอาศัยชั้นเดียว จานวน 3 หลัง และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 2
หลัง ซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของอาคาร และมีกิจกรรมการปรับเพื่อที่เพื่อ ทาที่ลานรถ ซึ่งจะใช้เวลาในการก่อสร้าง
ประมาณ 1 เดือน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลายด้าน เช่น ฝุ่นละออง เสียง สั่นสะเทือน และ
อุบัติเหตุต่างๆ ทั้งจากกิจกรรมการรื้อถอน และคนงานก่อสร้าง ซึ่งหากโครงการไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้างและผู้อยู่อาศัยโดยรอบโครงการ
ได้ ดังนั้น โครงการจึงได้กาหนดมาตรการป้องกันด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่อาจเกิดกับคนงาน
ก่อสร้าง และผู้อยู่อาศัยข้างเคียงโดยรอบโครงการ
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการดาเนินการศึกษามีลักษณะตามแนวทางการประเมินผล
กระทบสุขภาพของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กันยายน 2553) ซึ่งกาหนด
วิธีการดังนี้
(1) การกลั่นกรองโครงการ (Screening)
(1.1) ข้อมูลรายละเอียดและแผนงานของโครงการ
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท เป็นโครงการประเภทโรงแรม จานวน 211 ห้องพัก
มีเนื้อที่ทั้งหมด 2-3-78.10 ไร่ หรือ 4,712.40 ตารางเมตร ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารห้องพัก 8 ชั้น
จานวน 2 อาคาร มีความสูง 22.70 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 15,000 ตารางเมตร และมีพื้นที่อาคารปก
คลุมดินประมาณ 2,048.81 ตารางเมตร มีที่จอดรถยนต์ จานวน 64 คัน ถนนภายในโครงการ และพื้นที่สี เขียว
คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง ประมาณ 1 เดือน
สาหรับในช่วงก่อสร้าง โครงการจะทาการรื้อถอนบ้านพักอาศัย จานวน 5 หลัง ได้แก่ บ้านพัก
อาศัยชั้นเดียว จานวน 3 หลัง และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 2 หลัง ซึ่งมีปริมาณวัสดุก่อสร้าง ประมาณ 87.12
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะทาการทุบบดย่อย แล้วนามาถมเพื่อปรับพื้นที่เป็นลานจอดรถทั้งหมด โดยไม่มีการขนย้าย
ออกนอกพื้นที่โครงการแต่อย่างใด ดังนั้น จึงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อชุมชนในระดับต่า
(1.2) ข้อมูลการสัมผัสของมนุษย์
กลุ่มคนที่อาจจะได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ มีดังนี้
ระยะก่อสร้าง คือ คนงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่โครงการ จานวน 10 คน ซึ่งจะต้องสัมผัส
กับมลพิษที่อาจเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาการทางานในแต่ละวัน (ประมาณ 8 ชั่วโมง) และผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงโครงการ
กลุ่ ม ที่ มี ค วามเสี่ ยงและความอ่ อ นไหวเมื่ อ ได้ สั ม ผั ส มลพิ ษ ได้ แ ก่ เด็ ก ผู้ สู ง อายุ ผู้ ป่ วยหรื อ มี โ รคประจ าตั ว
สตรีมีครรภ์ หรือผู้ที่ไวต่อการรับอันตราย
ระยะดาเนินการ คือ ผู้ใช้บริการในโครงการ พนักงานของโครงการ และประชาชนที่อาศัยอยู่
บริ เ วณใกล้ เ คี ย งพื้ น ที่ โ ครงการ โดยกลุ่ ม ที่ มี ค วามเสี่ ย ง และความอ่ อ นไหวเมื่ อ ได้ สั ม ผั ส มลพิ ษ ได้ แ ก่
เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหรือมีโรคประจาตัว สตรีมีครรภ์ หรือผู้ที่ไวต่อการรับอันตราย
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(2) การกาหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)
ระยะรื้อถอน และก่อสร้าง
ในการกาหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ
จะพิจารณาจากข้อมูลรายละเอียดโครงการ สภาพแวดล้อมปัจจุบันของพื้นที่โครงการและข้อมูลสุขภาพชุมชนใน
ปัจจุบัน ทั้งนี้ โอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ เสียงความสั่นสะเทือน ฝุ่น เขม่าควัน และสิ่งคุกคามต่อ
จิตใจ ได้แก่ ความกังวลต่อการจราจร และการเข้ามาอยู่ของคนงานก่อสร้าง เป็นต้น นอกจากนี้ จะพิจารณาด้าน
สิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่อการสัมผัสและลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ
ระยะดาเนินการ
ในการกาหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ
จะพิจารณาจากข้อมูลรายละเอียดโครงการ สภาพแวดล้อมปัจจุบันของพื้นที่โครงการ และข้อมูลสุขภาพชุมชน
ในปัจจุบัน ทั้งนี้โอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ เสียง ฝุ่น เขม่าควัน และสิ่งคุกคามต่อจิตใจ ได้แก่
ความกั ง วล เช่ น การจราจรติ ด ขั ด เป็ น ต้ น นอกจากนี้ จะพิ จ ารณาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ปั จ จั ย ต่ อ การสั ม ผั ส
และลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ
(3) การประเมินผลกระทบ (Assessment)
ระยะรื้อถอน และก่อสร้าง
การประเมินผลกระทบในระยะก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ในด้านคุณภาพอากาศ ระดับ
เสียง ความสั่นสะเทือน การบาบัดน้าเสีย การจัดการมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจและสังคม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย พิจารณาถึงปัจจัยที่สาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ
- สิ่งคุกคามทางกายภาพ ได้แก่ฝุ่นละออง ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน
- การแพร่ของโรคจากพาหะนาโรค เช่น แมลงวัน แมลงสาบ และหนู
- สิ่งคุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความเครียด ความกังวล และความราคาญ จากกิจกรรมก่อสร้างและ
พฤติกรรมของคนงานก่อสร้างที่ไม่ดี เป็นต้น
 จานวนผู้ป่วยด้านสาธารณสุข
พื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกะรน อยู่ห่างจากพื้นที่
โครงการประมาณ 3.05 กิโลเมตร (ตามระยะถนน) มีเจ้าหน้าที่ให้บริการทั้งสิ้นจานวน 8 คน แบ่งเป็น ผู้อานวยการ
จานวน 1 คน พยาบาลวิชาชีพชานาญการ จานวน 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ จานวน 4 คน
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน จานวน 1 คน และแพทย์แผนไทย จานวน 1 คน (โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลกะรน เดือนกันยายน 2564)
จากสถิ ติสาเหตุ การป่ วย 21 กลุ่ มโรค ของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลกะรนระหว่ างปี
พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2563 พบว่า มีผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆ 10 อันดับสูงสุด ได้แก่ โรคระบบกล้ามเนื้อ โรคระบบ
ทางเดินหายใจ สาเหตุจากภายนอกอื่น โรคระบบย่อยอาหารฯ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทาง
คลินิก โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อฯ โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคตา รวมส่วนประกอบของตา โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อ
ใต้ผิวหนัง โรคติดเชื้อและปรสิต ตามลาดับ ดังตารางที่ 4.4.6-1 โดยสามารถวิเคราะห์แนวโน้ม ดังนี้
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1. โรคระบบกล้ามเนื้อ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ.2561 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าว จานวน 128
ราย ในปี พ.ศ.2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 542 ราย และในปี พ.ศ.2563 ผู้ป่วยด้วยโรค
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 830 ราย
2. โรคระบบทางเดินหายใจ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและลดลง โดยในปี พ.ศ.2561 มีผู้ป่วยด้วยโรค
ดังกล่าว จานวน 348 ราย ในปี พ.ศ.2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 450 ราย และในปี
พ.ศ.2563 ผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวลดลงเป็นจานวน 292 ราย
3. สาเหตุจากภายนอกอื่น มีแนวโน้มลดลง โดยในปี พ.ศ.2561 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าว จานวน
894 ราย ในปี พ.ศ.2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวลดลงเป็นจานวน 76 ราย และในปี พ.ศ.2563 ผู้ป่วยด้วยโรค
ดังกล่าวลดลงเป็นจานวน 45 ราย
4. โรคระบบย่อยอาหารฯ มีแนวโน้มลดลง โดยในปี พ.ศ.2561 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าว จานวน 356
ราย ในปี พ.ศ.2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวลดลงเป็นจานวน 292 ราย และในปี พ.ศ.2563 ผู้ป่วยด้วยโรค
ดังกล่าวลดลงเป็นจานวน 251 ราย
5. อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ.
2561 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าว จานวน 134 ราย ในปี พ.ศ.2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 189
ราย และในปี พ.ศ.2563 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 207 ราย
6. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ.2561 มีจานวนผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าว
จานวน 73 ราย ในปี พ.ศ.2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 95 ราย และในปี พ.ศ.2563 มีผู้ป่วย
ด้วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 146 ราย
7. โรคระบบไหลเวียนเลือด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ.2561 มีจานวนผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าว
จานวน 76 ราย ในปี พ.ศ.2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 111 ราย และในปี พ.ศ.2563
มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 122 ราย
8. โรคตา รวมส่วนประกอบของตา มีแนวโน้มลดลง โดยในปี พ.ศ.2561 มีจานวนผู้ป่วยด้วยโรค
ดังกล่าว จานวน 236 ราย ในปี พ.ศ.2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวลดลงเป็นจานวน 37 ราย และในปี พ.ศ.2563
มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวลดลงเป็นจานวน 28 ราย
9. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง มีแนวโน้มลดลงและเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ.2561 มีจานวน
ผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าว จานวน 74 ราย ในปี พ.ศ.2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวลดลงเป็นจานวน 56 ราย และใน
ปี พ.ศ.2563 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 73 ราย
10. โรคติดเชื้อและปรสิต มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและลดลง โดยในปี พ.ศ.2561 มีจานวนผู้ป่วยด้วยโรค
ดังกล่าว จานวน 44 ราย ในปี พ.ศ.2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 47 ราย และในปี พ.ศ.2563
มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวลดลงเป็นจานวน 34 ราย
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ตารางที่ 4.4.6-1 สถิติสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรคของโรคที่ป่วยสูงสุดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
กะรน ระหว่าง พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2563
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)
โรคระบบกล้ามเนื้อ
โรคระบบทางเดินหายใจ
สาเหตุจากภายนอกอื่น
โรคระบบย่อยอาหารฯ
อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อฯ
โรคระบบไหลเวียนเลือด
โรคตา รวมส่วนประกอบของตา
โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
โรคติดเชื้อและปรสิต
อุบัติเหตุฯ
โรคระบบสืบพันธุ์รวมปัสสาวะ
โรคหูและปุ่มกกหู
ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)
ภาวะแปรปรวนทางจิตฯ
โรคประสาท
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกาเนิด
รูปร่างผิดปกติของทารกในระยะปริกาเนิด
การเป็นพิษและผลที่ตามมา
รวม

พ.ศ.2561
128
348
894
356
134
73
76
236
74
44
89
5
2
1
1
1
0
0
0
0
0
2,462

จานวนผู้ป่วย (ราย)
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
542
830
450
292
76
45
292
251
189
207
95
146
111
122
37
28
56
73
47
34
8
9
6
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1,912
2,038

รวม
1,500
1,090
1,015
899
530
314
309
301
203
125
106
11
3
3
1
1
1
0
0
0
0
6,412

ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกะรน, 2564

ทั้ ง นี้ จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ของประชาชนในระยะ 100 เมตร ถึ ง 1,000 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีความกังวลใดๆ ส่วนผลการสอบถามข้อมูลด้านการเจ็บป่วย พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ และโรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมต่างๆ รองลงมา คือ
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และโรคเกี่ยวกับผิวหนังและภูมิแพ้ และโรคอื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
ก่อสร้างแต่อย่างใด และเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
กะรน ระหว่างปี พ.ศ.2561 - ปี พ.ศ.2563 พบว่า โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ และสาเหตุ
จากภายนอกอื่น เป็นโรคที่มีการเจ็บป่วยเป็น ลาดับต้นๆ โดยโรคระบบทางเดินหายใจ มีแนวโน้มการป่วยเพิ่มขึ้น
โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ มีแนวโน้มการป่วยเพิ่มขึ้นและลดลง และสาเหตุจากภายนอกอื่น มีแนวโน้มการป่วยลดลง
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ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่าสาเหตุการเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับระบบ
กล้ามเนื้อ และสาเหตุจากภายนอกอื่น เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และกิจกรรมของชุมชนเมืองอื่นๆ
ที่เพิ่มขึ้น โดยไม่ได้เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างเพียงสาเหตุเดียว แต่อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการก่อสร้างอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่มีขอบเขตจากัด โดยประเมินว่าอาจจะเกิดกับคนงานก่อสร้าง และผู้ที่อยู่อาศัยติดกับพื้นที่
โครงการเท่านั้น
ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนที่อาจจะได้รับจากการก่อสร้างอาคารต่างๆ ที่ผ่านมา รวมไป
ถึงการรื้อถอนและปรับพื้นที่ที่จอดรถ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดโรคดังต่อไปนี้
1. โรคระบบหายใจที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากการได้ รั บ ฝุ่ น ละอองจากกิ จ กรรมก่ อ สร้ า งต่ า งๆ
ทาให้การทางานของระบบหายใจผิดปกติ จึงก่อให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา
2. อุ บั ติ เ หตุ จ ากการขนส่ ง และผลที่ ต ามมา ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากการขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง
ทาให้จราจรติดขัด อุบัติเหตุการเฉี่ยวชน และอาจเกิดจากเศษวัสดุตกหลนจากการขนส่งวัสดุ
3. โรคอุ จจาระร่ ว ง หรื อ โรคท้ อ งเดิ น ท้ อ งเสีย ซึ่ ง ถื อ เป็นอาการของโรคกลุ่ม หนึ่ง ในระบบ
ทางเดินอาหาร ที่อาจจะเกิดจากการจัดการน้าเสียและมูลฝอยจากการอุปโภคบริโภค ที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาลทาให้
เป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื่อโรค เมื่อร่างกายได้รับเข้าไปจึงก่อให้เกิดโรคดังกล่าว
ปัจจัยจากการก่อสร้างโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอาจก่อให้เกิดโรค
1) มลพิษทางอากาศ
1.1) ฝุ่นละอองจากการกิจกรรมการขุดตักดินสร้างฐานราก และระบบสาธารณูปโภค
1.2) ฝุ่นละอองจากกิจกรรมรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างวิ่งเข้า-ออกพื้นที่โครงการ
1.3) มลพิ ษจากไอเสีย ของรถขนส่ง วัสดุ ก่อสร้า ง และจากเครื่อ งจัก รที่ใช้ในการก่อสร้า ง
โครงการ
2) การจราจร
2.1) ทาให้เกิดอุบัติเหตุ และมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น รวมไปถึงอุบัติเหตุจากเศษวัสดุตกหล่ น
จากรถการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
3) น้าเสียจากการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง
3.1) น้าเสียจากการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง ที่มีการจัดการแบบไม่ถูกหลักสุขาภิบาล
ทาให้เป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื่อโรค เมื่อร่างกายได้รับเข้าไปหรือสัมผัสจึงก่อให้เกิดโรคติดต่อต่างๆ ตามมา
4) มูลฝอยจากการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง
4.1) มู ล ฝอยจากการอุ ป โภคบริ โ ภคของคนงานก่ อ สร้ า งที่ มี ก ารจั ด การแบบไม่ ถู ก หลั ก
สุขาภิบาล ทาให้เป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื่อโรค ทาให้เกิดโรคติดต่อ และเหตุเดือดร้อนราคาญ
 โรคระบาด
เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น เกิ ด โรคระบาดที่ เ รี ย กว่ า โรคโควิ ด 19 (COVID-19)
ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัสชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด และเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักมาก่อน
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จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ในเดือนธันวาคมปี 2019 เกิดการระบาดและส่งผลกระทบแก่หลาย
ประเทศทั่วโลก
อาการของโรค อาการทั่วไปของโรคโควิด ที่พบมากที่สุด คือ ไข้ ไอ ลิ้นไม่รับรส
จมู ก ไม่ ไ ด้ ก ลิ่ น และอ่ อ นเพลี ย อาการที่ พ บน้ อ ยกว่ า แต่ อ าจมี ผ ลต่ อ ผู้ ป่ ว ยบางรายคื อ ปวดเมื่ อ ย ปวดหั ว
คัดจมูก น้ามูกไหล เจ็บคอ ท้องเสีย ตาแดง หรือผื่นตามผิวหนัง หรือสีผิวเปลี่ยนตามนิ้วมือนิ้วเท้า อาการเหล่านี้
มักจะไม่รุนแรงนัก และค่อยๆ เริ่มทีละน้อย บางรายติดเชื้อแต่มีอาการไม่รุนแรง
การแพร่กระจายของเชื้อ โรคโควิด 19 (COVID-19) จะแพร่จากคนสู่คนผ่านทาง
ฝอยละอองจากจมูกหรือปาก ซึ่งขับออกมาเมื่อผู้ป่วยไอหรือจาม เรารับเชื้อได้จากการหายใจเอาฝอยละอองเข้าไป
จากผู้ป่วย หรือจากการเอามือไปจับพื้นผิวที่มีฝอยละอองเหล่านั้น แล้วมาจับตามใบหน้า ระยะเวลานับจากการติด
เชื้อและแสดงอาการ มีระยะฟักตัวตั้งแต่ 1-14 วัน และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5-6 วัน แต่อาการของผู้ป่วยเกิน 97%
เริ่มมีอาการภายใน 14 วัน
วิธีการป้องกันจากการติดเชื้อ
1) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19)
2) ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อ
3) หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์
4) ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่าและใช้ช้อนกลางในการ
รับประทานอาหาร
5) ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม หรือผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัด
6) ไม่นามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก
7) ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้า เป็นต้น
8) หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดและมีมลภาวะเป็นพิษ
9) หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด ข้ามประเทศ และพื้นที่เสี่ยง
(ที่มา : องค์กรอนามัยโลก (World Health Organization), โรงพยาบาลศิครินทร์)
ความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
สาหรับในระยะก่อสร้างที่ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน จะใช้คนงานประมาณ 10
คน ซึ่งคนงานอาจได้รับเชื้อมาจากการไปพื้นที่เสี่ยง สัมผัสผู้ติดเชื้อ สัมผัสกับผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ แล้วนา
เชื้อเหล่านั้นมาแพร่ให้กับผู้อื่น แต่อย่างไรก็ตาม โครงการจะกาชับให้คนงานงดกิจกรรมที่ทาให้เกิดการแพร่ระบาด
ของโรค งดการเดินทางข้ามจังหวัด ข้ามประเทศในช่วงที่มีการระบาดของโรค รวมทั้งเฝ้าติดตามอาการของตนเอง
อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างคนงานและผู้พักอาศัยใกล้เคียง โครงการจึงกาหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบดังกล่าว เพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่อาจเกิดกับคนงานก่อสร้าง และผู้พักอาศัยใกล้เคียง
พื้นที่โครงการไว้ ดังนี้
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มาตรการป้อ งกั นเกี่ ย วกั บโรคระบาด กรณีที่โ ครงการมี การก่ อ สร้างในช่ ว งที่ มี การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19)
1. คนงานก่อสร้างต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด 19 (COVID-19) เพื่อป้องกันการติด
เชื้อโควิด 19 (COVID-19)
2. จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเจ้าหน้าที่โครงการ และคนงานก่อสร้างก่อนเข้าสู่พื้นที่
ก่ อ สร้ า งและห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ที่ มี ค วามสุ่ ม เสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ( COVID-19) หรื อ มี ไ ข้ สู ง กว่ า 37.50
องศาเซลเซียส เข้าพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด
3. กาหนดให้เจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้าง ตลอดจนผู้มาติดต่อโครงการทุกคนต้องสวมใส่
หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่โครงการ
4. ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งต้ อ งจั ด หาหน้ า กากอนามั ย หรื อ หน้ า กากผ้ า สบู่ แอลกอฮอล์ เจล
หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค ให้ลูกจ้างหรือแรงงานอย่างเพียงพอ
5. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่โครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ตลอดจนแรงงานต่างด้าวจากทุก
ประเทศ งดเดินทางข้ามประเทศหรือกลับไปเยี่ยมภูมิลาเนาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค
6. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่โครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ตลอดจนคนงานก่อสร้างงดจัดงาน
พิธี หรืองานรื่นเริงต่างๆ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค
7. กาหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและแรงงานต้องเฝ้าติดตามอาการตนเองอย่างใกล้ชิด หาก
พบว่ามีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ามูก เหนื่อยหอบ หรือมรีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ถือเป็นกลุ่มที่มีความ
เสี่ยงสูงขอให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาทันที
8. ในการใช้ชีวิตประจาวันให้ลูกจ้างหรือแรงงานออกจากสถานที่พัก (แคมป์คนงาน) ให้น้อย
ที่สุด และให้รักษาระยะในการนั่งหรือยืนให้ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่เชื้อโรค
ทางละอองฝอย และกาชับลูกจ้าง หรือแรงงานให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
9. ผู้ประกอบการ ผู้รับเหมาก่อสร้างและคนงานก่อสร้างจะต้องปฏิบัติตนตามแนวทางป้องกัน
ตนเองที่จังหวัดกาหนด หรือของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
การประเมินผลกระทบจากการก่อสร้างกับจานวนผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
กะรน ระหว่างปี พ.ศ.2561 ถึง 2563
จากการสารวจกิจกรรมการก่อสร้างในพื้นที่โดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ ในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2563 พบว่า มีอาคารที่ก่อสร้างทั้งหมด 5
อาคาร โดยในปี พ.ศ.2561 มีจานวน 1 แห่ง ปี พ.ศ.2562 มี จานวน 3 แห่ง และปี พ.ศ.2563 มีจานวน 1 แห่ง
โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ดูรูปที่ 4.4.6-2 ประกอบ)
 อาคารที่ก่อสร้างในปี พ.ศ.2561 จานวน 1 แห่ง ดังนี้
1) Glow Mira Karon Beach จานวน 1 อาคาร ห่างจากพื้นที่โครงการในระยะราบ
ประมาณ 325 เมตร
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 อาคารที่ก่อสร้างในปี พ.ศ.2562 จานวน 3 แห่ง ดังนี้
1) อาคารพาณิ ช ย์ ชั้ นเดี ยว จานวน 7 ห้อ ง เลขที่ 11-11/6 ห่ า งจากพื้ นที่ โ ครงการ
ในระยะราบ ประมาณ 10 เมตร
2) อาคารกาลังก่อสร้าง 5 ชั้น จานวน 1 อาคาร ห่างจากพื้นที่โครงการในระยะราบ
ประมาณ 325 เมตร
3) The Aristo Condo Karon จานวน 1 อาคาร ห่างจากพื้นที่โครงการในระยะราบ
ประมาณ 1 กิโลเมตร
 อาคารที่ก่อสร้างในปี พ.ศ.2563 จานวน 1 แห่ง ดังนี้
1) อาคารกาลังก่อสร้าง 7 ชั้น จานวน 1 อาคาร ห่างจากพื้นที่โครงการในระยะราบ
ประมาณ 65 เมตร
เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลกะรน ปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2563 พบว่า โรคบางชนิดที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง เช่น โรคเกี่ยวกับทางเดิน
หายใจ โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก และอุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา เป็นต้น จากจานวน
ผู้ป่วยกับจานวนอาคารที่ก่อสร้างไม่มีความสัมพันธ์กัน ไม่มีการแปรผันตามกันของจานวนการก่อสร้างกับจานวน
สถิติโรคที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง ดังตารางที่ 4.4.6-2 ดังนั้น จึงประเมินได้ว่าการก่อสร้างอาคารของโครงการไม่
น่าจะเกิดผลกระทบแพร่กระจายไปไกล และคาดว่าผลกระทบดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบ
ในระดับต่า
กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงที่ค าดว่า จะได้รั บผลกระทบต่อ สุข ภาพจากการก่ อสร้า งอาคารของโครงการ คื อ
กลุ่มคนงานก่อสร้าง และกลุ่มประชาชนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ เนื่องจากลักษณะมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง
โครงการไม่ใช่มลพิษที่แพร่ กระจายไปไกล และระดับความเข้มข้นมลพิษทางอากาศที่ประเมินได้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพอากาศ ในส่วนของน้าเสีย และมูลฝอยจากโครงการ ซึ่งมีปริมาณน้อย และโครงการได้มีการ
จัดการและกาจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และจัดให้มีถังมูลฝอยแบบแยกประเภท เพื่อรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นจาก
คนงานก่อสร้าง และประสานเทศบาลตาบลกะรนเข้ามาเก็บขนมูลฝอยที่ไปกาจัดโดยไม่ปล่อยให้มีมูลฝอยตกค้าง
ในพื้ น ที่ โ ครงการ ส่ว นการขนส่ง วัส ดุ ก่ อ สร้ า งของโครงการ จะท าให้ มี จานวนรถเพิ่ ม ขึ้ น เล็ก น้ อ ย แต่ สภาพ
การจราจรยังคงมีสภาพใกล้เคียงกับสภาพการจราจรในช่วงปัจจุบัน และไม่ได้ทาให้สภาพการจราจรเลวร้ายมาก
ขึ้นจึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในระดับต่า
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อาคารก่อสร้างปี พ.ศ.2563

อาคารก่อสร้างปี พ.ศ.2561

Glow Mira Karon Beach จานวน 1 อาคาร
ห่างจากพื้นที่โครงการในระยะราบ ประมาณ 325 เมตร

อาคารกาลังก่อสร้าง 7 ชั้น จานวน 1 อาคาร ห่างจากพื้นที่
โครงการในระยะราบ ประมาณ 65 เมตร
อาคารก่อสร้างปี พ.ศ.2562

พื้นที่โครงการ

อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว จานวน 7 ห้อง
เลขที่ 1111/6 ห่างจากพื้นที่โครงการ
ในระยะราบ ประมาณ 10 เมตร

อาคารกาลังก่อสร้าง 5 ชั้น จานวน 1 อาคาร ห่างจาก
พื้นที่โครงการในระยะราบ ประมาณ 325 เมตร

รูปที่ 4.4.6-2 แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีกิจกรรมก่อสร้าง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2563
ในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

The Aristo Condo Karon จานวน 1 อาคาร
ห่างจากพื้นที่โครงการในระยะราบ ประมาณ 1 กิโลเมตร
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อย่ า งไรก็ ต าม จากรายละเอี ย ดมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ที่โครงการได้กาหนดไว้ในระยะก่อสร้าง เช่น มาตรการในการจัดการน้าเสีย มาตรการด้านการจัดการมูลฝอย
มาตรการด้านการจราจร เป็นต้น จะสามารถช่วยป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขอนามัยของประชาชนโดยรอบได้อีก
ทาง หากโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จึงประเมินได้ว่าการก่อสร้างโครงการจะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบที่เป็นผลกระทบระดับสูงด้านสุขภาพต่อประชาชนที่อยู่โดยรอบ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ระยะก่อสร้างโครงการ ดังตารางที่ 4.4.6-3
ระยะดาเนินการ
การพิจารณาปัจจัยการบริการทางการแพทย์และสถิติกลุ่มโรคประกอบการประเมินผลกระทบ
สุขภาพสรุปได้ดังนี้
การประเมินผลกระทบจากการดาเนินโครงการในระยะดาเนินการที่อ าจส่ง ผลกระทบต่อ
สุขภาพ ในด้านคุณ ภาพอากาศ ระดับเสียง การบาบัดน้าเสีย การจัดการมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจและสังคม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พิจารณาถึงปัจจัยที่สาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ
- สิ่งคุกคามทางกายภาพ ได้แก่ ฝุ่นละออง เสียง มลพิษจากน้าเสีย และขยะ เป็นต้น
- การแพร่ของโรคจากพาหะนาโรค เช่น แมลงวัน แมลงสาบ และหนู
- สิ่งคุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความเครียด ความกังวล และความราคาญจากการจราจรเพิ่มขึ้น
เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม จากรายละเอียดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการได้กาหนดไว้ในระยะ
ดาเนินการ เช่น มาตรการด้านคุณภาพอากาศ มาตรการด้านการจราจร มาตรการในการจัดการน้าเสีย มาตรการ
ด้า นการจัดการมู ลฝอย และมาตรการด้ า นอุ บัติ เหตุ เป็นต้ น จะสามารถช่ วยป้อ งกั นและลดผลกระทบด้ า น
สุขอนามัยของประชาชนโดยรอบได้อีกทาง หากโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จึงประเมินได้
ว่าการดาเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นผลกระทบระดับสูงด้านสุขภาพต่อประชาชนที่อยู่โดยรอบ
ส่วนมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพระยะดาเนินการนาเสนอในบทที่ 5 การประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพระยะดาเนินการโครงการ ดังตารางที่ 4.4.6-4

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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.

โรคที่อาจจะเกิดจากการ
ดาเนินการก่อสร้าง
1. โรคระบบหายใจ

2561
จานวน จานวนอาคารที่
ผู้ป่วย
ก่อสร้าง
348
1

จานวน
ผู้ป่วย
450

2562
จานวนอาคารที่
ก่อสร้าง
3

จานวน
ผู้ป่วย
292

2563
จานวนอาคารที่
ก่อสร้าง
1

หมายเหตุ
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เมื่อพิจารณาจานวนผู้ป่ วยและจานวนอาคารที่ก่อสร้ าง ในปี
พ.ศ.2561 มีจานวนผู้ป่วย 348 ราย มีจานวนอาคารที่ก่อสร้าง
1 แห่ ง ในปี พ.ศ.2562 มี จ านวนผู้ ป่ ว ยเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 450 ราย
มีจานวนอาคารที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 3 แห่ง และในปี พ.ศ.2563
มีจานวนผู้ป่วยลดลงเป็น 292 ราย และมีจานวนอาคารที่ก่อสร้าง
ลดลงเป็น 1 แห่ง
ดั ง นั้ น การด าเนิ น การก่ อ สร้ า งกั บ จ านวนผู้ ป่ ว ยจึ ง ไม่ มี
ความสัมพันธ์กัน การดาเนินการก่อสร้างของโครงการจึงมีผลกระทบ
ต่อประชาชนโดยรอบในระดับต่า
อย่ า งไรก็ ต าม โครงการได้ มี ม าตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มในด้ า นต่ า งๆ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
ประชาชนในระยะก่อสร้าง และจะดาเนินการตามมาตรการอย่าง
เคร่ ง ครั ด เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ
ประชาชนโดยรอบ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AE{. Co.,Ltd.

ตารางที่ 4.4.6-2 พื้นที่ก่อสร้างย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2563 กับจานวนผู้ป่วยโรคที่อาจจะเกิดจากการดาเนินการก่อสร้างของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลกะรน ระหว่างปี พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2563 (ต่อ) (ต่ อ)

.

โรคที่อาจจะเกิดจากการ
ดาเนินการก่อสร้าง
2. อุ บั ติ เหตุ จากการขนส่ ง
และผลที่ตามมา

2561
จานวน จานวนอาคารที่
ผู้ป่วย
ก่อสร้าง
89
1

จานวน
ผู้ป่วย
8

2562
จานวนอาคารที่
ก่อสร้าง
3

จานวน
ผู้ป่วย
9

2563
จานวนอาคารที่
ก่อสร้าง
1

หมายเหตุ
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เมื่อพิจารณาจานวนผู้ป่ วยและจานวนอาคารที่ก่อสร้ าง ในปี
พ.ศ.2561 มีจานวนผู้ป่ว ย 89 ราย มีจานวนอาคารที่ ก่อสร้า ง
1 แห่ง ในปี พ.ศ.2562 มีจานวนผู้ป่วยลดลงเป็น 8 ราย มีจานวน
อาคารที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 3 แห่ง และในปี พ.ศ.2563 มีจานวน
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 9 ราย และมีจานวนอาคารที่ก่อสร้างลดลงเป็น 1
แห่ง
ดั ง นั้ น การด าเนิ น การก่ อ สร้ า งกั บ จ านวนผู้ ป่ ว ยจึ ง ไม่ มี
ความสัมพันธ์กัน การดาเนินการก่อสร้างของโครงการจึงมีผลกระทบ
ต่อประชาชนโดยรอบในระดับต่า
อย่ า งไรก็ ต าม โครงการได้ มี ม าตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มในด้ า นต่ า งๆ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
ประชาชนในระยะก่อสร้าง และจะดาเนินการตามมาตรการอย่าง
เคร่ ง ครั ด เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ
ประชาชนโดยรอบ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AE{. Co.,Ltd.

ตารางที่ 4.4.6-2 พื้นที่ก่อสร้างย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2563 กับจานวนผู้ป่วยโรคที่อาจจะเกิดจากการดาเนินการก่อสร้างของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลกะรน ระหว่างปี พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2563 (ต่อ) (ต่ อ)

.

โรคที่อาจจะเกิดจากการ
ดาเนินการก่อสร้าง
3. โรคระบบย่ อ ยอาหาร
รวมโรคในช่องปาก
(โรคอุจจาระร่วง)

2561
จานวน จานวนอาคารที่
ผู้ป่วย
ก่อสร้าง
356
1

จานวน
ผู้ป่วย
292

2562
จานวนอาคารที่
ก่อสร้าง
3

จานวน
ผู้ป่วย
251

2563
จานวนอาคารที่
ก่อสร้าง
1

หมายเหตุ
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เมื่อพิจารณาจานวนผู้ป่ วยและจานวนอาคารที่ก่อสร้ าง ในปี
พ.ศ.2561 มีจานวนผู้ป่วย 356 ราย มีจานวนอาคารที่ก่อสร้าง
1 แห่ง ในปี พ.ศ.2562 มีจานวนผู้ป่วยลดลงเป็น 292 ราย มีจานวน
อาคารที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 3 แห่ง และในปี พ.ศ.2563 มีจานวน
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 251 ราย และมีจานวนอาคารที่ก่อสร้างลดลงเป็น
1 แห่ง
ดั ง นั้ น การด าเนิ น การก่ อ สร้ า งกั บ จ านวนผู้ ป่ ว ยจึ ง ไม่ มี
ความสัมพันธ์กัน การดาเนินการก่อสร้างของโครงการจึงมีผลกระทบ
ต่อประชาชนโดยรอบในระดับต่า
อย่ า งไรก็ ต าม โครงการได้ มี ม าตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มในด้ า นต่ า งๆ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
ประชาชนในระยะก่อสร้าง และจะดาเนินการตามมาตรการอย่าง
เคร่ ง ครั ด เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ
ประชาชนโดยรอบ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AE{. Co.,Ltd.

ตารางที่ 4.4.6-2 พื้นที่ก่อสร้างย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2563 กับจานวนผู้ป่วยโรคที่อาจจะเกิดจากการดาเนินการก่อสร้างของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลกะรน ระหว่างปี พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2563 (ต่อ) (ต่ อ)

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ปัจจัยคุกคามสุขภาพ
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 ฝุ่ นละอองจะก่ อให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
อาทิเช่น โรคหลอดลมอักเสบ
เรื้ อรั ง โรคหลอดลมอั กเสบ
ระยะเฉียบพลัน โรคหอบหืด
โรคปอดอุดตันเรื้อรัง รวมถึง
อาการไอจามและมี เสมหะ
ท าให้ เ กิ ด ความเดื อ ดร้ อ น
ราคาญต่อประชาชน
 ไฮโดรคาร์ บ อน มี ผ ล
ระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
หายใจ ท าให้ ป อดอั ก เสบ
และเป็นสารก่อมะเร็ง
 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
ท าใ ห้ เ ม็ ดเ ลื อ ดแ ดง ไ ม่
สามารถรั บ ออกซิ เ จนจาก
ปอดไปเลี้ ยงร่ างกายได้
ตามปกติ เนื่ อ งจากก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์มีความ
สามารถในการรวมตั ว กั บ
ฮีโมโกลบิ นในเม็ดเลื อดแดง
ได้มากกว่าก๊าซออกซิเจนถึง
200-250 เท่า จึงลดปริมาณ
การนาส่งออกซิเจนสู่อวัยวะ
และเนื้ อ เยื่ อ ของร่ า งกาย

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
ผลกระทบต่อสุขภาพ
จะได้รับผลกระทบ
กลุ่มเสี่ยงประกอบด้วย
(1) ทางกาย
1) คนงานก่อสร้าง
ถ้าฝุ่ นละอองมีความเข้มข้ นสู งและฟุ้ง กระจายเมื่ อ กลุ่ ม
2) ประชาชนที่ อ ยู่ ใ กล้ เสี่ ย งสั ม ผั ส หายใจเข้ า ไป อาจเกิ ด โรคทางเดิ น หายใจได้
กิจกรรมก่อสร้าง
ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ค่าฝุ่นละอองจากกิ จกรรมระยะก่อสร้างของ
โครงการมีรายละเอียดดังนี้
ระยะรื้อถอน และก่อสร้างลานจอดรถ
ในขั้ น ตอนการรื้ อ ถอนบ้ า นพั ก อาศั ย ชั้ น เดี ย ว จ านวน
3 อาคาร และบ้ า นพั ก อาศั ย 2 ชั้ น จ านวน 2 อาคาร
จะก่ อให้เกิ ดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการสกัด ทุบ
บดย่ อ ย และการขนส่ ง เศษวั ส ดุ จ ากจุ ดหนึ่ งไปยั งอี กจุ ดหนึ่ ง
ภายในโครงการ ลักษณะ และขนาดของงานรื้อถอน รวมทั้งสภาพ
ถนน อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดในช่วงระยะเวลา
สั้นๆ เท่านั้น โดยแสดงรายละเอียดดังนี้
1. ฝุ่น ละอองจากกิ จ กรรมการรื้ อ ถอนบ้ า นพัก อาศั ย
และก่อสร้างลานจอดรถ
สาหรับโครงการมีพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 767.79 ตาราง
เมตร มี ความกว้ างของพื้ นที่ รื้ อถอนในทิ ศทางตั้ งฉากกั บลม
ประมาณ 75.50
เมตร ท าการรื้ อ ถอน 8 ชั่ ว โมง/วั น
ซึ่งจากการคานวณความเข้มของฝุ่นละอองโดยใช้ Box Model
พบว่า กิจกรรมการรื้อถอนโครงการจะก่ อให้เกิดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง เท่ากับ 0.0024 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และเมื่อ
รวมกั บ ปริ ม าณฝุ่ น ละอองที่ ต รวจวั ด ได้ จ ากพื้ น ที่ โ ครงการ
ซึ่งตรวจวัดได้ 0.048 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์ เมตร จะมีค่าเท่ากับ
0.0504 มิ ลลิ กรั ม /ลู กบาศก์ เมตร ซึ่ งพบว่ ายั งคงอยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐานเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า มาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพ
เนื่องจากผลกระทบของคุณภาพอากาศต่อสุขภาพ
อยู่ ใ นระดั บ ต่ า ดั ง นั้ น มาตรการที่ ก าหนดในเรื่ อ ง
ผลกระทบคุ ณ ภาพอากาศจึ ง มี ค วามเพี ย งพอ
ซึ่งรายละเอียดมาตรการดังนี้
มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์
1. จัดให้มีป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยระบุ
ชื่ อ ที่ อ ยู่ ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์ ห รื อ ส ถ า น ที่
ที่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของโครงการได้ เพื่อรับ
ข้อร้องเรีย นหรื อข้อเสนอแนะจากใช้ผู้พักอาศั ย
ข้างเคียงโดยติดป้ายประกาศต้องอยู่ในตาแหน่งที่
บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน
2. ทาป้ายระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง (ปรับพื้นที่)
และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวัน
มาตรการติดตามตรวจสอบ
1. จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ โ ครงการเข้ า พบผู้ พั ก อาศั ย
ข้างเคียงเป็นประจาตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และ
ให้ชื่อพร้อมเบอร์โทศัพท์ที่ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง ให้
ติดต่อโดยตรงเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการ
ก่อสร้ างโครงการพร้อ มทั้งติ ดตั้งกล่องรั บความ
คิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่
อาจเกิ ด ขึ้ น หากมี ปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น ต้ อ งหาแนว
ทางแก้ไขโดยทันที
2. ติ ด ตั้ ง ระบบตรวจวั ด และบั น ทึ ก ฝุ่ น ประจ าวั น
พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ
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ปัจจัยกาหนด
สุขภาพหลัก
1. ผลกระทบจากการเกิด
โรคระบบหายใจ จากการ
ระบายมลสารทางอากาศ
กิ จกรรมก่ อสร้ างอาจ
ทาให้เกิดมลพิษที่มีผลต่อ
สุ ข ภา พอั นได้ แ ก่ ก า ร
เคลื่ อ นย้ า ยเครื่ อ งจั ก ร/
อุปกรณ์ก่อสร้าง การปรับ
เ ต รี ย ม พื้ น ที่ ก า ร ท า
ฐานรากและโครง สร้ า ง
การก่ อสร้ างอาคาร ฯลฯ
อาจท าให้ เกิ ดการระบาย
มลสารทางอากาศต่ างๆ
โดยเฉพาะฝุ่ นละอองจาก
การก่ อ สร้ า ง และก๊ า ซ
มลพิ ษต่ างๆ จากการเผา
ไหม้ เ ครื่ อ งยนต์ ในการ
ก่ อสร้าง และยานพาหนะ
จากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
โดยเฉพาะระบบทางเดิ น
หายใจโดยตรง
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โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
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ในบรรยากาศทั่ วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) ซึ่งกาหนดค่าเฉลี่ ย 24 ชั่วโมง
ไว้ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)
จากการคานวณความเข้มของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า
10 ไมครอน (PM10) โดยใช้ Box Model พบว่า กิจกรรมการ
รื้อถอนโครงการจะก่ อให้ เกิ ดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง
ขนาดเล็ ก ก ว่ า 10 ไมคร อ น (PM10) เ ท่ ากั บ 0.00020
มิลลิก รั ม /ลูก บาศก์ เ มตร และเมื่ อรวมกั บปริม าณฝุ่น ละออง
ขนาดเล็ ก กว่ า 10 ไมครอน (PM10) ที่ ต รวจวั ด ได้ จ ากพื้ น ที่
โครงการซึ่งตรวจวัดได้ 0.028 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะมีค่า
เท่ากับ 0.0282 มิลลิกรัม /ลูกบาศก์เมตร ซึ่งพบว่ายังคงอยู่ใน
เกณฑ์ ม าตรฐานเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า มาตรฐานคุ ณ ภาพ
อากาศในบรรยากาศทั่ ว ไป ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) ซึ่งกาหนดค่าเฉลี่ย
24 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
2. มลพิษทางอากาศจากการทางานของเครื่องจักรกล
และยานพาหนะ
ผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการทางาน
ของเครื่องจัก รที่ใช้ในการรื้อถอนบ้านพัก อาศัย และก่อสร้าง
ลานจอดรถ จะทาให้เกิดมลพิษทางอากาศหลายชนิดที่สาคัญ
ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารไฮโดรคาร์บอน (HC)
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ฝุ่นละออง (TSP)

3. ตรวจสอบการทางานทั่วไปและหาแนวทางแก้ไข
ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน
มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง
1. จั ด วางต าแหน่ ง เครื่ อ งจั ก ร และกิ จ กรรมที่
ก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้ที่ได้รับฝุ่นมากที่สุด
2. จัดทารั้วอิฐบล็อกบริเวณแนวเขตที่ดินพื้นที่ลาน
จอดรถด้านทิศตะวันออก สูง 2.50 เมตร (บริเวณ
อาคารห้องพักปัจจุบันมีรั้วอิฐบล็อก สูง 2 เมตร)
และรั้วชั่วคราว (Aluminum sheet) โดยรอบ
แนวเขตที่ดินพื้นที่ลานจอดรถด้านทิศตะวันออก
และทิ ศ ใต้ สู ง 3 เมตร เพื่ อ กั้ น ขอบเขตพื้ น ที่
โครงการอย่างเป็นสัดส่วน และป้องกันฝุ่นละออง
ฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง พร้อมติดป้าย
หรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง และสัญลักษณ์
อื่ นๆ เ ช่ น ป้ า ย เ ข ตก่ อ สร้ า ง ห้ า มบุ ค คลที่
ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ไปภายในบริ เ วณพื้น ที่ ก่ อ สร้ า ง
สั ญ ญาณเตื อ นอั น ตราย ที่ ส ามารถมองเห็ น ได้
ชัดเจนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
มาตรการด้านการเดินรถ และใช้เครื่องจักร
1. ปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
ใ ห้ มิ ด ชิ ดแ ล ะ ห น า แ น่ น เ พื่ อ ป้ อ ง กั นก า ร
ฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
2. ไม่ เดิ น เครื่ องจัก รขณะไม่ ใช้ ง านและตรวจสอบ
เครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเขม่าและควัน
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ทาให้เวียนศีรษะ ตาพร่ามั ว
หายใจอึดอัด คลื่นไส้อาเจียน
เป็ น ลม หมดสติ และการ
เพิ่ มขึ้ นของระดั บคาร์ บอน
มอนนอกไซด์จะเกี่ยวข้องกับ
การเสื่ อมของการมองเห็ น
ระดั บความสามารถในการ
ท างานลดลง ท าให้ เฉื่ อยชา
ความสามารถในการเรี ยนรู้
ต่ าลง และความสามารถใน
การทางานที่ซับซ้อนลดลง
 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
และก๊ าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ทาให้เกิดการระคายเคืองใน
ปอดและภู มิ ต้ า นทานของ
ร่างกายต่าลง ถ้าร่างกายรับ
เอาก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์
และก๊ าซซั ลเฟอร์ไดออกไซด์
ที่ มี ความเข้ ม ข้ น สู ง จะท า
อันตรายต่อปอดโดยตรง เช่น
ท า ใ ห้ ป อ ด อั ก เ ส บ
เนื้ องอกในปอด และท าให้
หลอดลมตี บตั นและยั งเป็ น
ผลให้เกิดการติดเชื้อในระบบ
ทางเดินหายใจ เช่ น ไข้ หวั ด

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ
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การค านวณอั ต ราการระบายมลสารที่ เ กิ ด จาก
เครื่องจัก รที่ใช้ในการก่ อสร้างที่ทางานด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
จะคานวณโดยใช้ แบบจาลอง Box Model ของ John G Rau
and David C.Wooten, 1996 เช่นเดียวกับการคานวณ
ปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดจากการรื้อถอน โดยใช้สัมประสิทธิ์ตัว
คูณการปลดปล่อยมลสาร (Emission Factor) ของเครื่องจักร
และอุปกรณ์อื่นๆ ทั่วไป (Miscellaneous) โดยโครงการคาด
ว่าจะมีการใช้น้ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่องยนต์ดีเซลประมาณ
1,000 ลิตรต่อวัน คิดชั่วโมงทางานละวัน 8 ชั่วโมง จากการ
คานวณความเข้มข้นมลสารที่เกิดจากเครื่องจักรที่ใช้ในการรื้อ
ถอนบ้ า นพั ก อาศั ย และก่ อ สร้ า งลานจอดรถ ที่ ท างานด้ ว ย
เครื่องยนต์ดีเซล พบว่า มีค่าความเข้มข้นของ CO, NO2, SO2,
HC และ TSP ประมาณ 0.01862, 0.01862, 0.00117,
0.00130 และ 0.00135 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ
3. มลพิ ษ ทางอากาศจากพาหนะที่ ใช้ ใ นการรื้ อ ถอน
บ้านพักอาศัยและก่อสร้างลานจอดรถ
ผล ก ร ะ ท บด้ า นม ล พิ ษ ท าง อ าก า ศที่ เ กิ ด จ า ก
ยานพาหนะที่ใช้ในการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและก่อสร้างลาน
จอดรถ ได้ แ ก่ รถแบคโฮ (Backhoe) และรถบรรทุ ก วั ส ดุ
ก่อสร้าง (Truck) เป็นต้น ซึ่งจะปล่อยก๊ าซมลพิษทางอากาศ
หลายชนิ ด ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ก๊ า ซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ (CO)
สารไฮโดรคาร์บอน (HC) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
และซั ลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ฝุ่ นละออง (TSP) และฝุ่ น
ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)

3. หลี ก เลี่ ย งการใช้ เ ครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ น้ ามั น เป็ น
เชื้ อ เพลิ ง ถ้ า เป็ น ไปได้ ค วรใช้ เ ครื่ อ งจั ก รที่
เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า
4. ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน
30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
5. วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนวัสดุและดิน
เพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้ย านพาหนะ
ในการขนส่ง ทั้งประเภทและเวลาตามข้อกาหนด
ของพนักงานจราจรในพื้นที่
มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง
1. ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย
2. ใช้ระบบการขนส่งที่ก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด
3. จัดระบบที่จะทาความสะอาดให้พร้อมใช้งานใน
กรณีที่มีการหกของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น
มาตรการด้านการจัดการของเสีย
1. ห้ามเผามูลฝอย วัชพืช และวัสดุก่อสร้างภายใน
พื้นที่ก่อสร้าง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพ
อากาศระยะรื้อถอน
1. จั ด ให้ มี ก ารรื้ อ ถอนภายในอาคารก่ อ นรื้ อ ผนั ง
อาคาร เพื่อใช้ประโยชน์จากผนังอาคารเป็นวัสดุ
ป้องกันฝุ่น
2. จัดทารั้วอิฐบล็อกบริเวณแนวเขตที่ดินพื้นที่ลาน
จอดรถด้านทิศตะวันออก สูง 2.50 เมตร (บริเวณ
อาคารห้องพักปัจจุบันมีรั้วอิฐบล็อก สูง 2 เมตร)
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ผลกระทบต่อสุขภาพ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
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กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

ผลกระทบต่อสุขภาพ
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การค านวณอั ต ราการระบายมลสารที่ เ กิ ด จาก
และรั้วชั่วคราว (Aluminum sheet) โดยรอบ
ยานพาหนะที่ใช้ในการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและก่อสร้างลาน
แนวเขตที่ดินพื้นที่ลานจอดรถด้านทิศตะวันออก
จอดรถ จะใช้แบบจาลอง Box Model ของ John G Rau
และทิ ศ ใต้ สู ง 3 เมตร เพื่ อ กั้ น ขอบเขตพื้ น ที่
and David C.Wooten, 1996 เช่นเดียวกับการคานวณ
โครงการอย่างเป็นสัดส่วน และป้องกันฝุ่นละออง
ปริมาณฝุ่นละอองและการคานวณอัตราการระบายมลสารที่
ฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง
เกิดจากเครื่องจักรที่ใช้ในการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและก่อสร้าง 3. หลี ก เลี่ ย งการขู ด ผิว คอนกรีต แต่ ใ นกรณีที่ ต้ อ ง
ลานจอดรถ โดยการอนุ ม านว่ า โครงการนี้ จะมี ก ารใช้
ดาเนินการต้องทาให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน
ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลใหญ่ ประกอบด้วย รถแบคโฮ 4. ฉีดพรมน้าบริเวณพื้นที่รื้อถอน และก่อสร้างอย่ าง
จานวน 1 คัน รถบรรทุก 4 ล้อ จานวน 1 คัน และเครื่องยนต์
น้ อ ยวั น ละ 2 ครั้ ง และเพิ่ ม ความถี่ ต ามความ
ดีเซลเล็ก ประกอบด้วย รถบรรทุก 4 ล้อ (รถกระบะ) จานวน
เหมาะสมกรณีที่พบว่าเกิดฝุ่นละอองจานวนมาก
1 คัน รวมทั้งสิ้น 3 คัน โดยคิดกรณีเลวร้ายที่สุด คือ รถทั้งหมด
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
วิ่งเข้า-ออก ในพื้นที่โครงการใน 1 ชั่วโมง พร้อมกัน ที่ความเร็ว 5. จัดให้มีพนักงานทาความสะอาดคอยกวาดเศษดิน
30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ตามระยะทางประมาณ 0.160 กิโลเมตร
ทราย ที่ตกหล่นอยู่บริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ
ซึ่งจากการคานวณความเข้มข้นมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่
โดยในกรณีที่มีเศษดินเปีย กตกหล่นจะทาความ
ใช้ในระยะรื้อถอน พบว่า มีค่าความเข้มข้นของ CO, NO2 ,
สะอาดโดยใช้น้าฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดย
SO2 , THC, TSP และ PM10 ประมาณ0.000013,
ทันที
0.0000024, 0.00000058, 0.0000099, 0.0000004 และ
0.0000007 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ
ทั้งนี้ จากการประเมินความเข้มข้นของมลสารทั้งหมด
จากกิจกรรมต่างๆ ในระยะรื้อถอนบ้านพักอาศัยและก่อสร้าง
ลานจอดรถ ทั้งสามกิจกรรม ได้แก่ ฝุ่นละอองจากกิจกรรมการ
รื้ อ ถอนในพื้ น ที่ มลสารจากเครื่ อ งจั ก รกล และมลสารจาก
ยานพาหนะ พบว่า CO, NO2, SO2, THC, TSP และ PM10
มี ค่ า ไม่ เ กิ น เกณฑ์ ม าตรฐาน และเมื่ อ รวมกั บ ค่ า ที่ ต รวจวั ด
บริเวณพื้นที่โครงการ ตรวจวัดเมื่อวันที่ 11-14 กรกฎาคม พ.ศ.

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ตารางที่ 4.4.6-3 การประเมินและกาหนดระดับความสาคัญของผลกระทบทางสุขภาพในระยะรื้อถอน และก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ปัจจัยกาหนด
สุขภาพหลัก

ปัจจัยคุกคามสุขภาพ

2. ผลกระทบต่ อ ระบบ 2.1 แหล่ งก าเนิ ดของเสี ยง

ผลกระทบต่อสุขภาพ

2564 แล้วไม่มีนัยสาคัญที่ทาให้คุณ ภาพอากาศเปลี่ย นแปลง
อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบด้านคุณภาพอากาศที่
เกิดขึ้นจากการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและก่อสร้างลานจอดรถ
จะอยู่ในระดับต่า
(2) ทางจิตใจ
ถ้ า ฝุ่ น ละอองเกิ ด ฟุ้ ง กระจายเข้ ม ข้ น สั ม ผั ส ร่ า งกาย
และเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานในแต่ละวัน อาจทาให้รู้สึกหงุดหงิด
ราคาญได้ แต่ลักษณะกิ จกรรมก่อสร้างไม่ใช่ลักษณะที่ทาให้เกิด
ฝุ่นฟุ้งกระจายเข้มข้น เนื่องจากใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ผลกระทบ
อาจเกิดกับคนงานก่อสร้างได้บ้างแต่กับประชาชนส่วนใหญ่อยู่ไกล
จึงมีโอกาสได้รับผลกระทบน้อย
กลุ่มเสี่ยงประกอบด้วย
(1) ทางกาย
1) คนงานก่อสร้าง
- เสียง
2) ประชาชนที่อาจอยู่ใกล้
ปัจ จุบันโครงการได้ดาเนินการก่ อสร้างอาคารห้องพัก
โครงการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จะมีการปรับพื้นที่เพื่อเป็นลานจอดรถ
ซึ่ ง จะมี ก ารรื้ อ ถอนบ้ า นพั ก อาศั ย จ านวน 5 หลั ง ดั ง นั้ น
กิจกรรมการก่อสร้างจะมีเพียงการรื้อถอนบ้านพักอาศัย และ
ปรับพื้นที่เพื่อเป็นลานจอดรถเท่านั้น
ระดั บ เสี ย งที่ เ กิ ด จากการรื้ อ ถอนบ้ า นพั ก อาศั ย และ
ก่อสร้างลานจอดรถ โดยด้านทิศเหนือจะได้รับเสียงเมื่อผ่านรั้ว
อิฐบล็อก ที่มีความสูงประมาณ 2 เมตร อยู่ในช่วง 54.37-65
เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง คือ เกิน
70 เดซิเบลเอ ส่ว นด้านทิศตะวันออกจะได้รับเสีย งเมื่อผ่า น
รั้วอิฐบล็อก สูง 2.50 เมตร รั้วชั่วคราว (Aluminum Sheet)
หนา 6.35 มิ ลลิ เมตร สู ง 3 เมตร อยู่ ใ นช่ ว ง 27.71-49.42

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพ

เนื่ อ งจากผลกระทบจากเสี ย งรบกวนอยู่ ใ น
ระดับสูง และความสั่นสะเทือนต่อสุขภาพอยู่ในระดับ
ต่า ดั งนั้น มาตรการที่ กาหนดในเรื่อ งผลกระทบต่ อ
ระบบการได้ยินจากเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน
มีรายละเอียดดังนี้
ก. เสียง
1. ควบคุมกิจกรรมก่อสร้างที่มีเสียงดัง ช และการใช้
เครื่องจักรต่างๆ ให้ปฏิบัติในช่วงเวลา 08.00 น. 17.00 น. ส่วนกิจกรรมก่อสร้างอื่นๆ ที่ไม่มีเสียง
ดังให้ดาเนินการปฏิบัติงานไม่เกิน 19.00 น.
2. จัดทารั้วอิฐบล็อกบริเวณแนวเขตที่ดินพื้นที่ลาน
จอดรถด้านทิศตะวันออก สูง 2.50 เมตร (บริเวณ
อาคารห้องพักปัจจุบันมีรั้วอิฐบล็อก สูง 2 เมตร)
และรั้วชั่วคราว (Aluminum sheet) โดยรอบ
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ก า ร ไ ด้ ยิ น จ า ก เ สี ย ง รบกวนในระยะก่ อ สร้ า ง
ร บ ก ว น แ ล ะ ค ว า ม จะมาจากการท างานของ
เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ที่ใช้
สั่นสะเทือน
ในงานก่ อ สร้ า งในขั้ น ตอน
ต่างๆ ได้แก่ งานเตรียมพื้นที่
งานขุดเจาะ งานทาฐานราก
งานโครงสร้ างอาคาร และ
การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ เป็ น
ต้น โดยเฉพาะในช่วงงานฐาน
ราก และงานเสาเข็ ม ซึ่ งจะ
ส่งผลให้ได้รับผลกระทบด้าน
เสียงรบกวนมากที่สุด ซึ่งหาก
ได้ รั บเสี ยงที่ ดั งเกิ นไป และ

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
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ปัจจัยคุกคามสุขภาพ
ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
จะเป็นอันตรายต่อระบบการ
ได้ ยิ นของมนุ ษย์ โดยจะท า
ให้ ระบบประสาทการได้ ยิ น
ค่ อยๆ เสื่ อมลง อี กทั้ งอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบกับสภาพ
จิ ต ใจ อาทิ เ ช่ น ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความราคาญจนส่งผลให้เกิ ด
ความเครียดได้

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

ผลกระทบต่อสุขภาพ

3.

4.

5.

6.

แนวเขตที่ดินพื้นที่ลานจอดรถด้านทิศตะวันออก
และทิ ศ ใต้ สู ง 3 เมตร เพื่ อ กั้ น ขอบเขตพื้ น ที่
โครงการอย่างเป็นสัดส่วน และป้องกันฝุ่นละออง
ฟุ้ ง กระจายไปยั ง อาคารข้ า งเคี ย ง เพื่ อ ช่ ว ยลด
ผลกระทบด้านเสียง
ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรกล และ
จัดหาอุปกรณ์ปิดครอบส่วนที่ก่อให้เกิดเสีย งดัง
ตลอดจนบารุงรักษาพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้
มีสภาพดีอยู่เสมอ
ก าหนดแผนงาน/วิ ธี ก ารก่ อ สร้ า งให้ เ หมาะสม
เครื่ อ งจั ก รที่ มี เ สี ย งดั ง ต้ อ งมี ก ารซ่ อ มแซม
และบารุงรักษาอย่างสม่าเสมอ และหลีกเลี่ยงการ
ทางานที่มีเสียงดังในช่วงเวลากลางคืน
จั ด หาเครื่ อ งป้ อ งกั น เสี ย ง เช่ น ปลั๊ ก อุ ด หู (Ear
Plug) ที่ทาด้วยยางหรือพลาสติก หรือที่ครอบหู
(Ear Muffs) ให้กับคนงานที่ต้องทางานบริเวณที่มี
เสีย งดังมาก เช่น งานตัดเหล็ก งานเจีย เป็นต้น
และกาชับดูแลให้คนงานสวมใส่ตลอดเวลาทางาน
ในกรณีที่ เกิดปัญ หาเรื่อ งเสีย งรบกวนแก่ผู้ที่พั ก
อาศั ยข้ า งเคี ยง เจ้ า ของ โคร งกา รต้ อ งใ ห้
ผู้รับเหมาก่อสร้างหาวิธีการก่อสร้างหรือจัดการ
งานก่อสร้างเพื่อให้ระดับเสียงลดลง เช่น การลด
เสียงที่แหล่งกาเนิด หรือการลดระยะเวลาการ
ทางานของเครื่องจักรที่มีเสียงดัง หลีกเลี่ยงการใช้
งานเครื่องจักรที่มีเสียงดังพร้อมๆ กัน เป็นต้น
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เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง คือ เกิน
70 เดซิเบลเอ เช่นกัน
สาหรับทิศใต้และทิศตะวันตกจะไม่ประเมินผลกระทบ
ด้ า น เ สี ย ง ใ นร ะ ย ะ รื้ อ ถ อ น เ นื่ อ ง จ า ก อ ยู่ ติ ด กั บ ถ น น
สาธารณประโยชน์
เสียงรบกวนช่วงรื้อถอน
จากการประเมินเสีย งรบกวนจากการรื้อถอนบ้านพัก
อาศัยและก่อสร้างลานจอดรถ พบว่า ระดับการรบกวน มีค่า
เท่ากับ 21.80 dB(A) ซึ่งถือเป็นเสียงรบกวน เมื่อเทีย บกับค่า
มาตรฐานเสียงรบกวน
ระยะก่อสร้าง
ปัจ จุบันโครงการได้ดาเนินการก่ อสร้างอาคารห้องพัก
เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จะมีการปรับพื้นที่เพื่อเป็นลานจอดรถ
ดังนั้น กิจกรรมการก่อสร้างจะมีเพียงการรื้อถอนบ้านพักอาศัย
และปรั บ พื้ น ที่ เ พื่ อ เป็ น ลานจอดรถเท่ า นั้ น ซึ่ ง คาดว่ า จะมี
ผลกระทบในด้านเสียงน้อย ประกอบกับโครงการใช้เวลาในการ
ดาเนินการประมาณ 1 เดือน ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดเสียงน้อย
มาก ดังนั้น จึงคาดว่าการก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบต่อ
พื้นที่ข้างเคียงในระดับต่า
(2) ทางจิตใจ
- แรงสั่นสะเทือน
ระยะรื้อถอนบ้านพักอาศัยและก่อสร้างลานจอดรถ
กิจกรรมการรื้อถอนที่มีผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน
สูงสุดมาจากลูก กลิ้งสั่ นบดอัด (Vibratory Roller) ซึ่ง เป็ น
ระดับความสั่นสะเทือนสูงสุดที่กระทบต่ออาคารที่อยู่ติดพื้นที่

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
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โครงการ มีค่าความสั่นสะเทือนอยู่ในช่วง 0.0003- 0.4942
นิ้ว/วินาที โดยบริเวณที่มีความอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ
จากลู ก กลิ้ ง สั่ น บดอั ด (Vibratory Roller) มากที่ สุ ด คื อ
ด้านทิศตะวันออก บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เลขที่ 6/9 รองลงมา
คือ ด้านทิศเหนือ ได้แก่ บ้านพักพนักงานโรงแรม มันดาวารา
รี ส อร์ ท แอนด์ สปา เท่ า กั บ 0.0183 นิ้ ว /วิ น าที ซึ่ ง มี ค่ า
แรงสั่นสะเทือนไม่เกิน 0.50 นิ้ว/วินาที
แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและ
ก่อสร้างลานจอดรถ ที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนนั้นจะไม่ได้
เกิ ด ขึ้น พร้ อมกั น ทั้ง หมดในช่ว งเวลาเดีย วกั น เนื่อ งจากการ
ดาเนินงานจะทาตามแผนการก่อสร้างที่มีการกาหนดเวลา และ
แบ่งสัดส่วนการทางานในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วย
ลดผลกระทบจากความสั่นสะเทือนต่อชุมชนได้ในระดับหนึ่ง
ดังนั้น จึงประเมินได้ว่าพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากความ
สั่นสะเทือนจะอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบกับโครงการได้
กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความ
สั่นสะเทือน เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบ
ต่ออาคารใกล้เคียงน้อยที่สุด

7. ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังจากการ
ดื่ ม สุ ร า การทะเลาะวิ ว าทหรื อ อื่ น ๆ รบกวน
พื้นที่โดยรอบโครงการ
8. ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างไม่ให้
เกิน 30 กิโ ลเมตร/ชั่วโมง และห้ามบีบแตรหรือ
เหยียบคันเร่งของรถให้เกิดเสียงดังโดยไม่จาเป็น
โดยเฉพาะบริเวณชุมชน
ข. แรงสั่นสะเทือน
1. ก่ อ นด าเนิ น การรื้ อ ถอน ต้ อ งจั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่
โครงการเข้ า ไปแจ้ ง ต่ อ กลุ่ ม พื้ น ที่ ติ ด โครงการ
และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุม
การก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการ
สามารถติดต่อโครงการได้โดยตรง
2. หลี ก เลี่ ย งการใช้ เ ครื่ อ งจั ก รหรื อ เครื่ อ งมื อ การ
ก่ อ สร้ า งที่ เ ป็ น แหล่ ง ก าเนิ ด เสี ย ง และความ
สั่นสะเทือนในระดับสูงพร้อมกัน
3. ติดตั้งอุปกรณ์ลดความสั่นสะเทือนตามคาแนะนา
ของผู้ผลิตเครื่องจักร รวมทั้งตรวจสอบสภาพของ
เครื่องจักรให้มีสภาพที่ดีและเหมาะสมกับงาน
4. จัดให้มีการตรวจสอบ และถ่ายภาพอาคารที่อยู่
ใกล้ เ คี ย งก่ อ นก่ อ สร้ า งโครงการเพื่ อ ใช้ เ ป็ น
หลักฐานยืนยันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การก่อสร้างโครงการ
5. หากพบว่าอาคารใกล้เคียงเกิดรอยร้าวหรือเกิด
ความเสี ย หายจากแรงสั่ น สะเทื อ นจากการ
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3. ผลกระทบจากการ 3.1 น้าเสีย

ผลกระทบต่อสุขภาพ

กลุ่มเสี่ยงประกอบด้วย
(1) ทางกาย
ห า ก มี ก า ร ร ะ บ า ย 1) คนงานก่อสร้าง
ถ้าคนสัมผัสน้าเสียอาจติดเชื้อโรค หรืออาจได้รับเชื้อโรคจาก
น้าเสียออกสู่ภายนอกโดยไม่ 2) ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง สั ตว์ พาหะ เช่ น หนู แมลงสาบ และหากไม่ มี การบ าบั ด
มีการบ าบั ดและให้ ไหลนอง
น้าเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด อาจทาให้เกิด
บนดิ นอาจจะท าให้ เกิ ดการ
การปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้าที่อยู่ใกล้เคียง ทาให้เกิดโรคต่อผู้ใช้น้าใน
ปนเปื้ อ นของเชื้ อ โรคใน
แหล่งน้า
น้าเสียและอาจทาให้เกิดการ
ปั จ จุ บั น ได้ ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งอาคารห้ อ งพั ก เสร็ จ
แพร่ระบาดของโรคทางเดิ น
เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว แ ต่ จ ะ มี ก า ร ป รั บ พื้ น ที่ เ พื่ อ เ ป็ น ล า น
อาหาร และโรคผิวหนัง
จอดรถ ซึ่งจะมีการรื้อถอนบ้านพักอาศัยจานวน 5 หลัง ได้แก่
บ้านพักอาศัยชั้นเดียว จานวน 3 หลัง และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น
จานวน 2 หลัง ซึ่งปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดจาก
การใช้ส้วมในพื้นที่ก่อสร้าง โดยต้องกาหนดให้มีห้องส้วม 1 ที่
ต่อคนงาน 20 คน (มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราว
สาหรับคนงานก่ อสร้าง และสถานรับเลี้ย งเด็กก่อนวัย เรีย น.
วิ ศ วกรรมสถานแห่ ง ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ,
2537) ซึ่ ง โครงการก าหนดให้ค นงานก่ อ สร้า งใช้ ห้ องส้ ว ม
บริเวณส่วนต้อนรับ ชั้น 1 ของอาคาร 1 จานวน 2 ห้อง โดยน้า
เสียจากห้องส้วมจะถูกรวบรวมเข้าสู่ ระบบบาบัดน้าเสียชนิด
เติ ม อากาศเลี้ ย งตะกอนเวีย นกลั บ (Aeration activated
sludge process.,AS) ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร อยู่บริเวณ
ระหว่างอาคาร 1 และลานจอดรถ (ทางเซอร์วิส) ของโครงการ
ต่อไป
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ก่อสร้างอาคารของโครงการ ทางโครงการจะต้อง
เร่งทาการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม โดยจะต้อง
ทาความตกลงกับเจ้าของอาคารให้มีความชัดเจน
เนื่ องจากผลกระทบของน้ าเสี ยต่ อสุ ขภาพอยู่ ใน
ระดับต่า ดังนั้น มาตรการที่กาหนดในเรื่องการจัดการ
ผลกระทบของน้าเสียจึงมีความเพียงพอ ซึ่งรายละเอียด
มาตรการ คือ
1. กาหนดให้คนงานก่อสร้างใช้ห้องส้วม บริเวณส่วน
ต้อนรับ ชั้น 1 ของอาคาร 1
2. ประสานบริ ษั ท เอกชนที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจาก
เทศบาลตาบลกะรน มาสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเกรอะ
ของระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ไปก าจั ด ทุ ก ๆ 2 เดื อ น
หรือเมื่อถังเกรอะเต็ม
3. รณรงค์ให้คนงานใช้น้าอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิด
น้าทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น เพื่อลดปริมาณน้า
เสียที่อาจเกิดขึ้น
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แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย ข อ ง
โรคติดต่อ/โรคติดเชื้อทาง
น้าจากการระบายน้าเสีย/
ก า ร จั ด ก า ร
มูลฝอย
ในระยะก่ อสร้ างเจ้ าของ
โครงการและผู้ รั บเหมา
ต้ อ ง จั ด เ ตรี ย ม ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคที่เพี ยงพอ
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ถู ก
สุ ข ลั ก ษณะเพื่ อ ป้ อ งกั น
การแพร่ กระจายของโรค
โดยเฉพาะระบบบาบัดน้า
เสี ย และ การจั ดการ
มู ลฝอย ซึ่ งหากไม่ มี การ
ค ว บ คุ ม ดู แ ล ที่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ อาจ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ราคาญ รวมทั้งเป็นแหล่ง
เพาะพั นธุ์ ของสั ตว์ พาหะ

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
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น า โ ร ค
และอาจจะเป็นแหล่งแพร่
กระจายของโรคติดต่อ ต่อ
ทั้ งพนั ก งานและคนงาน
ก่อสร้าง และผู้ที่พักอาศัย
ภายในชุมชนโดยรอบได้

ปัจจัยคุกคามสุขภาพ

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ
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ส าหรั บ ปริ ม าณน้ าเสี ย ที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมบริ เ วณพื้ น ที่
ก่อสร้างคาดว่าจะมีน้อยมาก เนื่องจากโครงการใช้คอนกรีต
ผสมเสร็จ จึงไม่มีการใช้น้าในการผสมปูน หรือบ่มปูน แต่จะมี
การใช้น้าในการล้างอุปกรณ์ต่างๆ จึงทาให้ น้าเสียเกิดขึ้นน้อย
มาก ซึ่งจะปล่อยให้ระเหยและซึมลงดินไปตามธรรมชาติ ดังนั้น
จึงคาดว่าในระยะก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบด้านการ
จัดการน้าเสียในระดับต่า
(2) ทางจิตใจ
กรณีน้าเสียไม่มีการบาบัด และระบายออกมาภายนอกจะเกิด
กลิ่ นรบกวน ทั ศนี ยภาพอุจาด ทั้งนี้ น้ าเสี ยของโครงการจะถู ก
รวบรวมเข้าระบบบาบัดน้าเสีย ซึ่งบาบัดน้าเสียให้มีค่าได้ตามค่า
มาตรฐานคุ ณภาพน้ าทิ้ ง แล้ วรวบรวมเข้ าสู่ บ่ อตกตะกอนแล้ ว
ระบายออกสู่คลองสาธารณประโยชน์ต่อไป
(1) ทางกาย
มูลฝอยที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง จะเกิดขึ้นประมาณ 0.66
กิ โลกรั ม/คน/วั น โดยผู้ รั บ เหมาจะต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารรวบรวม
มูลฝอยและการจัดการมูลฝอย ดังนี้
 บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง
การรวบรวมมูลฝอย ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ ให้มีจัดถัง
มูลฝอยพลาสติก ชนิดมีฝาปิด ขนาด 100 ลิตร จานวน 4 ถัง
แยกเป็ น ถั ง มู ล ฝอยอิ น ทรี ย์ / มูล ฝอยที่ ส ามารถย่ อ ยสลายได้
ถังมูลฝอยทั่วไป ถังมูล ฝอยรีไ ซเคิล และถัง มูลฝอยอันตราย
อย่ า งละ 1 ถั ง โดยจั ด ไว้ บ ริ เ วณใกล้ ท างเข้ า -ออกบ้ า นพั ก
คนงาน เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยเก็บขนได้อย่างสะดวก

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพ

เนื่ อ งจากผลกระทบของมู ล ฝอยต่ อ สุ ข ภาพ
อยู่ ใ นระดั บ ต่ า ดั ง นั้ น มาตรการที่ ก าหนดในเรื่ อ ง
การจั ดการมู ลฝอยจึ งมี ความเพี ยงพอ ซึ่ งรายละเอี ยด
มาตรการ คือ
1. กาชับให้คนงานทิ้งขยะลงในภาชนะรองรับที่ได้
จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด
2. โครงการต้ อ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการรวบรวม
มูล ฝอยไปยั ง สถานี ข นถ่า ยและคั ด แยกมู ล ฝอย
เทศบาลตาบลกะรน บริเวณซอยปฏัก 24

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.2 มูลฝอย
กลุ่มเสี่ยงประกอบด้วย
ถ้ า ไม่ มี ก ารจั ด เก็ บ ให้ 1) คนงานก่อสร้าง
เรียบร้อย และไม่ส่งไปกาจัด 2) ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลก็ จะ
อาจท าให้ เกิ ดการแพร่ ของ
เชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรค
ทางเดิ นหายใจ โรคทางเดิ น
อาหาร โรคผิวหนังได้

ผลกระทบต่อสุขภาพ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ตารางที่ 4.4.6-3 การประเมินและกาหนดระดับความสาคัญของผลกระทบทางสุขภาพในระยะรื้อถอน และก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ปัจจัยกาหนด
สุขภาพหลัก

ปัจจัยคุกคามสุขภาพ

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

ผลกระทบต่อสุขภาพ
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 บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการได้ จั ด ถั ง มู ล ฝอยพลาสติ ก ชนิ ด มี ฝ าปิ ด
ขนาด 100 ลิ ตร จ านวน 4 ถัง จัด ไว้ ใกล้ ทางเข้า -ออกพื้น ที่
ก่อสร้าง เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยเก็บขนได้อย่างสะดวก
ส าหรั บ เศษวั ส ดุ จ ากการ รื้ อ ถอนบ้ า นพั ก อาศั ย
จะรวบรวมในพื้นที่เก็บวัสดุชั่วคราว ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่โครงการ
โดยเศษวั ส ดุ จ ากกิ จ กรรมการรื้ อ ถอน จะแบ่ ง ออกเป็ น 2
ประเภท คือ เศษวัสดุที่สามารถนากลับมาใช้และจาหน่ายได้
เช่น เศษเหล็ก เศษพลาสติก และไม้แบบ จะถูกรวบรวมนาไป
ขายให้ผู้รับซื้อของเก่า ส่วนเศษวัสดุที่ไม่สามารถนาไปจาหน่าย
ได้ ได้แก่ เศษคอนกรีต และอิฐ จะนาไปใช้ในการปรับถมพื้นที่
ลานจอดรถของโครงการ โดยไม่มีการขนย้ายเศษวัสดุออกจาก
พื้นที่โครงการแต่อย่างใด ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนให้อยู่ในระดับต่าได้
(2) ทางจิตใจ
ถ้ามูลฝอยถูก ทิ้งกองในโครงการหรือนอกโครงการจะส่ง
กลิ่นเหม็นรบกวน แต่ทั้งนี้ มูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะมีการ
คัดแยกและรวบรวมไว้ในถัง 100 ลิตร จานวน 4 ถัง แยกเป็น
ถั ง มู ล ฝอยอิ น ทรี ย์ / มู ล ฝอยที่ ส ามารถย่ อ ยสลายได้ 1 ถั ง
ถังมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง และถังมูลฝอย
อันตราย 1 ถัง ประกอบกับถังรองรับมูลฝอยของโครงการจะมี
ฝาที่ปิดมิดชิด เพื่อรอรถเก็บขนมูลฝอยมาเก็บไปกาจัด ดังนั้น
จึงคาดว่ามูลฝอยที่เกิดจากคนงานก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนโดยรอบในระดับต่า

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ตารางที่ 4.4.6-3 การประเมินและกาหนดระดับความสาคัญของผลกระทบทางสุขภาพในระยะรื้อถอน และก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ปัจจัยกาหนด
สุขภาพหลัก
4. การจราจรติดขัด และ
การเกิ ดอุ บั ติ เหตุ จาก
ระบบขนส่ งวั สดุ และ
อุปกรณ์ก่อสร้าง

ปัจจัยคุกคามสุขภาพ
ก า ร จ ร า จ ร อ า จ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากรถบรรทุ ก
ก่ อสร้ างที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
โครงการ โดยอาจท าให้ เกิ ด
อุ บั ติ เ หตุ หรื อ การจราจร
ติดขัดในเส้นทางที่ประชาชน
สัญจร

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ
กลุ่ ม เสี่ ย งที่ อาจได้ รั บ
ผลกระทบ
1) คนงานก่อสร้าง
2) ประชาชนที่อยู่ตามแนว
เส้ นทางที่ รถบรรทุ ก
ผ่าน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพ

(1) ทางกาย
การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการจะใช้การคมนาคมทางบก
จากห้าแยกฉลองเข้าสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4028
(ถนนปฏัก ) ตรงไประยะทางประมาณ 8.60 กิโ ลเมตร ถึงวง
เวี ย นกะรนใช้ ท างออกที่ 2 เข้ า สู่ ถ นนทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ) ตรงไปประมาณ 650 เมตร แล้ว
เลี้ย วขวาเข้าสู่ถนนสาธารณประโยชน์ ซอยปฏัก 24 ตรงไป
ประมาน 190 เมตร พื้นที่โครงการอยู่ทางขวามือ
ระยะรื้อถอน และระยะก่อสร้าง
ปั จ จุ บั น ได้ ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งอาคารห้ อ งพั ก เสร็ จ
เรียบร้อยแล้ว แต่จะมีการปรับพื้นที่เพื่อเป็นลานจอดรถ ซึ่งจะ
มีก ารรื้ อถอนบ้ านพัก อาศัย ชั้ นเดีย ว จ านวน 3 หลั ง และ
บ้านพัก อาศั ย 2 ชั้ น จานวน 2 หลั ง ดั งนั้น กิ จกรรมการ
ก่อสร้างจะมีเพียงการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและปรับพื้นที่เพื่อ
เป็นลานจอดรถเท่านั้น ซึ่งไม่ได้เป็นงานก่อสร้างหลักแต่อย่าง
ใด โดยจะใช้เวลาในการก่ อสร้างอีก ประมาณ 1 เดือน ทั้ง นี้
ปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นยานพาหนะหรือ
รถบรรทุ ก ขนาดเล็ ก เช่ น รถกระบะ 4 ล้ อ และรถบรรทุ ก
6 ล้ อ ขนส่ งในช่ วงบ่ าย คิ ดระยะเวลา 1 ชั่ วโมง ซึ่ งจะไม่
ดาเนินการขนส่งในชั่วโมงเร่งด่วน โดยจะดาเนินการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างในเวลา 14.00 น. ถึง เวลา 15.00 น. เท่านั้น และมี
การก าชับให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงที่มี
การวิ่ ง ผ่ า นพื้ น ที่ ชุ ม ชน และให้ ใ ช้ ค วามเร็ ว รถไม่ เ กิ น 30
กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จึงคาดว่า
จะส่งผลกระทบต่อชุมชนในระดับต่า

เนื่องจากผลกระทบด้านผลกระทบทางบกต่อสุขภาพ
อยู่ในระดับต่า ดังนั้น มาตรการที่กาหนดในเรื่องจราจร
จึงมีความเพียงพอ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย คอย
ควบคุ ม และอ านวยความสะดวกการจราจร
บริ เวณทางเข้ า -ออกโครงการตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง
2. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยติดตั้ง
ป้ายสัญญาณจราจร เช่น ป้ายชะลอความเร็ว เขต
ก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการ และบริเวณ
ทางเข้า-ออก
3. อบรม ตักเตือน และเข้มงวด กับพนักงานขับรถ
ทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และ
รักษาสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางลาเลียง เพื่อลด
ปัญหาผลกระทบทางด้านการจราจร
4. ก าชั บ ให้ พ นั ก งานขั บ รถขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งใช้
ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านชุมชน
หรือทางแยก โดยเฉพาะกรณีตัดกระแสจราจร
5. จากัดความเร็วของรถให้วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน
30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน
6. จัดระเบียบรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างให้จอด
อยู่ ใ นเขตก่ อ สร้ า งเท่ า นั้ น ห้ า มจอดบนถนน
สาธารณะ
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ผลกระทบต่อสุขภาพ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ตารางที่ 4.4.6-3 การประเมินและกาหนดระดับความสาคัญของผลกระทบทางสุขภาพในระยะรื้อถอน และก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ปัจจัยกาหนด
สุขภาพหลัก

ปัจจัยคุกคามสุขภาพ

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ
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 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ)
เป็ นถนนสายหลั กที่ เชื่ อมกั บถนนสาธารณประโยชน์
(ซอยปฏัก 24) เขตทางกว้าง ประมาณ 11 เมตร จากการสารวจ
ภาคสนามของบริษัทที่ปรึกษาฯ พบว่า เป็นถนนสายหลักที่มี
การจราจรคล่องตัว สามารถใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 65 กิโลเมตร/
ชั่วโมง และความจุถนนจะเท่ากับ 1,600 PCU/ชั่วโมง/1 ช่อง
จราจร
จากการตรวจนั บ ปริ ม าณการจราจร พบว่ า สภาพ
การจราจรในปัจจุบันมีค่าอัตราส่วน V/C เท่ากับ 0.336 และ
สภาพการจราจรในระยะก่อสร้างมีค่าอัตราส่วน V/C เท่ากับ
0.338 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก โดยเพิ่มขึ้น 0.002 จึงถือ
ได้ว่าผลกระทบต่อการจราจรในระยะก่อสร้างโครงการบนถนน
สาธารณประโยชน์จะอยู่ในระดับต่า
 ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24)
เป็ น ถนนสายหลั ก ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ ทางเข้ า -ออกพื้ น ที่
โครงการ มี ค วามกว้ า งประมาณ 7 เมตร จากการส ารวจ
ภาคสนามของบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา พบว่ า เป็ น ถนนซอยตั น
สามารถใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และความจุ
ถนนจะเท่ากับ 1,300 PCU/ชั่วโมง/1 ช่องจราจร
จากการตรวจนั บ ปริม าณการจราจร พบว่ า สภาพ
การจราจรในปัจจุบันมีค่าอัตราส่วน V/C เท่ากับ 0.074 และ
สภาพการจราจรในระยะก่อสร้างมีค่าอัตราส่วน V/C เท่ากับ
0.076 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก โดยเพิ่มขึ้น 0.002 และ
ไม่ได้เปลี่ยนสภาพการจราจรให้แตกต่างไปจากเดิม จึงถือได้ว่า
ผลกระทบต่ อ การจราจรในระยะก่ อ สร้ า งโครงการบนถนน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
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กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

5. อุบัติเหตุจากกิจกรรม
ใ น ร ะ ย ะ ก่ อ ส ร้ า ง กลุ่มเสี่ยงประกอบด้วย
การก่อสร้าง
โครงการอาจมี ความเสี่ ยงที่ 1) คนงานก่อสร้าง
จะเกิ ดอุ บั ติ เหตุ ทั้ งจาก 2)ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
กิ จ ก ร ร ม ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
ตลอดจนอุ บั ติ เหตุ จากการ
ขนส่ งวั สดุ อุ ปกรณ์ ก่ อสร้ าง
เข้า-ออก พื้นที่โครงการ

ผลกระทบต่อสุขภาพ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจ
เกิดจากอุบัติเหตุจากกิจกรรมการก่อสร้างที่กาหนดไว้
ประกอบด้วย
1. กาหนดมาตรการก ากั บ ดู แล และควบคุม ไม่ ใ ห้
คนงานรบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ โดย
จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยกากับดูแล และลงโทษ
กรณีที่มีการฝ่าฝืน เพื่อ ป้องกันคนงานก่อความ
เดือดร้อนต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง
2. ตรวจสอบเครื่ อ งจั ก รในการท างานให้ มี ค วาม
พร้อมในการใช้งาน เพื่อป้ อ งกันอุบัติ เหตุที่อาจ
เกิดขึ้น
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในพื้นที่ก่อสร้าง
และบริเวณเหนือรั้วโครงการเพื่อตรวจสอบกรณี
อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง
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สาธารณประโยชน์จะอยู่ในระดับต่า
(2) ทางจิตใจ
ถ้ ารถบรรทุ ก วั สดุ ก่ อสร้ างมี จ านวนมาก และขนส่ งเวลา
เร่งด่วนอาจจะทาให้รถติดทาให้ประชาชนที่ใช้ถนนเกิดความรู้สึก
เดือดร้อนในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ ในระยะก่อสร้างของโครงการจะ
กาหนดให้ทาการขนส่งวัสดุก่อสร้างนอกช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งหมด
เพื่อความคล่องตัวในการเข้า-ออกถนนโครงข่าย และโครงการจัด
ให้มี ทางเข้ า-ออกพื้ นที่ โครงการเพียงทางเดียว โดยมีเจ้ าหน้าที่
รั กษาความปลอดภั ยคอยควบคุ มดู แลรถบรรทุ กที่ วิ่ งเข้ า -ออก
ตลอดเวลา ซึ่งคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนเพิ่มขึ้น
(1) ทางกาย
- ความปลอดภัยที่มีต่อคนงานก่อสร้าง
ปัจจุบันโครงการได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารห้องพักเสร็จ
เรียบร้อยแล้วแต่จะมีการปรับพื้นที่เพื่อเป็นลานจอดรถ ซึ่งจะมี
การรื้อถอนบ้านพักอาศัยชั้นเดียว จานวน 3 หลัง และบ้านพัก
อาศั ย 2 ชั้น จ านวน 2 หลั ง ดังนั้ น กิ จกรรมการก่อสร้างจะมี
เพียงการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและปรับพื้นที่เพื่อเป็นลานจอดรถ
เท่านั้น ซึ่งจะก่ อให้ เกิ ดผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยจากโครงการต่อชุมชนน้อยมาก ประกอบกับโครงการใช้
เวลาในการด าเนิ น การประมาณ 1 เดื อน ดั ง นั้ น จึ ง คาดว่ า
ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากโครงการต่อ
ชุมชนในระดับต่า
ส าหรั บ การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ กั บ คนงาน และเจ้ า หน้ า ที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง โดยอาจเกิดจากความประมาทหรือ
ความรู้ เท่ าไม่ ถึ งการณ์ ซึ่ งเป็ นอุ บั ติ เหตุ เล็ กน้ อย เช่ น ตะปู ต า
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ลื่นล้ม พลัดตกจากที่สูง และเคล็ดขัดยอกจากการยกของหนัก 4. ต้องมีอุปกรณ์สาหรับการปฐมพยาบาล พยาบาล
เป็นต้น ซึ่งมีความรุนแรงในระดับที่แตกต่างกันไป โดยโครงการ
ประจ ารวมทั้ ง อุ ป กรณ์ เตรี ย มรถส าหรั บ จั ด ส่ ง
จะจัดเตรีย มยาสามัญ และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้
ผู้ บ าดเจ็ บ ในกรณี เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ รุ น แรง เพื่ อ น า
ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อให้การช่วยเหลือแก่คนงานที่ได้รับ
ส่งไปยังสถานพยาบาลบริเวณใกล้เคียง
บาดเจ็ บก่ อ นน าส่ ง โรงพยาบาลส่ ง เสริม สุ ขภาพต าบลกะรน 5. ในกรณีที่พบว่าปัญหาที่ร้องเรียนมีสาเหตุมาจาก
ซึ่ง 3.05 กิโลเมตร (ตามระยะถนน) ใช้เวลาเดินทางประมาณ
การดาเนินงานของโครงการโดยตรง โครงการจะ
5 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร) แต่อย่างไรก็ตาม โครงการ
ด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาร้ อ งเรี ย นตามแนวทาง
จะกาหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น โดยกาชับ
เงื่อนไขและระยะเวลาที่ได้กาหนดไว้ให้แล้ วเสร็จ
ให้ ผู้ รั บ เหมาจะต้ อ งจั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายให้ แ ก่
โดยเร็ว
คนงาน ส่วนผลกระทบอาจเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกซึ่งจะจัด
ให้มีมาตรการป้องกันเช่นกัน ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบด้าน
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างอยู่
ในระดับต่า
- อัคคีภัย และดับเพลิง
สาหรับกิ จกรรมการก่ อสร้างที่มีความเสี่ย งต่อการเกิด
อัคคีภัยในช่วงการก่อสร้างอาคารนั้นอาจเกิดจากประกายไฟ
จากงานเชื่ อ มและกระแสไฟฟ้ า ลั ด วงจรจากเครื่ อ งมื อ
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้า เช่นเครื่องมือตัดเจีย
การเชื่อมเหล็ก สว่าน เครื่องเจาะ ตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิด
ต่างๆ ซึ่งได้ก าหนดมาตรการให้ทางผู้รับเหมาก่อสร้างนาไป
ปฏิบัติ
สาหรับบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างคาดว่าผลกระทบ
ด้านการเกิดอัคคีภัยน่าจะอยู่ในระดับต่า เนื่องจากโครงการจะ
จั ด ให้ มี หั ว หน้ า คนงานคอยตรวจสอบดู แ ลสภาพสายไฟ
ที่ใช้ภายในโครงการอยู่สม่าเสมอ กรณีที่พบจุดที่ชารุดให้รีบ
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ซ่ อ มแซมโดยทั น ที เพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด ประกายไฟ ไฟฟ้ า
ลั ด วงจร และอุ บั ติ เ หตุ ที่ อ าจเกิ ด กั บ คนงานก่ อ สร้ า งได้
และจัดเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงวาง
มาตรการกากับดูแล และควบคุมคนงาน ห้ามก่อกองไฟบริเวณ
ที่ พั ก คนงานโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต พร้ อ มทั้ ง จั ด ให้ มี หั ว หน้ า
คนงานคอยกากับดูแล และลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืน ทั้งนี้ ได้
จัด ให้ มี ก ารติ ด ตั้ ง ถัง ดั บ เพลิง เคมี แ ห้ง ขนาด 4 กิ โ ลกรั ม ไว้
บริเวณบ้านพักคนงาน จานวน 1 จุด โดยเป็นถังดับเพลิงชนิด
มือถือติดตั้งไว้ให้ส่วนบนสุดสูงจากพื้นไม่เกิ น 1.50 เมตร
สามารถอ่านคาแนะนาและนาไปใช้ได้สะดวก
(2) ทางจิตใจ
- ความปลอดภัยจากคนงานก่อสร้างที่มีต่อชุมชนข้างเคียง
คนงานจะเข้ามาทางานในพื้นที่โ ครงการสู งสุดในช่ว ง
การก่อสร้างฐานรากประมาณ 20 คน/วัน ซึ่งคนงานก่อสร้างที่
เข้ามาทางานในพื้นที่ก่อสร้าง อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
ความไม่ปลอดภัยต่อชุมชนใกล้เคียงได้ เช่น ปัญหาจากการลัก
เล็กขโมยน้อย การทะเลาะวิวาทของคนงาน เป็นต้น โครงการ
ได้ จั ด เตรี ย มพื้ น ที่ ตั้ ง บ้ า นพั ก คนงานก่ อ สร้ า งอยู่ น อกพื้ น ที่
โครงการพร้อมระบบสาธารณูปโภคที่ถูก หลักสุขาภิบาลและ
เพียงพอต่อความต้องการของคนงาน
ส าหรั บ การจั ด การด้ า นความปลอดภั ย ภายในพื้ น ที่
โครงการจะก าหนดให้ ค นงานเข้ า มาด าเนิ น การก่ อ สร้ า งใน
เฉพาะช่วงเวลากลางวันเท่านั้น และโครงการได้จัดให้มีหัวหน้า
คนงานหรือผู้ควบคุมดูแลประพฤติของคนงานอย่างเข้มงวด
และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางด้านทรั พย์สิน
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ในช่ ว งก่ อ สร้ า งออกตรวจตราดู แ ลความเรี ย บร้ อ ยอย่ า ง
สม่าเสมอ รวมทั้งจัดให้มีมาตรการเข้มงวดไม่ให้คนงานเข้ามา
ภายในพื้นที่โครงการนอกเหนือเวลางาน
กลุ่มเสี่ยง คือ
ผลกระทบของการพักอาศัยของคนงานก่อสร้างประเมินได้
มาตรการป้ องกั นและแก้ ไขผลกระทบต่ อสุ ขภาพ
ประชาชนที่ อยู่ ใกล้ เคี ย ง ดังนี้
ที่อาจเกิดจากการพักอาศัยของคนงานก่อสร้างที่กาหนด
โครงการ
(1) ทางกาย
ไว้ ประกอบด้วย
การติ ด โรคต่ า งๆ อาจจะเกิ ด จากคนงานทั้ ง 10 คน 1. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่
นั้น หากคนงานมาจากต่างถิ่น อาจนาโรค และแพร่ระบาดมา
คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ ดังนี้
ในพื้นที่โครงการหรือไปติดต่อสัมพันธ์กับคนในชุมชน แต่ทาง
• จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง
โครงการใช้ ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งที่ มี ค นงานท้ อ งถิ่ น และพื้ น ที่
ต่อคนงาน 20 คน
ใกล้เคียงซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อการเกิดโรคติดต่อต่างๆ
• จัด ให้ มีน้ าเพื่อ ใช้ ในการอุป โภคและบริ โ ภคที่
(2) ทางจิตใจ
สะอาดแก่คนงานก่อสร้าง
การทะเลาะวิวาทของคนงานก่อสร้าง ซึ่งอาจเกิดจากการเมา
• จัดให้มีการบาบัดน้าเสียจากห้องส้วม และน้าใช้
สุ ร า ยาเสพติ ด และการลั ก ขโมย อาจเกิ ด ขึ้ น ถ้ า ไม่ มี ก าร
ในพื้นที่ก่อสร้าง
ควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย พฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้
• จั ด ให้ มี ภ าชนะรองรั บ มู ล ฝอยที่ มี ข นาดที่
อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ที่ตั้ง
เหมาะสมและจ านวนเพี ย งพอเพื่ อ รองรั บ
โครงการ
มูล ฝอยจากคนงานและควบคุ ม ให้ ค นงานทิ้ ง
มูล ฝอยในภาชนะรองรับ ที่ จั ด เตรี ย มไว้ อ ย่ า ง
เคร่งครัด พร้อมรวบรวมนาไปกาจัดให้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง
2. พิจารณารับคนงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณี
รับคนงานต่างด้าวเข้าทางาน ต้องรับคนงานต่าง
ด้ า วที่ มี ใ บอนุ ญ าตเข้ า ท างานอย่ า งถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมาย
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6. การพั กอาศั ยของ
ผลกระทบจากบ้ านพั ก
คนงานก่อสร้าง
คนงานต่ อชุ มชนข้ างเคี ยงที่
ค า ด ว่ า อ า จ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น
ส่ วนใหญ่ จะเป็ นผลกระทบ
ทางสุขภาพและสังคม ได้แก่
ความเดื อดร้ อนร าคาญจาก
ปัญหาการจราจรที่เกิดจากรถ
รับ-ส่งคนงาน ความไม่สงบสุข
ของชุ มชนที่ อาจจะเกิ ดจาก
การขั ดแย้ งหรือการทะเลาะ
วิ ว าทระหว่ า งคนงานด้ ว ย
กั นเองหรื อกั บคนในชุ มชน
ก าร แ พ ร่ ก ร ะ จ าย ข อ ง
โรคติ ด ต่ อที่ มาจากคนงาน
และความปลอดภั ย ในชี วิ ต
และทรัพย์สินของราษฎรใน
ชุมชนใกล้เคียง เป็นต้น

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ
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3. ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทางาน อย่างน้อย
1 ครั้ง
4. กาจัดสัตว์พาหะนาโรค อันได้แก่ หนู แมลงสาบ
ยุง และแมลงวัน กาจัดสัตว์พาหะนาโรค อันได้แก่
หนู แมลงสาบ ยุง และแมลงวัน ดังนี้
• กาจัดหนูด้วยสารเคมี โดยวางในบริเวณที่หนู
อ า ศั ย ห า กิ น ท่ อ น้ า ทิ้ ง แ ล ะ ใ น บริ เ วณ ที่
มี ป ระวั ติ เ คยพบเห็ น หนู และจั ด เจ้ า หน้ า ที่
ตรวจสอบและทาการเก็บซากอย่างสม่าเสมอ
• ใช้ ส ารเคมี ที่ มี ค วามปลอดภั ย ฉี ด พ่ น ก าจั ด
แมลงสาบภายในรอบบริ เ วณที่ พั ก อาศั ย
ทุก 1 เดือน
• สารวจและกาจัดแหล่งลูกน้ายุงลายบริเวณที่พัก
อาศัยเป็นประจาทุกสัปดาห์
• ฉีดพ่นยากาจัดแมลงวันในบริเวณที่มีแมลงวัน
ชุกชุม
5. กาจัดสัตว์พาหะนาโรค และแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อน
และหลั ง ท าการรื้ อ ถอนพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง ห้ อ งน้ า
ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้
• ฉี ด พ่ น ยาก าจั ด ยุ ง แมลงสาบ และแมลงวั น
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ห้องน้า-ห้องส้วมก่อนและ
หลังการรื้อถอน โดยทาการฉีดพ่นภายหลังเมื่อ
คนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว
• ปิ ด ล้ อ มบริ เ วณ โดยท าการอุ ด รู ต่ า งๆ ที่ ห นู
อาจจะใช้เป็นทางหนีออกสู่ภายนอกโครงการ
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ระหว่ า งท าการรื้ อ ถอน เช่ น ท่ อ ระบายน้ า
รูตามผนัง และจัดทาทางหนีให้หนูโ ดยเฉพาะ
เพื่อกั้นไว้ไปกาจัดต่อไป
• กาจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
ก่ อ นน าไปทิ้ ง ยั ง สถานี ข นถ่ า ยและคั ด แยก
มูลฝอยเทศบาลตาบลกะรน
• สู บ สิ่ ง ปฏิ กู ล ภายในบ่ อ เกรอะออก โดยให้
บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตาบล
กะรนเข้ า มาสู บ ไปก าจั ด ให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก
สุขาภิบาล และฝังกลบในทันที
• ทาความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอนและเมื่อ
ฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที
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ผลกระทบต่อสุขภาพ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพ

(1) ทางกาย
โครงกำรจั ด ให้ มี ที่จ อดรถยนต์ จ ำนวน 64 คัน ซึ่ ง อำจ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้ำนคุณภำพอำกำศจำกควัน หรือมลพิษที่
ปล่อยออกมำจำกท่อ ไอเสีย ซึ่งจำกกำรคำนวณปริมำณสำร
มลพิษจำกท่อไอเสียรถยนต์ที่เกิดขึ้น พบว่ำ มีค่ำไม่เกินเกณฑ์
มำตรฐำน
จำกกำรคำนวณปริมำณสำรมลพิษจำกท่อไอเสียรถยนต์ที่
เกิดขึ้น พบว่ำ มีปริมำณสำรมลพิษเกิดขึ้น น้อยมำก จึงคำดว่ำ
กำรด ำเนิ น โครงกำรจะไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภำพ
อำกำศ แต่ อ ย่ ำ งไรก็ ต ำม โครงกำรได้ อ อกแบบให้ มี ก ำร
ปลูกต้นไม้ภำยในโครงกำร ซึ่งเป็นชนิดที่สำมำรถดูดซับมลพิษ
ได้ นอกจำกนี้ โครงกำรจะติดตั้งป้ำยห้ำมติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้
ภำยในบริเ วณลำนจอดรถให้ ส ำมำรถสั ง เกตได้ อ ย่ำ งชัด เจน
และทั่วถึง เพื่อเป็นกำรป้องกันมลพิษทำงอำกำศได้อีกทำง
(2) ทางจิตใจ
จำกกำรคำนวณควำมเข้มข้นมลสำรที่เกิดจำกยำนพำหนะ
ของผู้ใช้บริกำรภำยในโครงกำร พบว่ำ มี ค่ำควำมเข้มข้นของ
CO, NO2, SO2, THC, TSP และ PM10 ประมำณ0.00083,
0.000043, 0.00001, 0.00018, 0.0000067 และ 0.000012
มิลลิกรัม/ลูกบำศก์เมตร ตำมลำดับ
จำกกำรประเมิ น ควำมเข้ ม ข้ น ของมลสำรที่ เ กิ ด จำก
ยำนพำหนะของผู้ใช้บริกำรภำยในโครงกำร พบว่ำ CO, NO2,
SO2, HC, TSP และ PM10 มีค่ำไม่เกินเกณฑ์มำตรฐำน
และเมื่อรวมกั บ ค่ำที่ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โ ครงกำร ตรวจวั ด
แล้ว ไม่ มีนัย สำคัญที่ ทำให้คุ ณ ภำพอำกำศเปลี่ ย นแปลงอย่ำ ง

เนื่ อ งจำกผลกระทบของคุ ณ ภำพอำกำศ
ต่ อ สุ ข ภำพอยู่ ใ นระดั บ ต่ ำ และน้ อ ยมำก ดั ง นั้ น
มำตรกำรที่กำหนดในเรื่องผลกระทบคุณภำพอำกำศ
จึงมีควำมเพียงพอซึ่งรำยละเอียดมำตรกำร คือ
1. จ ำกั ด ควำมเร็ ว ของรถที่ เ ข้ ำ -ออกมี ค วำมเร็ ว
ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
2. ดูแ ลรั กษำสภำพถนนและทำงเดิน รถในพื้ น ที่
โครงกำรให้สะอำด เพื่อป้องกันกำรฟุ้งกระจำย
ของฝุ่นอันเนื่องจำกถนน
3. ติดตั้งป้ำยเตือน “ห้ำมติดเครื่องยนต์ขณะจอด
รถ” ไว้บริเวณพื้นที่จอดรถของโครงกำรให้
สังเกตเห็ นไดอย่ ำงชัด เจน เพื่อ ลดผลกระทบ
ด้ำนอำกำศเสีย
4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 781.35 ตำรำงเมตร
โดยเป็นพื้นที่สีเขียวตำมเกณฑ์ 718.55 ตำรำง
เมตร (ไม่ คิ ด พื้ น ที่ สี เ ขี ย วที่ มี พื้ น ที่ น้ อ ยกว่ ำ 1
ตำรำงเมตร และพื้นที่สีเขียวใต้หลังคำปกคลุม
ซึ่งมีพนื้ ที่ 62.80 ตำรำงเมตร) โดยจัดไว้บริเวณ
ภำยในพื้นที่โครงกำร 667.01 ตำรำงเมตร และ
บริเวณพื้นที่ลำนจอดรถ 51.54 ตำรำงเมตร
ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น 271.25 ตำรำงเมตร ได้แก่ ต้น
จันผำ มะม่วง หมำกเขียว ลีลำวดี อโศกอินเดีย
แก้ ว โมก เข็ ม ชำฮกเกี้ ย น เฟื่ อ งฟ้ ำ มะลิ
สำวน้ อ ยปะแป้ ง เศรษฐี เ รื อ นใน ลิ้ น มั ง กร
กระดุ ม ทองเลื้ อ ย และหญ้ ำ มำเลเซี ย ซึ่ ง ให้
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กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ
 ฝุ่ น ละอองจะก่ อ ให้ เ กิ ด กลุ่มเสี่ยงประกอบด้วย
ผลกระทบต่ อสุ ขภำพอนำมั ย 1) ผู้พักในโครงกำร
อำทิ เช่ น โรคหลอดลมอั กเสบ 2) ประชำชนที่อยู่ข้ำงเคียง
เรื้อรัง โรคหลอดลมอักเสบระยะ
เฉียบพลัน โรคหอบหืด โรคปอด
อุ ดตั นเรื้ อรั ง รวมถึ งอำกำรไอ
จำมและมี เ สมหะ ท ำให้ เ กิ ด
ควำมเดื อ ดร้ อ นร ำคำญต่ อ
ประชำชน
 ไฮโดรคำร์บอน มีผลระคำย
เคื องต่ อระบบทำงเดิ นหำยใจ
ทำให้ปอดอักเสบ และเป็นสำร
ก่อมะเร็ง
 ก๊ ำซคำร์ บอนมอนอกไซด์
ทำให้ เม็ดเลื อดแดงไม่สำมำรถ
รั บออกซิ เจนจำกปอดไปเลี้ ยง
ร่ ำงกำยได้ ตำมปกติ เนื่ องจำก
ก๊ ำซคำร์ บอนมอนอกไซด์
มีควำมสำมำรถในกำรรวมตัวกับ
ฮีโมโกลบิ นในเม็ ดเลือดแดงได้
มำกกว่ำก๊ำซออกซิเจนถึง 200250 เท่ ำ จึ ง ลดปริ ม ำณกำร
น ำส่ งออกซิ เจนสู่ อวั ยวะและ
เนื้อเยื่อของร่ำงกำย ทำให้เวียน
ศีรษะ ตำพร่ำมัว หำยใจอึดอัด
ปัจจัยคุกคามสุขภาพ

รายงานการประเมิ
. นผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
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ปัจจัยกาหนด
สุขภาพหลัก
1. ผลกระทบจากการเกิด
โรคระบบหายใจ จากการ
ระบายมลสารทางอากาศ
ในระยะด ำเนิ นกำร
โครงกำร กิ จกรรมภำยใน
พื้นที่โครงกำร คือ กิจกรรม
เพื่ อ กำรพั ก ผ่ อนเป็ น ส่ ว น
ใหญ่ ดั งนั้ นแหล่ งก ำเนิ ดที่
ส ำคั ญที่ อำจก่ อให้ เกิ ดมล
สำรทำงอำกำศในระยะ
ดำเนินกำร คือ ยำนพำหนะ
ที่ ผู้ ใช้ บริ กำรใช้ โดยเฉพำะ
เมื่อเกิดกำรชะลอตัวในขณะ
เข้ำจอดหรือรถติดโดยพื้นที่
ที่มีควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำร
สะสมตั ว ของมลพิ ษ ทำง
อำกำศ คื อ บริ เ วณพื้ น ที่
จอดรถของอำคำรและถนน
ภำยนอกอำคำรซึ่งอำจส่งผล
ก ร ะ ท บ ใ น ด้ ำ น ค ว ำ ม
เดือดร้อนร ำคำญ และอำจ
สะสมเป็ น ผลกระทบต่ อ
สุขภำพอนำมั ย โดยเฉพำะ
ระบบทำงเดิ นหำยใจของ
ผู้ ใช้ บริ กำ รและชุ มชน

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 4.4.6-4 การประเมินและกาหนดระดับความสาคัญของผลกระทบทางสุขภาพในระยะดาเนินการ (ต่อ)

ปัจจัยคุกคามสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพ

ชัดเจน ดังนั้น จึงคำดว่ำผลกระทบด้ำนคุณภำพอำกำศในระยะ
ประโยชน์ทั้งในด้ำนเชิงนิเวศน์และนันทนำกำร
ดำเนินกำรจะอยู่ในระดับต่ำ
รวมทั้งยังช่วยดูดซับมลพิษทำงอำกำศ ลดกำร
อย่ำ งไรก็ ตำม โครงกำรได้อ อกแบบให้มีก ำรปลู กต้ นไม้
ใช้พลังงำนจำกเครื่องใช้ไฟฟ้ำและลดอุณหภูมิ
ภำยในโครงกำรซึ่ ง เป็ น ชนิ ด ที่ ส ำมำรถดู ด ซั บ มลพิ ษ ได้
บริเวณโดยรอบโครงกำรได้
นอกจำกนี้ โครงกำรจะติ ด ตั้ ง ป้ ำ ยห้ ำ มติ ด เครื่ อ งยนต์ ทิ้ ง ไว้ 5. จัดเจ้ำหน้ำที่คอยดูแลต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวให้มี
ภำยในบริเวณลำนจอดรถให้สำมำรถสังเกตได้อย่ำงชัดเจนและ
สภำพสวยงำมอย่ ำ งสม่ ำเสมอตลอดระยะ
ทั่วถึง เพื่อเป็นกำรป้องกันมลพิษทำงอำกำศได้อีกทำง
ดำเนินโครงกำร เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
ที่ ยั่ ง ยื น และช่ ว ยลดผลกระทบด้ ำ นคุ ณ ภำพ
อำกำศ หำกมีต้นไม้ได้รับควำมเสียหำยหรือตำย
ต้องปลูกต้นใหม่ทดแทนทันที

4-180

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คลื่นไส้อำเจียน เป็นลม หมดสติ
และกำรเพิ่ ม ขึ้ นของระดั บ
คำร์ บอนมอนนอกไซด์ จะ
เกี่ยวข้ องกั บกำรเสื่ อมของกำร
มองเห็น ระดับควำมสำมำรถใน
กำรทำงำนลดลง ทำให้เฉื่อยชำ
ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ต่ำลง
และควำมสำมำรถในกำรทำงำน
ที่ซับซ้อนลดลง
 ก๊ ำซไนโตรเจนไดออกไซด์
และก๊ ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทำ
ให้ เกิ ดกำรระคำยเคื องในปอด
และภู มิ ต้ ำนทำนของร่ ำงกำย
ต่ ำลง ถ้ ำร่ ำ งกำยรั บ เอำก๊ ำ ซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊ ำซ
ซั ลเฟอร์ ได้ ออกไซด์ ที่ มี ควำม
เข้มข้นสูจะทำอันตรำยต่อปอด
โดยตรง เช่น ทำให้ปอดอักเสบ
เนื้ อ งอกในปอด และท ำให้
หลอดลมตีบตัน และยังเป็นผล
ให้ เ กิ ด กำรติ ด เชื้ อ ในระบบ
ทำงเดินหำยใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่
เป็นต้น

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบ

รายงานการประเมิ
. นผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ปัจจัยกาหนด
สุขภาพหลัก
โดยรอบได้

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 4.4.6-4 การประเมินและกาหนดระดับความสาคัญของผลกระทบทางสุขภาพในระยะดาเนินการ (ต่อ)
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กลุ่มเสี่ยงประกอบด้วย
หำกมี ก ำรระบำยน้ ำเสี ย 1) ผู้ใช้บริกำรในโครงกำร
แพ ร่ กระ จายข องโร ค
ติ ดต่ อ/โรคติ ดเชื้ อทางน้ า ออกสู่ ภ ำยนอกโดยไม่ มี ก ำร 2) ประชำชนที่อยู่ข้ำงเคียง
จากการระบายน้าเสีย/การ บ ำบั ด และให้ ไหลนองบนดิ น
อำจจะท ำให้ เกิ ดกำรปนเปื้ อน
จัดการมูลฝอย
ของเชื้ อโรคในน้ ำเสี ยและอำจ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพ

(1) ทางกาย
กำรดำเนินโครงกำรมีลัก ษณะเป็น โรงแรม จำนวน 211
ห้องพัก ไม่มีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดเสียงและแรงสั่นสะเทือน
รบกวนพื้นที่ข้ำงเคียง แต่อย่ำงไรก็ตำม ผลกระทบด้ำนเสียงที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำรอำจจะเกิดขึ้นได้บ้ำง โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้น
จำกยำนพำหนะที่วิ่งเข้ำ-ออกโครงกำร ซึ่งเป็นเสียงที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวันและเกิดขึ้นในระยะสั้นๆ เท่ำนั้น ดังนั้น จึงคำด
ว่ ำ ผลกระทบด้ ำ นเสี ย งและแรงสั่ น สะเทื อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น จำก
โครงกำรจะอยู่ในระดับต่ำ
(2) ทางจิตใจ
รถยนต์ ที่ วิ่ ง เข้ ำ -ออกในโครงกำร ถ้ ำ มี เ สี ย งดั ง เกิ น 70
dB(A) เวลำกลำงคื น จะมี เ สี ย งรบกวนกำรพั ก ผ่ อ นของ
ประชำชนที่อำศัยอยู่ใกล้เคียง อำจทำให้เกิดควำมรำคำญหรือ
หงุดหงิด ซึ่งโครงกำรได้จัดให้มีมำตรกำรในกำรควบคุมดูแล
มีกำรจำกัดควำมเร็วของรถที่เข้ำ -ออก ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่วโมง เพื่อช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจำกกำรแล่นของรถยนต์ลง
ไปด้วย และห้ำมติดเครื่องยนต์ไว้ บริเวณที่จอดรถ ดังนั้น จึง
คำดว่ำผลกระทบด้ำนเสียง และแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจำก
โครงกำรจะอยู่ในระดับต่ำ
(1) ทางกาย
น้ำเสีย ที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินกำร มีประมำณ 133.68
ลูก บำศก์ เมตร/วั น ปัจ จุบั นได้ จั ดให้มี ก ำรติ ดตั้ งระบบบ ำบั ด
น้ ำเสี ย ชนิ ด เติ ม อำกำศเลี้ ย งตะกอนเวี ย นกลั บ (Aeration
activated sludge process.,AS) จำนวน 6 ชุด ได้แก่ ระบบ
บำบัดน้ำเสียชนิดเติมอำกำศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration

เนื่องจำกผลกระทบของเสีย งต่อสุขภำพอยู่ใน
ระดับต่ำ มำตรกำรที่กำหนดเรื่อง ผลกระทบด้ำน
เสียงจึงมีควำมเพียงพอซึ่งรำยละเอียดมำตรกำร คือ
1. จำกัดควำมเร็วของรถที่เข้ำ -ออก ให้มีควำมเร็ว
ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
2. จัดเจ้ำหน้ำที่คอยดูแลตรวจสอบรักษำต้นไม้ใน
พื้นที่สีเขียวให้มีสภำพสวยงำม อย่ำงสม่ำเสมอ
ตลอดระยะดำเนินโครงกำร นอกจำกนี้หำกมี
ต้นไม้ได้รับควำมเสียหำย หรือตำยต้องปลูกต้น
ใหม่ทดแทนทันที
3. ติดตั้งป้ำยเตือน “ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง ขณะ
จอดรถ” ไว้บริเวณที่จอดรถ เพื่อลดเสีย งที่
เกิดขึ้นจำกเครื่องยนต์

เนื่องจำกผลกระทบของน้ำเสียต่อ สุขภำพอยู่ใน
ระดั บ ต่ ำ ดั ง นั้ น มำตรกำรที่ ก ำหนดในเรื่ อ งกำร
จั ด กำรผลกระทบของน้ ำเสี ย จึ ง มี ค วำมเพี ย งพอ
ซึ่งรำยละเอียดมำตรกำร คือ
1. จั ด ให้ มี ก ำรติ ด ตั้ ง ถั ง ดั ก ไขมั น ขนำด 1.60
ลูกบำศก์เมตร จำนวน 1 ชุด เพื่อดักไขมัน และ
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3. ผลกระทบจากการ 3.1 น้ำเสีย

ผลกระทบต่อสุขภาพ

รายงานการประเมิ
. นผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ปัจจัยกาหนด
กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่า
ปัจจัยคุกคามสุขภาพ
สุขภาพหลัก
จะได้รับผลกระทบ
2. ผลกระทบต่ อ ระบบ ถ้ ำ ร ถ ย น ต์ วิ่ ง เ ข้ ำ -อ อ ก กลุ่มเสี่ยงประกอบด้วย
การได้ยินที่เกิดจากเสียง และก่ อ ให้ เ กิ ด เสี ย งดั ง ไปถึ ง 1) ผู้ใช้บริกำรในโครงกำร
ชุ มช นอ ย่ ำง ต่ อ เ นื่ อ ง เ กิ น 2) ประชำชนที่อยู่ข้ำงเคียง
70dB(A) ซึ่งเป็นมำตรฐำนระดับ
เสี ย งในชุ ม ชนตำมประกำศ
คณะกรรมกำรสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งชำติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540)
ก็อำจจะก่อให้เกิดผลกระทบทำ
ให้ หู เสื่ อม ลดควำมสำมำรถใน
กำรได้ ยิ น และจะรบกวนกำร
พักผ่อนของประชำชน

.
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2.

3.

4.

5.

เศษอำหำรจำกห้ อ งครั ว ไม่ ใ ห้ ไ หลปนไปกั บ
น้ำเสีย ก่อนรวบรวมเข้ำสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
เพื่อบำบัดต่อไป
ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอำกำศเลี้ย ง
ตะกอนเวี ย นกลั บ (Aeration activated
sludge process.,AS) ขนำด 10 ลูกบำศก์
เมตร จำนวน 1 ชุด ขนำด 25 ลูกบำศก์เมตร
จำนวน 2 ชุด และขนำด 30 ลูกบำศก์เมตร
จำนวน 3 ชุด โดยน้ำทิ้งหลังจำกบำบัดจะมีค่ำบี
โอดี (BOD5) ไม่ เ กิ น 20 มิ ล ลิ ก รั ม/ลิ ต ร และ
ปริมำณสำรแขวนลอยไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ำทิ้ง ก่อนและหลัง
ผ่ำ นระบบบำบั ด น้ ำเสี ย (ระบบบำบั ด น้ ำเสี ย
จำนวน 6 ชุด) เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภำพของระบบบำบัดน้ำเสีย
จัดให้มีกำรสูบตะกอนส่วนเกินจำกระบบบำบัด
น้ำเสี ย รวมไปก ำจัด ทุ กๆ 2 เดือ น หรื อเมื่ อ
ตะกอนเต็ม เพื่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย
จั ด ให้ มี เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ เ ทคนิ ค ดู แ ลกำรเดิ น ระบบ
บำบั ดน้ ำเสี ย ให้มีป ระสิทธิ ภำพอยู่ เสมอ และ
จัดหำอะไหล่ส ำรองของระบบบำบัด น้ำเสีย ที่
ส ำคั ญ ไว้ เช่ น ปั้ ม สู บ น้ ำเสี ย ปั้ ม เครื่ อ งเติ ม
อำกำศ ท่อจ่ำยอำกำศ เป็นต้น
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activated sludge process., AS) ขนำด 25 ลูกบำศก์เมตร
จ ำนวน 2 ชุ ด ขนำด 30 ลู ก บำศก์ เ มตร จ ำนวน 3 ชุ ด
และ ขนำด 10 ลูกบำศก์เมตร จำนวน 1 ชุด ซึ่งระบบบำบัดน้ำ
เสียดังกล่ำว สำมำรถรองรับน้ำเสียที่เกิดจำกอำคำร 2 ได้อย่ำง
เพียงพอ
ทั้ ง นี้ ระบบบ ำบั ด น้ ำเสี ย ของโครงกำรสำมำรถบ ำบั ด
น้ำเสียจำกส้วม น้ำอำบ และซัก ล้ำง ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยน้ ำทิ้ ง หลั ง จำกบ ำบั ด จะมี ค่ ำ บี โ อดี (BOD5) ไม่ เ กิ น 20
มิลลิกรัม/ลิตร และปริมำณสำรแขวนลอยไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/
ลิ ต ร จะเข้ ำ สู่ บ่ อ ตรวจคุ ณ ภำพน้ ำทิ้ ง ของแต่ ล ะระบบ แล้ ว
รวบรวมเข้ำสู่บ่อเก็บน้ำทิ้ง ขนำด 10 ลูกบำศก์เมตร จำนวน 2
บ่อ เพื่อนำกลับมำรดน้ำต้นไม้ ส่วนน้ำทิ้งที่เหลือจะเข้ำสู่บ่อดัก
มู ล ฝอยและบ่ อ ตรวจคุ ณ ภำพน้ ำเสี ย รวมแต่ ล ะอำคำร และ
ระบำยน้ำสู่ท่อระบำยน้ำสำธำรณะริมถนนสำธำรณประโยชน์
(ถนนปฏัก 24)
นอกจำกนี้ ได้จัดให้มีถังดัก ไขมัน ขนำด 1.60 ลูกบำศก์
เมตร โดยติดตั้งบริเวณห้องครัวของอำคำร 2 จำนวน 1 ชุด
เพื่อรวบรวมน้ำเสีย จำกอ่ำงล้ำงจำนและส่วนประกอบอำหำร
สำมำรถรองรับบีโอดีเข้ำระบบ 1,200 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำ
เสียที่ออกจำกถังดักไขมันมีค่ำบีโอดี (BOD5) ออกไม่เกิน 840
มิลลิกรัม/ลิตร
ส ำหรั บ กำรจั ด กำรตะกอนส่ ว นเกิ น ในบ่ อ ตกตะกอน
โครงกำรจะตรวจสอบปริมำณตะกอนและสูบตะกอนออกจำก
ถัง แยกกำก-เก็ บ ตะกอน โดยระบบบ ำบัด น้ ำเสี ย ขนำด 10
ลูก บำศก์ เมตร/วั น มี ปริม ำตรถัง แยกกำก-เก็บตะกอนขนำด
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9.33 ลูกบำศก์เมตร มีปริมำณตะกอนส่วนเกินเกิดขึ้นประมำณ 6. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำแยกเฉพำะของระบบบำบัด
0.03 ลูกบำศก์เมตร/วัน โครงกำรจะตรวจสอบปริมำณตะกอน
น้ ำเสี ย เพื่ อ ควำมสะดวกในกำรติ ดตำม
และสูบตะกอนออกจำกถังแยกกำก-เก็บตะกอนทุกๆ 2 เดือน
ตรวจสอบประสิทธิภำพของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนำด 25 ลูกบำศก์เมตร/วัน มีปริมำตรถัง 7. จัดทำตำรำงกำหนดระยะเวลำซ่อมบำรุงอุปกรณ์
แยกกำก-เก็ บ ตะกอนขนำด 6.25 ลู ก บำศก์ เมตร มี ปริ ม ำณ
ที่ประกอบอยู่ในระบบบ ำบั ดน้ ำเสียรวมทุ กชิ้ น
ตะกอนส่ ว นเกิ น เกิ ด ขึ้ น ประมำณ 0.03 ลู ก บำศก์ เ มตร/วั น
ตำมคู่มือของแต่ละประเภท ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ
โครงกำรจะตรวจสอบปริมำณตะกอนและสูบตะกอนออกจำก
เสีย เครือ่ งเติมอำกำศ และเครื่องสูบตะกอน เพื่อ
ถังแยกกำก-เก็บตะกอน ทุกๆ 2 เดือน และ ระบบบำบัดน้ำเสีย
ควำมสะดวกในกำรซ่อมบำรุงในแต่ละครั้ง และ
ขนำด 30 ลูกบำศก์เมตร/ มี ปริมำตรถังแยกกำก-เก็บตะกอน
เพื่อให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วนทำงำนได้อย่ำง
ขนำด 7.50 ลูกบำศก์ เมตร มีปริมำณตะกอนส่วนเกินเกิดขึ้น
มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพตลอดเวลำให้ เ ป็ น ไปตำม
ประมำณ 0.03 ลูก บำศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงกำรจะตรวจสอบ
กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรและ
ปริมำณตะกอนและสูบตะกอนออกจำกถังแยกกำก-เก็บตะกอน
แบบกำรเก็ บสถิ ติ และข้ อมู ลกำรจั ดท ำบั นทึ ก
ทุกเดือน
รำยละเอียดและรำยงำนสรุปผลกำรทำงำนของ
กำรสูบตะกอนของโครงกำรจะใช้บริกำร บริษัทสุดำวรรณ
ระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555
เซฟติ ค แท้ ง ค์ ค ลีน นิ่ ง ภู เ ก็ ต จ ำกั ด ตั้ ง อยู่ ที่ 65/408 หมู่ ที่ 2 8. โครงกำรจะต้องเก็บสถิติ และข้อมูล ซึ่งแสดงผล
ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นบริษัทเอกชนที่ได้รับ
กำรทำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสี ยในแต่ละวั น
อนุญำตจำกเทศบำลตำบลกะรนให้เข้ำมำดำเนินกำรสูบ โดย
และจัดทำบันทึกรำยละเอียดดังกล่ำวตำมแบบ
โครงกำรได้ก ำหนดให้มีก ำรสูบตะกอนในช่วงที่มีผู้ใช้ บริกำร
ทส. 1 เก็บไว้ ณ สถำนที่ตั้งแหล่งก ำเนิดมลพิษ
น้อยที่สุด นั่นคือ ในช่วงเวลำประมำณ 11.00 น. - 14.00 น.
นั้นระยะเวลำสองปีนับแต่วันที่มีกำรเก็บสถิติและ
ซึ่งช่ว งเวลำดังกล่ำวจะไม่เ ป็นกำรรบกวนผู้ ใช้บริ กำรภำยใน
ข้ อมู ลนั้ นๆ และให้ จั ดท ำรำยงำนสรุ ปผลกำร
โครงกำร ดัง นั้น จึ งคำดว่ำ ผลกระทบของโครงกำรด้ำ นกำร
ทำงำนของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนและ
จัดกำรน้ำเสียต่อชุมชนจะอยู่ในระดับต่ำ
เสนอรำยงำนดั งกล่ ำวต่ อเจ้ ำพนั กงำนท้ องถิ่ น
(2) ทางจิตใจ
ในวั น ที่ 15 ของเดื อ นถั ด ไปตำมแบบ ทส.2
กรณีน้ำเสียไม่มีกำรบำบัด และระบำยออกมำภำยนอกจะ
ในมำตรำ 80 พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำ
เกิดกลิ่นรบกวน ทัศนียภำพอุจำด แต่ทั้งนี้น้ำเสียของโครงกำร
คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535
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3.2 มูลฝอย
กลุ่มเสี่ยงประกอบด้วย
ถ้ ำไม่ มี กำรจั ดเก็ บให้ 1) ผู้ใช้บริกำรในโครงกำร
เรี ยบร้ อย และไม่ ส่ งไปก ำจั ด 2) ประชำชนที่อยู่ข้ำงเคียง
อย่ำงถูกหลักสุขำภิบำลก็จะอำจ
ทำให้เกิดกำรแพร่ของเชื้อโรคที่
เป็ น สำเหตุ ข องโรคทำงเดิ น
หำยใจ โรคทำงเดินอำหำร โรค
ผิวหนังได้
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จะถูกรวบรวมเข้ำระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นแบบถังบำบัดน้ำ
เ สี ย ส ำ เ ร็ จ รู ป ใ ห้ มี ค่ ำ ไ ด้ ต ำ ม ค่ ำ ม ำ ต ร ฐ ำ น คุ ณ ภ ำ พ
น้ำทิ้ ง ก่ อ นน ำมำใช้ ป ระโยชน์ภ ำยในโครงกำร ส่ วนน้ ำทิ้ ง ที่
เหลื อ จะ ระ บำย น้ ำสู่ ท่ อ ระบำย น้ ำ สำธำ รณ ะ ริ ม ถนน
สำธำรณประโยชน์ (ถนนปฏัก 24) ดังนั้น จึงคำดว่ำผลกระทบ
ต่อสุขภำพจิตจะอยู่ในระดับต่ำ
(1) ทางกาย
ถ้ำไม่มกี ำรจัดเก็บให้เรียบร้อย และไม่ ส่งไปกำจัดอย่ำงถูก
หลั ก สุ ข ำภิ บ ำลก็ อ ำจจะท ำให้ เ กิ ด กำรแพร่ ข องโรคทำงเดิ น
หำยใจ โรคทำงเดิ น อำหำร โรคผิ ว หนั ง ได้ โดยกำรสั ม ผั ส
โดยตรงกับมูลฝอย และกำรติดเชื้อจำกหนู แมลงสำบ แมลงวัน
โดยในระยะดำเนินกำรคำดว่ ำจะมี มูลฝอยเกิดจำกโครงกำร
ประมำณ 2.93 ลูกบำศก์เมตร/วัน
วิธีรวบรวมมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอย
- ห้องพัก ภำยในห้องพักแต่ละห้องจะจัดให้มีถัง มูลฝอย
ทั่วไปขนำด 5 ลิตร จำนวน 2 ถัง ภำยในมีถุงพลำสติกรองรับ
โดยวำงไว้ในส่วนของห้องนอน 1 ถัง และห้องน้ำ 1 ถัง และถังมูล
ฝอยติ ด เชื้ อ ขนำด 5 ลิ ต ร จ ำนวน 1 ถั ง ภำยในรองรั บ ด้ ว ย
ถุงพลำสติกสีแดงทึบแสง
- ห้องอำหำร เป็นส่วนสำหรับรับประทำนอำหำรเท่ำนั้น
จะไม่มีส่วนของครัวสำหรับประกอบอำหำรแต่อย่ำงใด ดังนั้น
โครงกำรจัดให้มีถังมูลฝอยขนำด 60 ลิตร จำนวน 2 ถัง เพื่อ
รองรับมูลฝอยทั่วไป เช่น กระดำษทิชชู กระดำษเช็ดมือ ขวด
พลำสติก หลอดพลำสติก เป็นต้น โดยวำงไว้ภำยนอกห้องอำหำร
ใกล้กับทำงเข้ำ-ออกห้องอำหำร

เนื่ อ งจำกผลกระทบของมู ล ฝอยต่ อ สุ ข ภำพ
อยู่ ในระดั บ ต่ ำ ดั งนั้ น มำตรกำรที่ กำหนดในเรื่ อ ง
กำรจัดกำรมูลฝอยจึงมีควำมเพียงพอ ซึ่งรำยละเอียด
มำตรกำร คือ
1. จั ด ให้ มี ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยรวมภำยในโครงกำร
แบ่ ง เป็ น ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยอิ น ทรี ย์ / มู ล ฝอย
ที่สำมำรถย่อยสลำยได้ ห้องพักมูลฝอยทั่วไป
ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยรี ไ ซเคิ ล และห้ อ งพั ก มู ล ฝอย
อันตรำย ซึ่งต้องออกแบบให้ มีประตูปิดอย่ำง
มิ ด ชิ ด เพื่ อ ป้ อ งกั น น้ ำชะมู ล ฝอย กลิ่ น เหม็ น
และสัตว์ที่เป็นพำหะนำโรค ที่อำจส่งผลกระทบ
ต่อพื้นที่ข้ำงเคียง
2. ติดตั้งป้ำยบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม โดยจัดทำ
ป้ำยขนำดเหมำะสม มีตัวหนังสือควำมสูงขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 10 เซนติเมตร ติดตั้งไว้หน้ำห้องพัก
มูลฝอย ได้แก่ ป้ำย “ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์/
มู ล ฝอยที่ ส ำมำรถย่ อ ยสลำยได้ ”“ห้ อ งพั ก
มูลฝอยทั่วไป” “ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล” และ
“ห้องพักมูลฝอยอันตรำย” ตำมลำดับ
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- ห้ อ งครั ว เป็ น ส่ ว นส ำหรั บ ประกอบอหำรและเตรี ย ม
อำหำร โครงกำรจะจัดให้มีจุดทิ้งมูลฝอย จำนวน 3 จุด แต่ละ
จุ ด จะมี ถั ง รองรั บ มู ล ฝอย ขนำด 120 ลิ ต ร จ ำนวน 3 ถั ง
แบ่ ง เป็ น ถั ง มู ล ฝอยอิ น ทรี ย์ / มู ล ฝอยที่ ส ำมำรถย่ อ ยสลำยได้
ถังมูลฝอยทั่วไป และถังมูลฝอยรีไซเคิล อย่ำงละ 1 ถัง
- พื้นที่ส่วนกลำงอื่นๆ เช่น โถงต้อนรับ โถงบันไดภำยใน
อำคำร และพื้นที่ภำยนอกอำคำรจั ดวำงถังมูลฝอย ขนำด 120
ลิ ต ร จ ำนวน 3 จุ ด จุ ด ละ 4 ถั ง ประกอบด้ ว ย ถั ง มู ล ฝอย
อินทรีย์/มูลฝอยที่สำมำรถย่อยสลำยได้ ถังมูลฝอยทั่วไป ถังมูล
ฝอยรีไซเคิล ถังมูลฝอยอันตรำย อย่ำงละ 1 ถัง และถังมูลฝอย
ติดเชื้อขนำด 12 ลิตร โดยระบุข้ำงถัง “มูล ฝอยติดเชื้อ ” ให้
ชัดเจน วำงไว้บริเวณส่วนต้อนรับและบริเวณส่วนสำนักงำนของ
อำคำร 1 จุดละ 1 ถัง ภำยในรองรับด้วยถุงพลำสติกสีแดงทึบ
แสง
ส ำหรั บ กำรรวบรวมมู ล ฝอยจำกถั ง รองรั บ มู ล ฝอย
โครงกำรได้จัดให้มีแม่บ้ำนคอยรวบรวมมูลฝอยจำกส่วนต่ำงๆ
นำมำคัดแยกแต่ละประเภท เช่น มูลฝอยอินทรีย์ ขวดพลำสติก
ขวดแก้ว กระดำษ กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น โดยเก็บรวบรวมใส่
ถุงดำแล้วนำไปพักในห้องพักมูลฝอยรวมของโครงกำร
(2) ทางจิตใจ
ถ้ำมูลฝอยถูกทิ้งกองในโครงกำรหรือนอกโครงกำรจะส่ง
กลิ่ น เหม็ น รบกวน และเกิ ด ทั ศ นี ย ภำพที่ ไ ม่ น่ ำ มอง แต่ ทั้ ง นี้
ภำยในโครงกำรจะจั ด ให้ ห้ อ งพั ก มู ล ฝอย แบ่ ง เป็ น ห้ อ งพั ก
มูลฝอยอินทรีย์/ห้องพักมูลฝอยที่สำมำรถย่อยสลำยได้ ห้องพัก
มูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยอันตรำย และทีพ่ ักมูลฝอยรีไซเคิล

3. ติ ด ตั้ ง ขอบยำงรอบประตู ห้ อ งพั ก มู ล ฝอย
ที่สำมำรถปิดกั้นไม่ให้น้ำและอำกำศผ่ำนประตู
เพื่อ ป้องกันกำรฟุ้ งกระจำยของกลิ่ น ป้ องกั น
ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ ำ น ก ลิ่ น ต่ อ พื้ น ที่ ใ ก ล้ เ คี ย ง
นอกจำกนี้ ยังได้จัดเตรีย มก๊อกน้ำสำหรับล้ำง
ทำควำมสะอำด โดยจัด ให้ มี แม่ บ้ำ นทำควำม
สะอำดภำยในห้องพักมูลฝอยทุกวัน
4. จัด ให้มี แ ม่ บ้ำ นรวบรวมมู ล ฝอยจำกแต่ล ะจุ ด
แยกประเภทใส่ ถุ ง ด ำแล้ ว มั ด ปำกถุ ง ให้ แ น่ น
นำไปรวมไว้ในที่พักมูลฝอยรวมของโครงกำร
5. จั ด ให้ มี ก ำรคั ด แยกมู ล ฝอย โดยมู ล ฝอย
ที่สำมำรถจำหน่ำยได้ เช่น กระดำษ ขวดแก้ว
ขวดพลำสติก กระป๋องอลูมิเนียม ควรมีภำชนะ
รองรั บ แยกต่ ำ งหำก เพื่ อ จ ำหน่ ำ ยให้ กั บ ผู้ ที่
ต้องกำรต่อไป
6. โครงกำรจะต้องทำควำมสะอำดถังมูลฝอยไม่ให้มี
ครำบหรือกลิ่นเหม็น พร้อมทั้งจะต้องตรวจสอบ
สภำพของถังมูลฝอยหำกพบว่ำชำรุด แตกหรือ
รั่วซึม ให้ทำกำรเปลี่ยนถังใหม่โดยทันที
7. รณรงค์ให้ผู้ใช้บริกำรลดกำรใช้วัสดุที่ก่อให้เกิด
มูลฝอย ตลอดจนประชำสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริกำร
ทิ้งมูลฝอยให้ลงถัง เพื่อรักษำควำมสะอำดและ
ป้องกันมูลฝอยตกค้ำงในแต่ละวัน
8. เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สำมำรถน้ำกลับมำใช้ซ้ำได้
หรือภำชนะที่สำมำรถนำมำรีไซเคิลได้ เพื่อลด
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รถยนต์ ถ้ ำวิ่ งด้ วยควำม เร็ วสู ง กลุ่มเสี่ยงประกอบด้วย1) ผู้
- ปริ มำณกำรจรำจร เมื่อผ่ำนชุมชนอำจเกิดอุบัติเหตุ อำศัยในโครงกำร
ต่ อ ชี วิ ต แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น 2) ประชำชนที่อยู่ข้ำงเคียง
หนำแน่น
- กำรใช้ ค วำมเร็ ว เกิ น โดยเฉพำะชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้ำ
ข้ อก ำหนดกฎหมำย หรื อ หรื อเย็ น และถ้ ำหำกมี รถ

ผลกระทบต่อสุขภาพ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพ

ซึ่งมีประตูปิดมิดชิด มีกำรปลูกต้นไม้ให้มีควำมสวยงำม ดังนั้น
จึงคำดว่ำผลกระทบต่อสุขภำพจิตจะอยู่ในระดับต่ำ

ปริ ม ำณมู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ น จำกโครงกำร เช่ น
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดเติมสำหรับใส่ยำสระผม
สบู่ เหลว น้ ำมั นหอมระเหย โดยเลื อ กใช้ ข วด
พลำสติก ขวดแก้ว หรือบรรจุภัณฑ์ชนิดติดผนัง
โดยใช้ปั้มในห้องน้ำ เป็นต้น
9. โครงกำรต้องทำกำรเก็บ ขนมูลฝอยในช่วงเวลำ
20.00 น. ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งเวลำที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรเข้ ำ
ห้องพักแล้ว และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำร
10. โครงกำรต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกำรรวบรวมมูล
ฝอยไปยั ง สถำนี ข นถ่ ำ ยและคั ด แยกมู ล ฝอย
เทศบำลตำบลกะรน บริเวณซอยปฏัก 24
11. โครงกำรต้องรับผิดชอบในกำรรวบรวมและนำ
มูลฝอยอั นตรำย ไปยัง อำคำรกักเก็บ ของเสี ย
อันตรำยจำกชุมชนของเทศบำลนครภูเก็ตซึ่งจะ
เปิดให้มีกำรนำมูลฝอยอันตรำยมำส่งได้ทุกวันที่
20-25 ของทุกเดือน โดยเทศบำลนครภูเก็ต จะ
ดำเนิน กำรน ำขยะที่ ร วบรวมไว้ ไปก ำจัด โดย
ผู้ รั บ บริ ก ำรก ำจั ด ของเสี ย อั น ตรำยที่ ไ ด้ รั บ
อนุ ญ ำตจำกกรมโรงงำนอุ ต สำหกรรม ทุ ก ๆ
3 เดือน
เนื่องจำกผลกระทบด้ำนกำรจรำจรต่อสุขภำพอยู่
ในระดับต่ำ ดังนั้น มำตรกำรในเรื่องจรำจรจึงมีควำม
เพียงพอ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
1. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยบริเวณ
ทำงเข้ ำ - ออกโครงกำร เพื่ อ ดู แ ลควำม

(1) ทางกาย
ในระยะดำเนินกำรปริมำณกำรจรำจรที่เพิ่มขึ้นจะคิดตำม
จำนวนที่จอดรถยนต์ซึ่งทำงโครงกำรจัดให้มีพื้นที่สำหรับ จอด
ร ถ ย น ต์ จ ำ น ว น 6 4 คั น คิ ด เ ป็ น 64 PCU/ชั่ ว โ ม ง
ซึ่ ง คำดว่ ำ จะท ำให้ ป ริ ม ำณกำรจรำจร เพิ่ ม ขึ้ น ประมำณ 64
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จะได้รับผลกระทบ

ผลกระทบต่อสุขภาพ

2.

3.
4.
5.

6.

7.

ปลอดภัย และอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เข้ำ ใช้
บริกำร และอำนวยควำมสะดวกแก่รถที่เข้ำมำ
รับ ส่ ง ผู้ใ ช้ บ ริก ำร ตลอดจนรถของประชำชน
ทั่ ว ไปที่ สั ญ จรบนถนนสำธำรณะตลอด 24
ชั่วโมง
จัดให้มีป้ำยชื่อโครงกำรให้เ ห็นได้ชัดเจน และมี
ไฟส่องสว่ำงให้เห็นทำงเข้ำ – ออก ได้ชัดเจนใน
เวลำกลำงคืน
ติดตั้งป้ำยจำกัดควำมเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่วโมง เพื่อควำมปลอดภัย
ดูแลพื้นที่ทำงเข้ำ - ออกโครงกำร ไม่ให้มีสิ่งกีด
ขวำงทำงจรำจรมีสภำพดีอยู่เสมอ
ห้ำมติดตั้งป้ำยโฆษณำหรือสิ่งอื่นๆ กีดขวำงใน
ช่องทำงจรำจรบริเวณด้ำนหน้ำโครงกำรเพื่ อ
ป้องกันไม่ให้บดบังกำรมองเห็นของผู้ขับขี่
จัดให้มีกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณด้ำนหน้ำ
โครงกำร โดยให้มุมกล้องมองเห็นทั้งที่จอดรถ
ของโครงกำร และถนนสำธำรณประโยชน์
ติด ตั้ ง ป้ำ ยสั ญ ญำณจรำจรบริ เวณทำงเดิ น รถ
ภำยในโครงกำรให้ชัด เจน เช่น ลูกศรทิศทำง
กำรจรำจรบนพื้ น ทำง ป้ ำ ยเดิ น รถทำงเดี ย ว
ป้ำยทำงเลี้ยว ป้ำยจำกัดควำมเร็ว เป็นต้น เพื่อ
ลดอุ บั ติ เ หตุ ใ นกำรเดิ น รถ และไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ควำมสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้กำรเคลื่อนตัวของ
รถในโครงกำรและบริ เวณทำงเข้ ำ -ออก
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PCU/ชั่วโมง
- ปริมาณการจราจร (V) บนถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ)
จำกกำรตรวจนับ ปริ มำณกำรจรำจร พบว่ ำ สภำพ
กำรจรำจรในปัจจุบันมีค่ำอัตรำส่วน V/C เท่ำกับ 0.336 และ
สภำพกำรจรำจรในระยะดำเนินกำรมีค่ำอัตรำส่วน V/C เท่ำกับ
0.360 ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงน้อยมำก โดยเพิ่มขึ้น 0.024
ดังนั้น จึงถือได้ว่ำผลกระทบต่อกำรจรำจรในระยะดำเนินกำร
โครงกำรจะอยู่ในระดับต่ำ
- ปริมาณการจราจร (V) บนถนนสาธารณประโยชน์
(ซอยปฏัก 24)
จำกกำรตรวจนับปริมำณกำรจรำจร พบว่ำ สภำพ
กำรจรำจรในปัจจุบันมีค่ำอัตรำส่วน V/C เท่ำกับ 0.074 และ
สภำพกำรจรำจรในระยะดำเนินกำรมีค่ำอัตรำส่วน V/C เท่ำกับ
0.107 ซึ่งมีกำรเปลี่ย นแปลงน้อยมำก โดยเพิ่มขึ้น 0.033
ดังนั้น จึงถือได้ว่ำผลกระทบต่อกำรจรำจรในระยะดำเนินกำร
ของโครงกำรจะอยู่ในระดับต่ำ
(2) ทางจิตใจ
หำกมีจำนวนรถมำก และวิ่งในชั่วโมงเร่งด่วน อำจทำให้รถติด
จนประชำชนรู้สึ กหงุดหงิ ดเดือดร้อน ทั้ งนี้ สภำพกำรจรำจรบน
ถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4030 (ถนนวิเศษ) และถนน
สำธำรณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) อยู่ในระดับควำมคล่องตัว A
(LOS A) (V/C0.49) หมำยถึ ง กำรไหลโดยอิ สระที่ สำมำรถ
เลือกใช้ควำมเร็วรถระดับใดก็ได้ และจะมีกำรแซงมำกซึ่งระดับนี้
ผู้ขับขี่จะเดินทำงได้สะดวกรวดเร็ว ดังนั้น จึงถือได้ว่ำผลกระทบต่อ
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รายงานการประเมิ
. นผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ปัจจัยกาหนด
สุขภาพหลัก
กำรขับรถโดยประมำท

.
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กำรจรำจรในระยะดำเนินกำรโครงกำร จะอยู่ในระดับต่ำ

5. ด้านอุบัติเหตุ
โรงแรมถ้ ำ ระบบดู แ ล
ควำมปลอดภั ย ไม่ อ ยู่ ใ น
เกณฑ์ ที่ ดี หรื อมี มำตรฐำน
อำจทำให้ผู้ ใช้บริกำรได้รั บ
อุบัติเหตุ

(1) ทางกาย
เนื่องจำกกำรดำเนินโครงกำรเป็นประเภทโรงแรม กิจกรรม
ภำยในโครงกำรส่ วนใหญ่ เป็ น กำรพั ก ผ่ อน เล่ นน้ ำ เดิ น เล่ น
ชำยหำด ซึ่งมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอันตรำยหรืออุบัติเหตุร้ำยแรง
ในระดั บต่ ำ แต่ อย่ ำงไรก็ ตำม โอกำสที่ จะเกิ ดอุ บั ติ เหตุ เล็ กๆ
น้อยๆ อำจเกิดขึ้นได้บ้ำง เช่น ถูกของมีคมบำด กำรหกล้ม หรือ
เคล็ ดขั ดยอก และกำรเกิ ดอุ บั ติ เหตุ จ ำกกำรเล่ นน้ ำ เป็ นต้ น
โครงกำรได้จัดให้มีห้องปฐมพยำบำลอยู่บริเวณชั้น 1 ของอำคำร
1 (ส่วนต้อนรับ) ไว้สำหรับกำรรักษำเบื้องต้น แต่กรณี ที่เกิด
อุบัติเหตุรุนแรงโครงกำรก็ได้จัดให้มีรถเพื่อนำผู้ประสบเหตุส่ง
สถำนพยำบำลได้ อ ย่ ำ งทั นท่ ว งที ซึ่ ง จำกกำรส ำรวจ พบว่ ำ
สถำนพยำบำลที่ อยู่ ในเขตเทศบำลต ำบลกะรนที่ อยู่ ใกล้ พื้ นที่
โครงกำรมำกที่สุด คือ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลกะรน
ห่ำงจำกพื้นที่โครงกำรประมำณ 3.05 กิโลเมตร (ตำมระยะถนน)
ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 5 นำที (ขึ้นอยู่กับสภำพกำรจรำจร)
นอกจำกนี้ โครงกำรจัดให้มีกำรติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) ทั้งหมด 128 จุด ครอบคลุมพื้นที่ทั้งภำยในอำคำร
และภำยนอกอำคำร โดยภำยในอำคำรติดตั้งทั้งหมด 110 จุด
และบริเวณภำยนอกอำคำรติดตั้งทั้งหมด 18 จุด จะติดตั้ง
บริเวณทำงเข้ำ-ออก ทำงเดินระหว่ำงอำคำร บริเวณสระว่ำย

โครงกำร สำมำรถท ำได้ อ ย่ ำ งสะดวกและ
ปลอดภัย
8. ห้ำ มผู้ใ ช้ บ ริก ำร จอดรถบริเ วณทำงเข้ำ -ออก
โครงกำร และริมถนนสำธำรณประโยชน์ เพื่อ
ไม่ให้กีดขวำงกำรจรำจรของรถที่สัญจรไปมำ
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภำพที่
อำจเกิ ดจำกอุ บั ติ เหตุ ภำยในโครงกำรที่ ก ำหนดไว้
ประกอบด้วย
1. จั ด ให้ มี ก ำรติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ด (CCTV)
ครอบคลุมพื้นที่โครงกำรทั้งภำยในอำคำร และ
ภำยนอกอำคำร ทั้งหมด 128 จุด โดยบริเวณ
ทำงเข้ำ -ออก ทำงเดินระหว่ำงอำคำร บริเวณ
สระว่ำยน้ำ ลำนจอดรถ และบริเ วณแนวเขต
ที่ดิ นที่ อยู่ ติด กับ ถนนสำธำรณประโยชน์ เพื่ อ
รักษำควำมปลอดภัย โครงกำรและบริเวณพื้นที่
โดยรอบโครงกำร
2. จั ดใ ห้ มี เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ รั ก ษำ ควำ มปลอ ดภั ย
หมุนเวียนทำหน้ำที่ตรวจตรำควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ใช้บริกำรภำยในโครงกำรตลอด
24 ชั่วโมง
3. ประชำสั มพั นธ์ ให้ ผู้ ใช้ บริ กำรในโครงกำรทรำบ
เกี่ยวกับหมำยเลขโทรศัพท์ในกรณีเกิดเหตุต่ำงๆ
เช่ น สถำนี ต ำรวจภู ธ รกะรน และหน่ ว ยงำน
บรรเทำสำธำรณภัยตำบลกะรน เป็นต้น
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อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภำยใน 1) ผู้ใช้บริกำรในโครงกำร
โครงกำร เช่น กำรพลัดตก หก
ล้ ม อุ บั ติ เ หตุ จ ำกกำรขั บขี่
พำหนะหรื อ กำรใช้ อุ ป กรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ เป็นต้น อำจเกิด
จำกควำมประมำทเลินเล่อ หรือ
กำรออกแบบอำคำร
ไม่ เป็ นไปตำมกฎหมำยก ำหนด
เช่ น ขนำดลู ก ตั้ งลู ก นอนของ
บันไดแคบเกิ นไป ผนั งระเบี ยง
ต่ ำเกิ นไปหรื อไม่ ได้ มำตรฐำน
กำรเลือกใช้วั สดุ ที่ไม่เหมำะสม
เช่ น กระเบื้ องพื้ นที่ มี ควำมมั น
วำว อำจท ำให้ ลื่ นล้ ม หรื อแสง
สว่ำงบริเวณดังกล่ำวไม่เพียงพอ
อุ บั ติ เหตุ ดั งกล่ ำวอำจส่ งผลให้
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรเกิ ด กำรบำดเจ็ บ
จ นถึ ง ขั้ นทุ พพลภ ำพหรื อ
เสียชีวิตได้
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รายงานการประเมิ
. นผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ปัจจัยกาหนด
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น้ ำ ลำนจอดรถ และบริ เ วณแนวเขตที่ ดิ น ที่ อ ยู่ ติ ด กั บ ถนน 4. จัดให้มีมำตรกำร/แผนฉุกเฉิน หรือแผนอพยพ
สำธำรณประโยชน์ โดยให้มุมกล้องมองเห็นได้ชัดเจน
รวมถึ ง กำรประสำนขอควำมช่ ว ยเหลื อ จำก
หน่ ว ยงำนบรรเทำสำธำรณภั ย ภำยนอกเพื่ อ
ควำมสะดวกรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน
รวมถึงจัดให้มีกำรฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพ
หนี ไ ฟอย่ ำ งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง แก่ พ นั ก งำน
โครงกำร โดยผู้ที่ มีค วำมรู้ และเชี่ย วชำญจำก
หน่วยงำนบรรเทำสำธำรณภัย
5. จัดตั้งทีมปฏิบัติกำรฉุกเฉินของโครงกำร และให้
มีกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ภำยในทีม รวมถึ ง
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องให้มีควำมรู้ควำมชำนำญ
ในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร/แผนฉุกเฉิน และ
กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น ให้แก่พนักงำนที่จะ
ทำหน้ำที่เป็นฝ่ำยปฐมพยำบำล เพื่อให้ สำมำรถ
ช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริกำรกรณีฉุกเฉิน
6. โครงกำรต้ อ งดู แ ลและควบคุ ม คุ ณ ภำพน้ ำใน
สระว่ ำ ยน้ ำให้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะตำมหลั ก เกณฑ์
ด้ ำ นสุ ข ลั ก ษณะในกำรควบคุ ม กำรประกอบ
กิจกำรสระว่ำยน้ำหรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนอง
เดี ย วกั น ตำมค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร
สำธำรณสุขฉบับที่ 1/2550 วันที่ 20 มกรำคม
2550

รายงานการประเมิ
. นผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ปัจจัยกาหนด
สุขภาพหลัก

.

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co., Ltd.

ตารางที่ 4.4.6-4 การประเมินและกาหนดระดับความสาคัญของผลกระทบทางสุขภาพในระยะดาเนินการ (ต่อ)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พบว่า สาเหตุของผลกระทบจะเกิดจากกิจกรรมของ
โครงการในช่วงดาเนินการ ซึ่งจะส่งผลต่อทรัพยากรและคุณค่าสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยจะได้รับผลกระทบทั้งในด้านดี
และด้านเสียอยู่ในระดับต่างๆ กัน ดังนั้น เพื่อให้ทรัพยากรและคุณค่าสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบด้านเสียน้อยที่สุด
บริษัทที่ปรึก ษาจึง ได้ ก าหนดแนวทางและวิธีในการป้อ งกั นและแก้ ไขผลกระทบต่ อ คุ ณ ค่ า สิ่ง แวดล้อ มในช่วง
ดาเนินการ รวมทั้งมีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดาเนินการของ
โครงการที่เหมาะสม

5.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นและอาจจะมี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันเนื่องจากการดาเนินการ
ของโครงการนั้น บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังแสดงรายละเอีย ดตารางที่
5.1-1 ถึงตารางที่ 5.1-3

5.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นอกจากมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการจะต้องปฏิบัติแล้วบริษัทที่ปรึกษาได้
เสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบประสิทธิผลในการปฏิบัติ
ตามมาตรการลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง จะเป็ น แผนการในการเฝ้ า ระวั ง ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มต่ อ ไป
รายละเอียดดังตารางที่ 5.2-1 และตารางที่ 5.2-2

5.3 การจัดทารายงาน
ทุกครั้งหลังการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ทางโครงการทาการประเมินผลและสรุปผลการ
ดาเนินการติดตามตรวจสอบ ในกรณีที่พบว่าการดาเนินการของโครงการมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เสนอวิธีการ
ป้องกัน และวิธีการแก้ไขที่ได้ทามาแล้ว และให้โครงการจัดทาแล้วนาเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ดาเนินการจัดส่ง
ให้แก่หน่วยงานอนุญาตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

5-1

องค์ประกอบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
1. มาตรการทั่วไป

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สถานที่
ดาเนินการ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ตั้งอยู่ ที่ ซอยปฏัก 24 ตาบลกะรน อาเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม จานวน 211 ห้องพัก ประกอบด้วย อาคารห้องพัก 8 ชั้น
จานวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร 1 และอาคาร 2 มีความสูง 22.70 เมตร และสระว่ายน้า จานวน
1 สระ มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 15,000 ตารางเมตร มีพื้นที่ว่างร้อยละ 56.52 ของที่ดินแปลง
ที่ขออนุญาต จัดทารายงานโดยบริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่น แนล จากัด
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ - พื้นที่โครงการ - ต ล อ ด ร ะ ย ะ
บริษัท ชนาลัย
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
ดาเนินการ
ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท อย่างเคร่งครัด
2. โครงการจะต้ อ งบั น ทึ ก ผลการติ ด ตามตรวจสอบการด าเนิ น การหรื อ การปฏิ บั ติ ต าม - พื้นที่โครงการ - ต ล อ ด ร ะ ย ะ
บริษัท ชนาลัย
มาตรการป้ องกั นและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อ ม และมาตรการติด ตามตรวจสอบผลกระทบ
ดาเนินการ
ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
สิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส่ งผลการดาเนินการ
มายังสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ในกรณีที่โครงการมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการ - พืน้ ที่โครงการ - ต ล อ ด ร ะ ย ะ
บริษัท ชนาลัย
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดาเนินการ
ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการ
แจ้งให้หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดาเนินการดังนี้

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด (ต่อ)

องค์ประกอบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สถานที่
ดาเนินการ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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1) หากหน่ ว ยงานผู้ อ นุมั ติ หรื อ อนุญ าตเห็ นว่ า การเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าว เกิ ด ผลดี ต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ มมากกว่ า หรื อ เที ย บเท่ า มาตรการที่ ก าหนดไว้ ใ นรายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทาสาเนาการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อทราบ
2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อ
สาระสาคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงาน
ผู้ อ นุ มั ติ ห รื อ อนุ ญ าต จั ด ส่ ง รายงานการเปลี่ ย นแปลงดั งกล่ า วให้ ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดาเนินการ
เปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ
หรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ
4. เมื่อเจ้าของโครงการดาเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติ - พื้นที่โครงการ - ต ล อ ด ร ะ ย ะ
บริษัท ชนาลัย
บุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิ
ดาเนินการ
ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อ ม ที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มอย่ า ง
เคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึง
สิทธิ และหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคลให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่
ที่กาหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด (ต่อ)

องค์ประกอบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)

สถานที่
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนราคาญจากกิจกรรมการ - พื้นที่โครงการ - ต ล อ ด ร ะ ย ะ
บริษัท ชนาลัย
ดาเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของ
ดาเนินการ
ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
ประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ และผู้มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้าและแจ้งหน่วยงานอนุญาต สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด (ต่อ)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มใน
การควบคุมให้ผู้ดาเนินการ
ก่ อ สร้ า งโครงการปฏิ บั ติ
ตามมาตรการป้ องกัน และ
แ ก้ ไ ข ผ ล ก ร ะ ท บ ร ะ ย ะ
ก่ อ สร้ าง และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

ก ำหนดมำตรกำรให้ มี ผู้ รั บผิ ดชอบในกำรปฏิ บั ติ ต ำมมำตรกำร 1.
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม นอกจำกเจ้ ำ ของโครงกำรแล้ ว ก ำหนดให้
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ โดยเป็นเงื่อนไขแนบท้ำยสัญญำ
จ้ำงระหว่ำงเจ้ำของโครงกำรกับผู้รับเหมำก่อสร้ำง เพื่อควบคุมให้มีกำร
ด ำเนิ น กำรตำมมำตรกำรป้ อ งกั นและแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม
และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ระยะรื้ อถอน
บ้ ำนพั กอำศั ยและก่ อสร้ ำงลำนจอดรถของโครงกำรโรงแรม ชนำลั ย 2.
ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท และต้องปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด
3.

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
เจ้ ำ ของโครงกำรต้ อ งน ำมำตรกำรป้ อ งกั น และ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม ระยะรื้ อถอน
และก่ อ สร้ ำ งลำนจอดรถที่ ไ ด้ รั บ ควำมเห็ น ชอบ
รำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปเป็น
เงื่อนไขในสัญญำจ้ำงผู้ดำเนินกำรก่อสร้ำง โครงกำร
โรงแรม ชนำลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
เจ้ำของโครงกำรต้องควบคุมให้ผู้รับเหมำก่อสร้ำง
ให้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขในสัญญำจ้ำงโดยเคร่งครัด
ให้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนที่อยู่โดยรอบ
โครงกำร ทรำบว่ำจะมี กำรรื้อถอนและก่อสร้ำ ง
ลำนจอดรถ หำกส่ ง ผลกระทบต่ อ ชี วิ ต หรื อ
ทรัพย์สิน สำมำรถติดต่อผู้รับเหมำก่อสร้ำงหรือ
เจ้ำของโครงกำรได้อย่ำงไร
จั ด ให้ มี ค ณะกรรมกำรประสำนงำนกำรแก้ ไ ข
ปัญ หำกำรรื้ อถอนและกำรก่ อสร้ ำงลำนจอดรถ
ประกอบด้วย ผู้แทนเทศบำลตำบลกะรน เจ้ำของ
ครั ว เรื อ นใกล้ เ คี ย งโครงกำร เจ้ ำ ของโครงกำร
ผู้ แ ทนบริ ษั ท ผู้ รั บ เหมำก่ อ สร้ ำ ง และที่ ป รึ ก ษำ
ผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง ทำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบ
และดูแลให้โครงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน
และแก้ ไ ขผลกระทบและมำตรกำรติ ด ตำม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มใน
การควบคุมให้ผู้ดาเนินการ
ก่ อ สร้ า งโครงการปฏิ บั ติ
ตามมาตรการป้ องกัน และ
แ ก้ ไ ข ผ ล ก ร ะ ท บ ร ะ ย ะ
ก่ อ สร้ าง และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมระยะก่ อสร้ ำ ง
ของโครงกำร
5. เจ้ ำ ของโครงกำรหรื อ ผู้ รั บ เหมำต้ อ งตรวจสอบ
อำคำรข้ำงเคียงพร้อมถ่ำยภำพองค์ประกอบของ
อำคำรข้ำงเคียงโครงกำร เพื่อเป็นหลักฐำนสภำพ
ดั้ ง เดิ ม ของอำคำรครั้ ง ที่ 1 ก่ อ นกำรรื้ อ ถอน
บ้ำนพักอำศั ย ตรวจสอบ และถ่ำยภำพครั้งที่ 2
เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น กำรรื้ อ ถอน โดยท ำส ำเนำกำร
ตรวจสอบและภำพถ่ ำ ยมอบต่ อ เจ้ ำ ของอำคำร
และเทศบำลตำบลกะรน เพื่อกำรรับทรำบร่วมกัน
ในกรณี ที่ อ ำคำรข้ ำ งเคี ย งเกิ ด ควำมเสี ย หำย
เนื่องจำกกำรรื้อถอน โครงกำรจะต้องชดเชยควำม
เสี ยหำยทั้ งหมดต่อ เจ้ำ ของอำคำรที่ ไ ด้รั บ ควำม
เสียหำย ตำมมูลค่ำที่คณะกรรมกำรประสำนงำน
แก้ไขปัญหำจำกกำรพัฒนำโครงกำรพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1. ทรัพยากรกายภาพ
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดัชนีที่ตรวจวัด
- เรื่องร้องเรียน
วิธีการ
- จั ดให้ มี เจ้ ำหน้ ำที่ ค อยรั บเรื่ อง
ร้ องเรี ยนที่ อำจเกิ ดจำกกำรรื้ อถอน
หำกพบว่ ำ มี เรื่ องร้ องเรี ยนต้ องจั ด
เจ้ ำหน้ ำที่ เข้ ำตรวจสอบและแก้ ไข
โดยทันที
- ตรวจสอบสภำพรั้ ว หำกพบกำร
ชำรุดเสียหำย จะต้องเร่งซ่อมแซมให้
อยู่ ใ นสภำพที่ ใ ช้ ง ำนได้ เ ป็ น ปกติ
เพื่ อ ป้ อ งกั น กำรพั ง ทลำยของดิ น
สู่พื้นที่ข้ำงเคียง
สถานที่ดาเนินการ
- บริเวณพื้นที่รื้อถอน
ระยะเวลา/ความถี่
- ตรวจวัดทุกสัปดำห์ ตลอดระยะเวลำ
ก่อสร้ำง
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนำลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จำกัด

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5-7

ลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงกำรเป็นที่ร ำบ ปัจจุบันได้ 1. จัดทำรั้วอิฐบล็อกด้ำ นทิศตะวันออก สูง 2.50
ดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จะมีกำรปรับ
เมตร และรั้ ว ชั่ ว ครำว (Aluminum sheet)
พื้ น ที่ เ พื่ อ เป็ น ลำนจอดรถ โดยปั จ จุ บั น บริ เ วณพื้ น ที่ ล ำนจอดรถมี
โดยรอบแนวเขตที่ดินด้ำนทิศตะวันออก และทิศใต้
บ้ำนพักอำศัย จำนวน 5 หลัง ได้แก่ บ้ำนพักอำศัยชั้นเดียว จำนวน 3
สูง 3 เมตร เพื่อกั้น ขอบเขตพื้นที่โ ครงกำรอย่ำ ง
หลัง และบ้ำนพักอำศัย 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง ซึ่งจะทำกำรรื้อถอน
เป็นสัดส่วน และเพื่อบดบังทัศนียภำพที่ไม่สวยงำม
ทั้งหมดก่อนดำเนินกำรปรับพื้นที่
จำกกำรก่อสร้ำงโครงกำร
ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงกำรมีได้จัดพื้นที่สีเขียวไว้แล้วบำงส่วนโดยเป็น 2. ดูแ ลบริ เ วณพื้ นที่ รื้ อถอนและก่ อ สร้ ำ งให้ มีค วำม
ไม้ยื นต้ น ได้ แก่ กล้ วย หมำกเขี ยว จั นผำ ลี ลำวดี และเป็น ไม้ ดอก
เป็นระเบียบเรียบร้อยและควบคุมกำรก่อสร้ำงให้
ไม้ประดับ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ได้แก่ โมก แก้ว เข็ม ชำฮกเกี้ยน ชวนชม
อยู่ภำยในพื้นที่โครงกำรเท่ำนั้น
เฟื่องฟ้ำ มะลิ สำวน้อยประแป้ง เอื้องหมำยนำ เตยหอม แก้วสำรพัดนึก 3. วำงแผนกำรรื้อถอนบ้ำนพักอำศัย โดยผู้รับเหมำ
เดหลี เศรษฐี เ รื อ นใน สั บ ปะรดสี ลิ้ น มั ง กร ฟิ โ ลซำนำดู แสยก
ต้องปฏิบัติตำมขั้นตอนในกำรรื้อถอนอำคำรอย่ำง
ว่ำนตะขำบ กระดุมทองเลื้อย และหญ้ำมำเลเซีย ซึ่งปัจจุบันโครงกำร
ปลอดภัยของวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยใน
ยังไม่มีกำรรื้อถอนบ้ำนพักอำศัยเดิม และยังไม่มีกำรปรับพื้นทีเพื่อเป็น
พระบรมรำชูปถัมภ์
ลำนจอดรถแต่อย่ำงใด โดยกำรปรับพื้นที่เพื่อทำลำนจอดรถจะไม่ทำ
ให้สภำพภูมิประเทศเปลี่ยนไปจำกเดิม ยังคงเป็นที่รำบเช่นเดิม ดังนั้น
จึงคำดว่ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศ
สำหรับกำรรื้อถอนบ้ำนพักอำศัยเดิม จำนวน 5 หลัง และปรับ
พื้นที่เพื่อทำลำนจอดรถ คำดว่ำจะใช้เวลำประมำณ 1 เดือน ซึ่งอำคำรเดิม
มีลักษณะเป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่รวมประมำณ 767.79
ตำรำงเมตร และมีปริมำณเศษวัสดุรื้อถอนประมำณ 87.12 ลูกบำศก์เมตร
โดยกำรจัดกำรวัสดุก่อสร้ำงจำกกำรรื้อถอนบ้ำนพักอำศัย บำงส่วน

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ดัชนีที่ตรวจวัด
- เรื่องร้องเรียน
วิธีการ
- จั ด ให้ มี ตู้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจำก
ผู้ อยู่ อำศั ยที่ อยู่ ใกล้ เคี ยงพื้ นที่
โครงกำร และจั ดให้ มี เจ้ ำหน้ ำที่ เข้ ำ
ตรวจสอบโดยทั นที หำกพบว่ ำเป็ น

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ สำมำรถน ำกลั บ มำใช้ ป ระโยชน์ เช่น สุ ขภั ณ ฑ์ ในห้ อ งน้ ำ ห้อ งส้ ว ม
(ต่อ)
บำนประตู หน้ ำ ต่ ำ ง วงกบ บำนกระจก แผ่ น ไม้ กระเบื้ อ งหลั งคำ
สวนของระบบไฟฟ้ำ ท่อทองแดง สำยไฟ และประปำ
ทั้งนี้ ในกำรรื้อถอนบ้ำนพักอำศัยดังกล่ำว โครงกำรจะปฏิบัติตำม
ขั้นตอนในกำรรื้อถอนอำคำรอย่ำงปลอดภัยของวิศวกรรมสถำนแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ตลอดจนจัดทำรั้วอิฐบล็อกบริเวณ
แนวเขตที่ดินลำนจอดรถด้ำนทิศตะวันออก สูง 2.50 เมตร (อำคำร
ห้องพักปัจจุบันมีรั้วอิฐบล็อก สูง 2เมตร) และรั้วชั่วครำว (Aluminum
sheet) โดยรอบแนวเขตที่ดินด้ำนทิศตะวันออก และทิศใต้ สูง 3 เมตร
โดยรอบแนวเขตพื้นที่ลำนจอดรถ ทั้งนี้ ผู้รับเหมำก่อสร้ำงต้องปฏิบัติ
ตำมมำตรฐำนกำรก่ อ สร้ ำ งที่ เ หมำะสม และต้ อ งเป็ น ไปตำม
กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (2526) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
ควบคุมอำคำร 2522 อย่ำงเคร่งครัด เพื่อเป็นกำรป้องกันและลด
ผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น ดังนั้น จึงคำดว่ำผลกระทบจำกกำรรื้อถอน
ของอำคำรจะอยู่ในระดับต่ำ
1.2 ทรัพยากรดิน และการ
ลัก ษณะภูมิ ป ระเทศบริ เ วณพื้น ที่ โครงกำรมี ลัก ษณะเป็ น ที่ร ำบ 1. ดูแลบริเวณพื้ นที่ โครงกำรให้ มีควำมเป็นระเบียบ
ชะล้างพังทลายของดิน
ปัจจุบันโครงกำรได้ดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เรียบร้อยและอยู่ภำยในพื้นที่ก่อสร้ำงเท่ำนั้น
แต่จะมีกำรรื้อถอนบ้ำนพักอำศัยชั้นเดียว จำนวน 3 หลัง และบ้ำนพัก 2. หลีกเลี่ยงกำรปรับพื้นที่ในช่วงหน้ำฝน เพื่อป้องกัน
อำศัย 2 ชั้ น จำนวน 2 หลั ง บริเวณที่จอดรถและปรับ พื้นที่เ พื่อให้
กำรชะล้ ำงหน้ ำดิ น และตะกอนดิ นไหลลงสู่ พื้ นที่
เหมำะสมกับกำรจอดรถ โดยไม่มีกำรขุดดินหรือถมดินให้มีระดับพื้นที่
ข้ำงเคียง
ต่ำงไปจำกเดิม ซึ่งจะไม่มีกิจกรรมใดๆ อันก่อให้เกิดกำรพังทลำยของ 3. ปิ ด คลุ ม เศษวั ส ดุ รื้ อ ถอนด้ ว ยผ้ ำ ใบมิ ด ชิ ด เพื่ อ
ดินแต่อย่ำงใด ดังนั้น จึงคำดว่ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยำกรดิน
ป้องกันกำรฟุ้งกระจำยของเศษวัสดุ รื้อถอนไปสู่

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.2 ทรัพยากรดินและการ และกำรชะล้ำงกำรพังทลำยของดินแต่อย่ำงใด
พื้นทีข่ ้ำงเคียง
ชะล้ า งพั ง ทลายของดิ น
แต่อย่ำงไรก็ตำม โครงกำรได้กำหนดมำตรกำรป้องกันและลด 4. จั ด ท ำป้ ำ ยหรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ แ สดงเขตก่ อ สร้ ำ ง
(ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนกำรชะล้ำงพังทลำยของดินในระยะก่อสร้ำง
และสัญลักษณ์อื่นๆ ที่สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน
เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้ำงเคียงน้อยที่สุด
5. หำกมีกำรร้องเรียนจำกผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยอัน
เกิดจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำง โครงกำรจะต้องรีบ
ดำเนินกำรแก้ ไข และชดเชยค่ำเสี ยหำยให้แก่ผู้ ที่
ได้รับควำมเดือดร้อนดังกล่ำวโดยเร็ว

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
ควำมเสียหำยที่เกิ ดขึ้นจำกโครงกำร
ต้องดำเนินกำรแก้ไขทันที
สถานที่ดาเนินการ
- บริเวณพื้นทีร่ ื้อถอน
ระยะเวลา/ความถี่
- ตรวจวัดทุกสัปดำห์ ตลอดระยะเวลำ
ก่อสร้ำง
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนำลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จำกัด
1.3 การเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว
การเกิดแผ่นดินไหว
1. ประสำนงำนกับหน่ วยงำนที่ รับผิดชอบหำกเกิ ด
และสึนามิ
สำหรั บพื้นที่ โครงกำรตั้งอยู่ ซอยปฏัก 24 ตำบลกะรน อ ำเภอ
กรณี แ ผ่ นดิ น ไหว พร้ อ มทั้ งแจ้ งเบอร์ ติด ต่ อ ของ
เมื อ งภู เ ก็ ต จั งหวั ด ภู เ ก็ ต มี ค วำมรุ น แรงตำมมำตรวั ด เมอร์ คั ล ลี V
ห น่ ว ย งำ นที่ รั บ ผิ ด ช อบ ใ ห้ เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ แ ล ะ
เมอร์คัลลี หมำยถึง ค่อนข้ำงแรง (คนที่นอนหลับตกใจตื่น)
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงทรำบ เช่น หน่วยงำนบรรเทำ
ทั้งนี้ วิศวกรได้คำนึงถึงกำรจัดรูปแบบโครงสร้ำงอำคำรและปฏิบัติ
สำธำรณภั ย ของเทศบำลต ำบลกะรน สถำนี
ตำมกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดกำรรับน้ำหนัก ควำมต้ำนทำน ควำม
ตำรวจภู ธรกะรน เป็ นต้น เพื่ อช่ว ยเหลือในกำร
คงทนของอำคำร และพื้ น ดิ น ที่ ร องรั บ อำคำรในกำรต้ ำ นทำน
อพยพได้ทันท่วงที
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550 ซึ่งปัจจุบันกฎกระทรวง 2. จัดทำเอกสำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเตรียม
ดังกล่ำวถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดกำรรับน้ำหนัก ควำม
ควำมพร้ อ มและกำรปฏิ บั ติ ตั ว กรณี เ กิ ด เหตุ
ต้ำนทำน ควำมคงทนของอำคำร และพื้นดินที่รองรับ อำคำรในกำร
แผ่นดินไหวให้แก่เจ้ำหน้ำที่และผู้รับเหมำก่อสร้ำง
ต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2564 ดังนั้น โครงกำร
ทรำบ
ได้ ป ระเมิ น ควำมสอดคล้ อ งกำรด ำเนิ น โครงกำรตำมกฎกระทรวง
ดั ง กล่ ำ ว รำยละเอี ย ดดั ง นี้ “กำรก่ อ สร้ ำ งอำคำรโครงกำรมี ก ำร

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.3 การเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว ตรวจสอบและปฏิบัติ ตำมกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดกำรรับน้ำหนัก
และสึนามิ (ต่อ)
ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของอำคำร และพื้นดินที่รองรับอำคำรใน
กำรต้ ำ นทำนแรงสั่ น สะเทื อ นของแผ่ น ดิ น ไหว พ.ศ.2564 ข้ อ 3
ในกฎกระทรวงนี้ “บริเวณที่ 2” หมำยควำมว่ำ บริเวณพื้นที่ที่มีควำม
เป็นไปได้ว่ำอำคำรอำจได้รับผลกระทบทำงควำมมั่นคงแข็งแรง และ
เสถียรภำพในระดับปำนกลำงเมื่อมีแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว
ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร จังหวั ดกำแพงเพชร จังหวัดชัยนำท จังหวัด
นครปฐม จังหวัดนครสรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธำนี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพังงำ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัด
รำชบุ รี จั ง หวั ด สมุ ท รปรำกำร จั ง หวั ด สมุ ท รสงครำม จั ง หวั ด
สมุทรสำคร จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธำนี”
สำหรั บ ในปี พ.ศ.2555 นั้ น ได้ เ กิ ด แผ่ น ดิ น ไหวที่ จั งหวั ด ภู เ ก็ ต
มีศูนย์กลำงอยู่ที่ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต ละติจูด
8.02 องศำเหนื อ ลองจิจูด 98.37 องศำตะวั นออก ที่ ควำมลึก 10
กิโลเมตร วั ดแรงสั่น สะเทือนได้ 4.30 ริกเตอร์ เมื่ อวัน ที่ 16 เดือ น
เมษำยน 2555 เวลำ 16.44 น. ตำมประกำศของกรมอุตุนิยมวิทยำนั้น
สำเหตุเกิดจำกกำรเคลื่อนตัวของแนวรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย ตำมแนว
ระนำบแบบเหลื่อมซ้ำยที่ทอดผ่ำน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดพังงำ
และทะเลอันดำมัน จังหวัดภูเก็ต โดยจำกแผนที่แสดงกำรประเมิน
ควำมรุนแรงของแผ่นดินไหว ในวันเวลำดังกล่ำวของกรมทรัพยำกร
ธรณี, 2555

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.3 การเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว
สำหรับพื้นที่ตั้งโครงกำรตั้งอยู่ในตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัด
และสึนามิ (ต่อ)
ภู เ ก็ ต จำกเหตุ ก ำรณ์ แ ผ่ น ดิ น ไหวที่ เ กิ ด ขึ้ น บริ เ วณต ำบลศรี สุ น ทร
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 เมษำยน พ.ศ.2555 พบว่ำ
พื้ น ที่ โ ครงกำรไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นจุ ด ศู น ย์ ก ลำงแผ่ น ดิ น ไหวจึ ง ไม่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบโดยตรงจำกเหตุกำรณ์แผ่นดินไหว (กรมทรัพยำกรธรณี ,
2555)
กำรเกิดสึนำมิ
จำกเหตุกำรณ์ภัยพิบัติสึนำมิที่ผ่ำนมำ เทศบำลตำบลกะรนถือว่ำ
เป็ น พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจำกเหตุ ก ำรณ์ ดั ง กล่ ำ ว ส ำหรั บ พื้ น ที่
โครงกำรตั้งอยู่ที่ ซอยปฏัก 24 ถนนกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจำกเหตุกำรณ์คลื่นยักษ์สึนำมิ จังหวัดภูเก็ต
พบว่ำ ไม่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมจำกคลื่นสึนำมิแต่อย่ำงใด
สำหรับหอเตือนภัยที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงกำรมำกที่สุดอยู่บริเวณ
หน้ำโรงแรมฮิลตัน อำร์เคเดีย รี สอร์ท แอนด์ สปำ มีรัศมีกำรส่ง
สัญญำณเสียงประมำณ 2 กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่โครงกำรอยู่ห่ำงจำกหอ
สัญญำณเตือนภัยสึนำมิ บริเวณหน้ำโรงแรมฮิลตัน อำร์เคเดีย รีสอร์ท
แอนด์ สปำ ประมำณ 1.55 กิโลเมตร (ตำมระยะรำบ) ดังนั้น ในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินสำมำรถได้ยินเสียงจำกหอเตือนภัยดังได้อย่ำงชัดเจน
ส ำหรั บ สถำนที่ อ พยพที่ ป ลอดภั ย ส ำหรั บ พั ก พิ ง ชั่ ว ครำวที่
กรมทรั พ ยำกรธรณี ก ำหนดไว้ ซึ่ งใกล้ พื้ น ที่ โ ครงกำรมำกที่ สุ ด คื อ
วัดสุวรรณคีรีเขต อยู่ห่ำงจำกพื้นที่โครงกำรประมำณ 1.25 กิโลเมตร
(ตำมระยะถนน)ทั้งนี้ โครงกำรได้จัดทำแผนผังเส้นทำงอพยพไปยัง

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์
1. จัดให้มีป้ำยประกำศบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงโดยระบุ
ชื่อที่อยู่หมำยเลขโทรศัพท์หรือสถำนที่ที่สำมำรถ
ติ ด ต่ อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องโครงกำรได้ เพื่ อ รั บ ข้ อ
ร้ อ งเรี ย นหรื อ ข้ อ เสนอแนะจำกใช้ ผู้ พั ก อำศั ย
ข้ำงเคียงโดยติดป้ำยประกำศต้องอยู่ในตำแหน่งที่
บุคคลภำยนอกสำมำรถเห็นได้อย่ำงชัดเจน
2. ทำป้ำยระยะเวลำที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง (ปรับพื้นที่)
และเวลำเริ่มและหยุดกิจกรรมก่อสร้ำงในแต่ละวัน
มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ
1. จั ด ให้ มี เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ โ ครงกำรเข้ ำ พบผู้ พั ก อำศั ย
ข้ ำ งเคี ย งเป็ น ประจ ำตลอดช่ ว งเวลำก่ อ สร้ ำ ง
และให้ชื่อพร้อมเบอร์โทศัพท์ที่ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง
ให้ติดต่อโดยตรงเพื่อสอบถำมถึงผลกระทบจำก
กำรก่ อ สร้ ำ งโครงกำรพร้ อ มทั้ ง ติ ด ตั้ ง กล่ อ งรั บ
ควำมคิ ด เห็ น ที่ บ ริ เ วณป้ อ มยำมเพื่ อ รั บ เรื่ อ ง

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

-

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.3 การเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว พื้นที่อพยพที่ได้กำหนดไว้ และจะประสำนงำนหน่วยงำนป้องกันและ
และสึนามิ (ต่อ)
บรรเทำสำธำรณภัยของเทศบำลตำบลกะรน ตลอดจนจัดให้มีกำรซ้อม
แผนอพยพเพื่อควำมปลอดภัยของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยต่ำงๆ และคนงำน
ก่อสร้ำงอย่ำงน้อยปีละครั้ง และร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีภัยกับหน่วยงำน
รำชกำร เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิด
เหตุกำรณ์จริง ดังนั้น จึงคำดว่ำผลกระทบจะอยู่ในระดับต่ำ
1.4 คุณภาพอากาศ
ในขั้ น ตอนกำรรื้ อ ถอนบ้ ำ นพั ก อำศั ย ชั้ น เดี ย ว จ ำนวน 3 หลั ง
และบ้ ำ นพั ก อำศั ย 2 ชั้ น จ ำนวน 2 หลั ง ซึ่ ง มี พื้ น ที่ อ ำคำรรวม
ประมำณ 767.79 ตำรำงเมตร และกำรปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้ำงลำน
จอดรถ จะก่อให้เกิดกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นละอองจำกกำรสกัดทุบ
บดย่อย และกำรขนส่งเศษวัสดุจำกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งภำยใน
โครงกำร อย่ำงไรก็ตำม ผลกระทบดังกล่ำวจะเกิดในช่วงระยะเวลำ
สั้นๆ เท่ำนั้น โดยสำมรถประเมินผลกระทบได้ ดังนี้
1.1) ฝุ่นละอองจากกิจกรรมการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและการ
ก่อสร้างลานจอดรถ
ปริมาณฝุ่นละออง (TSP) จำกกำรคำนวณควำมเข้มของฝุ่นละออง
โดยใช้ Box Model พบว่ำ กิจกรรมกำรรื้อถอนบ้ำนพักอำศัย และกำร
ก่อสร้ำงลำนจอดรถ จะก่อให้เกิดกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นละออง เท่ำกับ
0.0024 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์เมตร และเมื่อรวมกับปริมำณฝุ่นละอองที่
ตรวจวัดได้จำกพื้นที่โครงกำรซึ่งตรวจวัดได้ 0.048 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์เมตร
จะมี ค่ำเท่ำกั บ 0.0504 มิลลิ กรัม /ลูก บำศก์เมตร ซึ่งพบว่ำ ยังคงอยู่
ในเกณฑ์มำตรฐำนเมื่อเปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ร้องเรียนที่อำจเกิดขึ้นหำกมีปัญหำเกิดขึ้นต้องหำ
แนวทำงแก้ไขโดยทันที
2. ติดตั้งระบบตรวจวัดและบันทึกฝุ่นประจำวันพร้อม
บันทึกผลกำรตรวจสอบ
3. ตรวจสอบกำรทำงำนทั่วไปและหำแนวทำงแก้ไขใน
กรณีที่มีผู้ร้องเรียน
มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง
1. จั ด วำงต ำแหน่ ง เครื่ อ งจั ก ร และกิ จ กรรมที่
ก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่ำงจำกผู้ที่ได้รับฝุ่นมำกที่สุด
2. จัดทำรั้วอิฐบล็อกบริเวณแนวเขตที่ดิน พื้นที่ลำน
จอดรถด้ำนทิศตะวันออก สูง 2.50 เมตร (บริเวณ
อำคำรห้องพักปัจจุบันมีรั้วอิฐบล็อก สูง 2 เมตร)
และรั้ วชั่วครำว (Aluminum sheet) โดยรอบ
แนวเขตที่ดินพื้นที่ลำนจอดรถด้ำนทิศตะวันออก
และทิ ศ ใต้ สู ง 3 เมตร เพื่ อ กั้ น ขอบเขตพื้ น ที่
โครงกำรอย่ำงเป็นสัดส่วน และป้องกันฝุ่นละออง
ฟุ้งกระจำยไปยังอำคำรข้ำงเคียง พร้อมติดป้ำ ย
หรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้ำง และสัญลักษณ์
อื่ น ๆ เช่ น ป้ ำ ยเขตก่ อ สร้ ำ งห้ ำ มบุ ค คลที่ ไ ม่
เกี่ ย วข้ อ งเข้ ำ ไปภำยในบริ เ วณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ ำ ง
สั ญ ญำณเตื อ นอั น ตรำยที่ ส ำมำรถมองเห็ น ได้
ชัดเจนตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ) ในบรรยำกำศทั่วไป ตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่ง แวดล้อมแห่งชำติ
ฉบับ ที่ 24 (พ.ศ.2547) ซึ่ง กำหนดค่ำ เฉลี่ย 24 ชั่ว โมง ไว้ไ ม่เ กิน
0.33 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์เมตร
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) จำกกำรคำนวณ
ควำมเข้มของฝุ่นละอองขนำดเล็ก กว่ำ 10 ไมครอน (PM10) โดยใช้
Box Model พบว่ำ กิจกรรมกำรรื้อถอนบ้ำนพักอำศัย และกำร
ก่อสร้ำงลำนจอดรถจะก่อให้เกิดกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นละอองขนำด
เล็กกว่ำ 10 ไมครอน (PM10) เท่ำกับ 0.00020 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์เมตร
และเมื่อรวมกับปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอน (PM10)
ที่ ต รวจวั ด ได้ จ ำกพื้ น ที่ โ ครงกำรซึ่ ง ตรวจวั ด ได้ 0.028 มิ ล ลิ ก รั ม /
ลู ก บำศก์ เ มตร จะมี ค่ ำ เท่ ำ กั บ 0.0282 มิ ล ลิ ก รั ม /ลู ก บำศก์ เ มตร
ซึ่งพบว่ำยังคงอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนเมื่อเปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำน
คุ ณ ภำพอำกำศในบรรยำกำศทั่ ว ไป ตำมประกำศคณะกรรมกำร
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) ซึ่งกำหนดค่ำเฉลี่ย 24
ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์เมตร
1.2) มลพิษทางอากาศจากการทางานของเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ
จำกกำรคำนวณควำมเข้มข้นมลสำรที่เกิดจำกเครื่องจักรที่ใช้ใน
กำรรื้อถอนบ้ำนพักอำศัย และกำรก่อสร้ำงลำนจอดรถที่ทำงำนด้วย
เครื่องยนต์ดีเซล พบว่ำ มีค่ำควำมเข้มข้นของ CO, NO2 , SO2 , HC
และ TSP ประมำณ 0.01862, 0.01862, 0.00117, 0.00130 และ
0.00135 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์เมตร ตำมลำดับ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.3) มลพิษทางอากาศจากพาหนะที่ใช้ในการรื้อถอนบ้านพัก
อาศัยและและการก่อสร้างลานจอดรถ
จำกกำรคำนวณควำมเข้มข้นมลสำรที่เกิดจำกยำนพำหนะที่ใช้ใน
กำรก่อสร้ำง พบว่ำ มีค่ำควำมเข้มข้นของ CO, NO2 , SO2 , HC, TSP
และ PM10 ประมำณ 0.000013, 0.0000024, 0.00000058,
0.0000099, 0.0000004 และ 0.0000007 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์เมตร
ตำมลำดับ
ทั้งนี้ จำกกำรประเมินควำมเข้มข้นของมลสำรทั้งหมดจำกกิจกรรม
ต่ ำ งๆ ในระยะรื้ อ ถอนบ้ ำ นพั ก อำศั ย และกำรก่ อ สร้ ำ งลำนจอดรถ
ทั้งสำมกิจกรรม พบว่ำ CO, NO2, SO2, THC, TSP และ PM10 มีค่ำ
ไม่ เ กิ นเกณฑ์ม ำตรฐำน และเมื่ อ รวมกั บ ค่ำ ที่ ต รวจวั ดบริ เ วณพื้ น ที่
โครงกำร ตรวจวัดเมื่อวันที่ 11-14 กรกฎำคม พ.ศ.2564 แล้วไม่มี
นัยส ำคั ญที่ ทำให้ คุณ ภำพอำกำศเปลี่ ยนแปลงอย่ำ งชั ดเจน) ดั งนั้ น
จึงคำดว่ ำ ผลกระทบด้ำ นคุ ณ ภำพอำกำศที่ เกิ ด ขึ้ น จำกกำรรื้ อ ถอน
บ้ำนพักอำศัยและกำรก่อสร้ำงลำนจอดรถ จะอยู่ในระดับต่ำ

มาตรการด้านการเดินรถและใช้เครื่องจักร
1. ปิดคลุมผ้ำใบท้ำยรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง
ให้ มิ ด ชิ ด และหนำแน่ น เพื่ อ ป้ อ งกั น กำรฟุ้ ง
กระจำยและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง
2. ไม่ เ ดิ น เครื่ อ งจัก รขณะไม่ ใ ช้ ง ำนและตรวจสอบ
เครื่องจักรกลที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงให้อยู่ในสภำพดี
อยู่เสมอ เพื่อลดกำรเกิดเขม่ำและควัน
3. หลีกเลี่ยงกำรใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง
ถ้ำเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้ำ
4. ควบคุมควำมเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้ำงไม่ให้เกิน
30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
5. วำงแผนใช้เส้นทำงและเวลำกำรขนวัสดุและดิน
เพื่อลดปัญหำฝุ่นและจรำจร โดยใช้ยำนพำหนะใน
กำรขนส่ ง ทั้ งประเภทและเวลำตำมข้ อก ำหนด
ของพนักงำนจรำจรในพื้นที่
มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง
1. ใช้อุปกรณ์ในกำรก่อสร้ำงที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย
2. ใช้ระบบกำรขนส่งที่ก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด
3. จัดระบบที่จะทำควำมสะอำดให้พร้อมใช้งำนใน
กรณีที่มีกำรหกของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น
มาตรการด้านการจัดการของเสีย
1. ห้ำมเผำมูลฝอย วัชพืช และวัสดุก่อสร้ำงภำยใน

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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พื้นที่ก่อสร้ำง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพ
อากาศระยะรื้อถอน
1. จั ด ให้ มี ก ำรรื้ อ ถอนภำยในอำคำรก่ อ นรื้ อ ผนั ง
อำคำร เพื่อใช้ประโยชน์จำกผนังอำคำรเป็นวัสดุ
ป้องกันฝุ่น
2. จัดทำรั้วอิฐบล็อกด้ำนทิศตะวันออก สูง 2.50 เมตร
(บริเวณอำคำรห้องพักปัจจุบันมีรั้วอิฐบล็อก สูง 2
เมตร) และรั้วชั่วครำว (Aluminum sheet) โดยรอบ
แนวเขตที่ดินด้ำนทิศตะวันออก และทิศใต้ สูง 3 เมตร
เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงกำรอย่ำงเป็นสัดส่วนและ
ป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจำยไปยังอำคำรข้ำงเคียง
3. หลี ก เลี่ ย งกำรขู ด ผิ ว คอนกรี ต แต่ ใ นกรณี ที่ ต้ อ ง
ดำเนินกำรต้องทำให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน
4. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่รื้อถอน และก่อสร้ำงอย่ำง
น้ อ ยวั น ละ 2 ครั้ ง และเพิ่ ม ควำมถี่ ต ำมควำม
เหมำะสมกรณีที่พบว่ำเกิดฝุ่นละอองจำนวนมำก
เพื่อลดกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นละออง
5. จัดให้มีพนักงำนทำควำมสะอำดคอยกวำดเศษดิน
ทรำย ที่ตกหล่นอยู่บริเวณพื้นที่ข้ำงเคียงโครงกำร
โดยในกรณี ที่มีเศษดินเปียกตกหล่น จะทำควำม
สะอำดโดยใช้น้ำฉีด และกวำดพื้นให้สะอำดโดยทันที

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ควบคุ มกิ จกรรมก่ อสร้ ำงที่ มี เสี ยงดั ง และกำรใช้
เครื่องจักรต่ำงๆ ให้ปฏิบัติในช่วงเวลำ 08.00 น. 17.00 น. ส่วนกิจกรรมก่อสร้ำงอื่นๆ ที่ไม่มีเสียง
ดังให้ดำเนินกำรปฏิบัติงำนไม่เกิน 19.00 น.
2. จัดทำรั้วอิฐบล็อกบริเวณแนวเขตที่ดินลำนจอดรถ
ด้ำนทิศตะวันออก สูง 2.50 เมตร (บริเวณอำคำร
ห้องพักปัจจุบันมีรั้วอิฐบล็อก สูง 2 เมตร) และรั้ว
ชั่วครำว (Aluminum sheet) โดยรอบแนวเขตที่ดิน
ด้ำนทิศตะวันออก และทิศใต้ สูง 3 เมตร เพื่อช่วย
ลดผลกระทบด้ำนเสียง
3. ตรวจสอบประสิทธิภำพของเครื่องจักรกลและจัดหำ
อุปกรณ์ปิดครอบส่วนที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ตลอดจน
บำรุงรักษำพำหนะที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงให้มีสภำพดี
อยู่เสมอ
4. ก ำหนดแผนงำน/วิ ธี ก ำรก่ อ สร้ ำ งให้ เ หมำะสม
เครื่ อ งจั ก รที่ มี เ สี ย งดั งต้ อ งมี ก ำรซ่ อ มแซมและ
บ ำรุ งรั ก ษำอย่ ำ งสม่ ำเสมอ และหลี ก เลี่ ย งกำร
ทำงำนที่มีเสียงดังในช่วงเวลำกลำงคืน
5. จั ด หำเครื่ อ งป้ อ งกั น เสี ย ง เช่ น ปลั๊ ก อุ ด หู
(Ear Plug) ที่ทำด้วยยำงหรือพลำสติก หรือที่
ครอบหู (Ear Muffs) ให้กับคนงำนที่ต้องทำงำน
บริเวณที่มีเสียงดังมำก เช่น งำนตัดเหล็ก งำนเจีย

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
ด้านเสียงและแรงสั่นสะเทือน
ดัชนีที่ตรวจวัด
- เรื่องร้องเรียน
วิ ธี ก ารตรวจวั ด และระยะเวลาการ
ตรวจวัด
- จัดให้มีตู้รับเรื่องร้องเรียนจำกผู้อยู่
อำศั ย ที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย งพื้ น ที่ โ ครงกำร
และจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่เข้ำตรวจสอบ
โดยทั น ที หำกพบว่ ำ เป็ น ควำม
เสียหำยที่เกิดขึ้นจำกโครงกำรต้อง
ดำเนินกำรแก้ไขทันที
สถานที่ดาเนินการ
- บริเวณพื้นที่รื้อถอน
ระยะเวลา/ความถี่
- ตรวจวัดทุกสัปดำห์ ตลอดระยะเวลำ
ก่อสร้ำง
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนำลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จำกัด

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.5 ระดั บ เสี ย งและการ 1. ระดับเสียง
สั่นสะเทือน
 ระยะรื้อถอนบ้านพักอาศัย
กำรประเมิ นระดั บเสีย งรบกวนจำกกำรรื้อถอนอำคำรเดิ มของ
โครงกำร จะพิจำรณำระดับเสียงที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมต่ำ งๆ ต่อพื้นที่
ข้ำงเคียง เปรียบเทียบกับมำตรฐำนระดับเสียงทั่วไป โดยจะพิจำรณำ
จำกอำคำรที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงกำรในแต่ละทิศ ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดกับ ถนนสำธำรณประโยชน์ กว้ำง 4 เมตร ถัดไป
เป็นพื้นที่ว่ำง และบ้ำนพักพนักงำนโรงแรม มันดำวำรำ รีสอร์ท แอนด์
สปำ เป็นบ้ำนพักชั้นเดียว จำนวน 5 ห้อง มีระยะห่ำงจำกพื้นที่รื้อถอน
ประมำณ 69.90 เมตร
- ทิศตะวั นออก ติด กับ ที่ ดิน บุคคลอื่ น ปัจ จุบัน เป็ นพื้ นที่ ว่ำ ง
และบ้ ำ นพั ก อำศั ย 2 ชั้ น จ ำนวน 2 หลั ง ได้ แ ก่ บ้ ำ นเลขที่ 6/8
มีระยะห่ำงจำกพื้นที่รื้อถอนประมำณ 4.50 เมตร และบ้ำนเลขที่ 6/9
มีระยะห่ำงจำกพื้นที่รื้อถอนประมำณ 3.50 เมตร
สำหรับทิศใต้และทิศตะวันตกจะไม่ประเมินผลกระทบด้ำนเสียงใน
ระยะรื้อถอน เนื่องจำกอยู่ติดกับถนนสำธำรณประโยชน์
ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจำกอุปกรณ์ในกำรรื้อถอนจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ อ ยู่ อ ำศั ย ภำยในอำคำรข้ ำ งเคี ย งในช่ ว ง 62.60-99.40 dB(A)
โดยแต่ละทิศจะได้รับเสียงสูงสุดจำกกำรรื้อถอนอำคำร ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดกับ บ้ำนพักพนักงำนโรงแรม มันดำวำรำ รีสอร์ท
แอนด์ สปำ เป็น บ้ำนพักชั้ นเดี ยว จำนวน 5 ห้ อง ได้รั บเสี ยงสู งสุ ด
74.60 เดซิเบลเอ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เป็ น ต้ น และก ำชั บ ดู แ ลให้ ค นงำนสวมใส่
ตลอดเวลำทำงำน
6. ในกรณี ที่ เ กิ ด ปั ญ หำเรื่ อ งเสี ย งรบกวนแก่ ผู้ ที่ พั ก
อำศัยข้ำงเคียง เจ้ำของโครงกำรต้องให้ผู้รับเหมำ
ก่ อ สร้ ำ งหำวิ ธี ก ำรก่ อ สร้ ำ งหรื อ จั ด กำรงำน
ก่อสร้ำงเพื่อให้ระดับเสียงลดลง เช่น กำรลดเสียง
ที่แหล่งกำเนิด หรือกำรลดระยะเวลำกำรทำงำน
ของเครื่องจักรที่มีเสียงดั ง หลีกเลี่ยงกำรใช้งำน
เครื่องจักรที่มีเสียงดังพร้อมๆ กัน เป็นต้น
7. ควบคุมคนงำนก่อสร้ำงไม่ให้ส่งเสียงดังจำกกำรดื่ม
สุ ร ำ กำรทะเลำะวิ ว ำทหรื อ อื่ น ๆ รบกวนที่
โดยรอบโครงกำร
8. ควบคุมควำมเร็วของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้ำงไม่ให้
เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และห้ำมบีบแตรหรือ
เหยียบคันเร่งของรถให้เกิดเสียงดังโดยไม่จำเป็น
โดยเฉพำะบริเวณชุมชน
ด้านแรงสั่นสะเทือน
1. ก่ อ นด ำเนิ น กำรรื้ อ ถอน ต้ อ งจั ด ให้ มี เ จ้ ำ หน้ ำ ที่
โครงกำรเข้ ำ ไปแจ้ ง ต่ อ กลุ่ ม พื้ น ที่ ติ ด โครงกำร
และให้หมำยเลขโทรศัพท์ของเจ้ำหน้ำที่ควบคุม
กำรก่อสร้ำง เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงกำร
สำมำรถติดต่อโครงกำรได้โดยตรง

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.5 ระดั บ เสี ย งและการ
- ทิศตะวันออก ติดกับ บ้ำนพักอำศัย 2 ชั้น เลขที่ 6/8 ได้รับ
สั่นสะเทือน (ต่อ)
เสียงสูงสุ ด 97.60 เดซิ เบลเอ และบ้ ำนพัก อำศั ย 2 ชั้น เลขที่ 6/9
ได้รับเสียงสูงสุด 99.40 เดซิเบลเอ
ดังนั้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ มำตรฐำนระดั บ เสี ย งในชุ ม ชนตำม
ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อ มแห่งชำติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540
พบว่ำ มีค่ำสูงกว่ำมำตรฐำนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง คือ เกิน 70 เดซิเบลเอ
แต่ไม่เกินค่ำสูงสุดในช่วงเวลำหนึ่ง คือ ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ
ทั้งนี้ เนื่องจำกบริเวณแนวเขตที่ดินโครงกำรด้ำนทิศเหนือ ปัจจุบัน
มีแนวรั้วอิฐบล็อก มีควำมสูงประมำณ 2 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินของ
บ้ำนพักพนักงำนโรงแรม มันดำวำรำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ ซึ่งรั้วอิฐ
บล็อกดังกล่ำวถือเป็น Noise Barriers ชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภำพใน
กำรลดเสียงที่ทะลุผ่ำนได้ 34 dB(A) (FHWA (Federal Highway
Administration), 2549) ดังนั้น จะทำให้บ้ำนพักพนักงำนโรงแรม
มันดำวำรำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ ได้รับเสียงจำกกิจกรรมดังกล่ำว ลดลง
อยู่ในช่วง 54.37-65 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่ำไม่เกินค่ำมำตรฐำนเฉลี่ย 24
ชั่วโมง คือ เกิน 70 เดซิเบลเอ
สำหรับอำคำรที่อยู่ด้ำนทิศตะวันออก โครงกำรจะก่อสร้ำงรั้วอิฐ
บล็อกบริเวณแนวเขตที่ดินลำนจอดรถ สูง 2.50 เมตร (บริเวณอำคำร
ห้องพักปัจจุบันมีรั้วอิฐบล็อก สูง 2 เมตร) ซึ่งถือเป็น Noise Barriers
ชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภำพในกำรลดเสียงที่ทะลุผ่ำนได้ 34 เดซิเบลเอ
และจะติดตั้งรั้วชั่วครำว (Aluminum Sheet) หนำ 6.35 มิลลิเมตร
สูง 3 เมตร มีประสิทธิภำพในกำรลดเสียงที่ทะลุผ่ำนได้ 27 เดซิเบลเอ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. หลี ก เลี่ ย งกำรใช้ เ ครื่ อ งจั ก รหรื อ เครื่ อ งมื อ กำร
ก่ อ สร้ ำ งที่ เ ป็ น แหล่ ง ก ำเนิ ด เสี ย ง และควำม
สั่นสะเทือนในระดับสูงพร้อมกัน
3. ติดตั้งอุปกรณ์ลดควำมสั่นสะเทือนตำมคำแนะนำ
ของผู้ผลิตเครื่องจักร รวมทั้งตรวจสอบสภำพของ
เครื่องจักรให้มีสภำพที่ดีและเหมำะสมกับงำน
4. จัดให้มีกำรตรวจสอบ และถ่ำยภำพอำคำรที่อยู่
ใกล้ เ คี ย งก่ อ นก่ อ สร้ ำ งโครงกำรเพื่ อ ใช้ เ ป็ น
หลักฐำนยืนยันควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นจำก
กำรก่อสร้ำงโครงกำร
5. หำกพบว่ำอำคำรใกล้เคี ยงเกิ ดรอยร้ำวหรือเกิ ด
ควำมเสี ย หำยจำกแรงสั่ น สะเทื อ นจำกกำร
ก่อสร้ำงอำคำรของโครงกำร ทำงโครงกำรจะต้อง
เร่งทำกำรซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพเดิม โดยจะต้อง
ทำควำมตกลงกับเจ้ำของอำคำรให้มีควำมชัดเจน

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.5 ระดั บ เสี ย งและการ (FHWA (Federal Highway Administration), 2549) จะทำให้เสียง
สั่นสะเทือน (ต่อ)
จำกกิจกรรมดังกล่ำวลดลงอยู่ในช่วง 27.71-49.42 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่ำ
ไม่เกินค่ำมำตรฐำนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง คือ เกิน 70 เดซิเบลเอ
เสียงรบกวนช่วงรื้อถอนบ้านพักอาศัย
จำกกำรประเมิ น เสี ย งรบกวนจำกกำรรื้ อ ถอนอำคำรเดิ ม ของ
โครงกำร พบว่ำ ระดับกำรรบกวน มีค่ำเท่ำกับ 21.80 เดซิเบลเอ
ซึ่งถือเป็นเสียงรบกวนเมื่อเทียบกับค่ำมำตรฐำนเสียงรบกวน
ระยะก่อสร้าง
ปั จ จุ บั น โครงกำรได้ ด ำเนิ น กำรก่ อ สร้ ำ งอำคำรห้ อ งพั ก เสร็ จ
เรียบร้อยแล้ว แต่จะมีกำรปรับพื้นที่เพื่อเป็นลำนจอดรถ ดังนั้น
กิจกรรมกำรก่อสร้ำงจะมีเพียงกำรรื้อถอนบ้ำนพักอำศัยและปรับพื้นที่
เพื่อเป็นลำนจอดรถเท่ำนั้น ซึ่งคำดว่ำจะมีผลกระทบในด้ำนเสียงน้อย
ประกอบกั บ โครงกำรใช้ เ วลำในกำรด ำเนิ น กำรประมำณ 1 เดื อ น
ซึ่งคำดว่ำ จะก่อ ให้เ กิดเสียงน้ อยมำก ดังนั้น จึงคำดว่ำกำรก่อ สร้ำ ง
โครงกำรจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้ำงเคียงในระดับต่ำ
2. ความสั่นสะเทือน
 ระยะรื้อถอนบ้านพักอาศัย
กำรประเมิ น แรงสั่ น สะเทื อ นจำกกำรรื้ อ ถอนบ้ ำ นพั ก อำศั ย
จะพิ จ ำรณำแรงสั่ น สะเทื อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น จำกกิ จ กรรมต่ ำ งๆ ต่ อ พื้ น ที่
ข้ำงเคียง เปรียบเทียบกับมำตรฐำน ซึ่งจำกที่ตั้งของอำคำรโครงกำร
พบว่ำอำคำรที่อยู่ใกล้กับพื้นที่รื้อถอนในแต่ละทิศ ได้แก่

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.5 ระดั บ เสี ย งและการ
- ทิศเหนือ ติดกับ ถนนสำธำรณประโยชน์ กว้ำง 4 เมตร ถัดไป
สั่นสะเทือน (ต่อ)
เป็นพื้นที่ว่ำง และบ้ำนพักพนักงำนโรงแรม มันดำวำรำ รีสอร์ท แอนด์
สปำ เป็นบ้ำนพักชั้นเดียว จำนวน 5 ห้อง มีระยะห่ำงจำกพื้นที่รื้อถอน
ประมำณ 69.90 เมตร
- ทิศ ตะวั นออก ติด กั บ ที่ ดิน บุ ค คลอื่ น ปั จ จุบั น เป็ นพื้ น ที่ ว่ ำ ง
และบ้ ำ นพั ก อำศั ย 2 ชั้ น จ ำนวน 2 หลั ง ได้ แ ก่ บ้ ำ นเลขที่ 6/8
มีระยะห่ำงจำกพื้นที่รื้อถอนประมำณ 4.50 เมตร และบ้ำนเลขที่ 6/9
มีระยะห่ำงจำกพื้นที่รื้อถอนประมำณ 3.50 เมตร
สำหรับทิศใต้และทิศตะวันตกจะไม่ประเมินผลกระทบด้ำนเสียง
ในระยะรื้อถอน เนื่องจำกอยู่ติดกับถนนสำธำรณประโยชน์
สำหรับกิจกรรมกำรรื้อถอนที่มีผลกระทบด้ำนควำมสั่นสะเทือน
สูงสุดมำจำกลูกกลิ้งสั่นบดอัด (Vibratory Roller) ซึ่งเป็นระดับควำม
สั่นสะเทือนสูงสุดที่กระทบต่ออำคำรที่อยู่ติดพื้นที่โครงกำร มีค่ำควำม
สั่นสะเทือ นอยู่ใ นช่ว ง 0.0003- 0.4942 นิ้ ว/วิ นำที โดยบริเ วณที่ มี
ควำมอ่อนไหวต่อกำรได้รับผลกระทบจำกลูกกลิ้งสั่นบดอัด (Vibratory
Roller) มำกที่สุด คือ ด้ำนทิศตะวันออก บ้ำนพักอำศัย 2 ชั้น เลขที่
6/9 รองลงมำ คื อ ด้ ำ นทิ ศ เหนื อ ได้ แ ก่ บ้ ำ นพั ก พนั ก งำนโรงแรม
มันดำวำรำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ เท่ำกับ 0.0183 นิ้ว/วินำที
ควำมสั่ น สะเทื อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ อำคำรที่ อ ยู่ ท ำงด้ ำ นทิ ศ เหนื อ
และด้ ำ นทิ ศ ตะวั น ออก มี ค่ ำ ไม่ เ กิ น เกณฑ์ ม ำตรฐำนระดั บ ควำม
สั่ น สะเทื อ นที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมเสี ย หำยต่ อ อำคำรประเภทต่ ำ งๆ
ตำมข้อเสนอแนะของ FTA, Department of Transportation

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.5 ระดั บ เสี ย งและการ U.S.A โดยกำหนดควำมเร็วอนุภำคสูงสุดของแรงสั่นสะเทือนไม่เกิน
สั่นสะเทือน (ต่อ)
0.50 นิ้ว/วินำที สำหรับอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีค่ำเกินค่ำ
มำตรฐำนผลกระทบเนื่องจำกควำมสั่นสะเทือนที่มีต่อคนและอำคำรสิง่
ปลูกสร้ำงตำมข้อเสนอแนะของ Wiffin and Leonard โดยกำหนด
ควำมเร็วอนุภำคสูงสุดของแรงสั่นสะเทือน 0.197 นิ้ว /วินำที ทำให้
อำจส่งผลกระทบต่อมนุษย์ คือ ควำมสั่นสะเทือนรบกวนต่อคนที่อยู่
อำศั ย ในอำคำร และส่ งผลท ำให้ เ กิ ด ควำมเสี ย หำยที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ
อำคำรทั่วไป หรือโครงสร้ำงทำงสถำปัตยกรรมบ้ำนเรือนทั่วไปที่มีผนัง
และเพดำนเป็นแบบ Plaster (ส่วนผสมที่มีปูน ทรำย น้ำ และใยต่ำงๆ)
ในกรณีที่เป็นผนัง/ฝ้ำเพดำน แบบยืดหยุ่นจะได้รับควำมเสียหำยเพียง
เล็กน้อย
ทั้ ง นี้ กิ จ กรรมกำรรื้ อ ถอนบ้ ำ นพั ก อำศั ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ควำม
สั่นสะเทือนนั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดในช่วงเวลำเดียวกัน
เนื่องจำกกำรดำเนินงำนจะทำตำมแผนกำรก่อสร้ำงที่มีกำกำหนดเวลำ
และแบ่งสัดส่วนกำรทำงำนในแต่ละขั้นตอนอย่ำงชัดเจน ซึ่ งจะช่วยลด
ผลกระทบจำกควำมสั่ น สะเทื อ นต่ อ ชุ ม ชนได้ ใ นระดั บ หนึ่ ง ดั ง นั้ น
จึงประเมินได้ว่ำพื้นที่ใกล้เคียงจะได้รบั ผลกระทบจำกควำมสัน่ สะเทือน
อยู่ ใ นระดั บ ปำนกลำง ประกอบกั บ โครงกำรได้ ก ำหนดมำตรกำร
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและมำตรกำรติ ด ตำม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อ มด้ำนควำมสั่นสะเทือน เพื่อให้กำร
ดำเนินกิจกรรมดังกล่ำวส่งผลกระทบต่ออำคำรใกล้เคียงน้อยที่สุด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
2. ทรัพยากรชีวภาพ
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ส ำหรั บ บริ เ วณโดยรอบพื้ น ที่ โ ครงกำรในรั ศ มี 1 กิ โ ลเมตร 1. กำหนดให้มีกำรปรับพื้นที่ เพื่อให้เหมำะสมกับกำร
ส่วนใหญ่เป็นสถำนประกอบกำร รองลงมำ เป็นอำคำรพำณิชย์ ร้ำนค้ำ
จอดรถ เท่ำนั้น
ร้ ำ นอำหำร บ้ ำ นพั ก อำศั ย พื้ น ที่ อ่ อ นไหว หน่ ว ยงำนรำชกำร/ 2. ห้ ำ มคนงำนหรื อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องโครงกำร ล่ ำ นก
รัฐวิสำหกิจ และทะเล
หรือสัตว์ที่อยู่ตำมธรรมชำติหรือใช้เครื่องมือจับ
ปัจจุบันได้ดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว
สัตว์ที่อยู่ภำยในพื้นที่โครงกำร และพื้นที่ใกล้เคียง
แต่จะมีกำรรื้อถอนบ้ำนพักอำศัย จำนวน 5 หลัง ได้แก่ บ้ำนพักอำศัย
เด็ดขำด
ชั้น เดี ยว จ ำนวน 3 หลั ง และบ้ ำ นพัก อำศัย 2 ชั้น จ ำนวน 2 หลั ง
เพื่อเป็นลำนจอดรถ ซึ่งโครงกำรมีได้จัดพื้นที่สีเขียวไว้แล้วบำงส่วน
โดยเป็นไม้ยืนต้น ได้แก่ กล้วย หมำกเขียว จันผำ ลีลำวดี และเป็น
ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ได้แก่ โมก แก้ว เข็ม ชำฮกเกี้ยน
ชวนชม เฟื่ อ งฟ้ ำ มะลิ สำวน้ อ ยประแป้ ง เอื้ อ งหมำยนำ เตยหอม
แก้วสำรพัดนึก เดหลี เศรษฐีเรือนใน สับปะรดสี ลิ้นมังกร ฟิโลซำนำดู
แสยก ว่ำ นตะขำบ กระดุม ทองเลื้อ ย และหญ้ ำ มำเลเซีย ซึ่ งไม่ พ บ
พันธุ์ไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered plants) พืชที่มีแนวโน้มใกล้
สูญพันธุ์ (Vulnerable plants) หรือพืชหำยำก (Rare plants)
ตำมบัญชีรำยชื่อชนิดพันธุ์พืชป่ำแนบท้ำยอนุสัญญำไซเตส (CITES)
แต่อย่ำงใด
ทั้งนี้ เนื่องจำกโครงกำรมีได้จัดพื้นที่สีเขียวไว้แล้วบำงส่วน บริเวณ
แนวเขตที่ดิน บริเวณสระว่ำยน้ำ และบริเวณห้องพัก ทำให้มีควำมร่มรื่น
และเป็น แหล่งที่อ ยู่อ ำศั ยของสัต ว์ โดยสั ตว์ ที่พ บส่ วนใหญ่เ ป็น สัต ว์
ขนำดเล็กสำมำรถพบเห็นได้ทั่วไป และเป็นสัตว์ที่มีกำรปรั บเปลี่ยน

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
สิ่งแวดล้อม
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก พฤติกรรมกำรดำรงชีวิตให้เข้ำกับกำรพัฒนำเมืองและชุมชนได้ดี ได้แก่
(ต่อ)
ผีเสื้อ แมลงเต่ำทอง แมลงปอ กิ้งกือ แมงมุม มดแดง และมดดำ
จะเห็นได้ว่ำสัตว์ที่พบในบริเวณพื้นที่โครงกำรส่วนใหญ่ไม่จัดเป็น
สัตว์สงวนหรือสัตว์ป่ำคุ้มครอง ตำมพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัต ว์ป่ ำ พ.ศ.2535 แต่อ ย่ ำงใด ทั้งนี้ โครงกำรได้จั ดให้มี เ จ้ำ หน้ ำ ที่
คอยควบคุ ม คนงำนก่ อ สร้ ำ ง ไม่ ใ ห้ ล่ ำ สั ต ว์ ที่ อ ยู่ ต ำมธรรมชำติ ห รื อ
ใช้เครื่องมือจับสัตว์เป็นอันขำด ประกอบกับกำรรื้อถอนบ้ำนพักอำศัย
และปรับพื้นที่จอดรถจะจำกัดอยู่ภำยในพื้นที่โครงกำรเท่ำนั้น ดังนั้น
จึงคำดว่ำจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยำกรชีวภำพบนบก
2.2 ทรั พ ยากรชี วภาพ
ปั จ จุ บั น โครงกำรได้ ด ำเนิ น กำรก่ อ สร้ ำ งอำคำรห้ อ งพั ก เสร็ จ
ในน้า
เรียบร้อยแล้ว แต่จะมีกำรปรับพื้นที่เพื่อเป็นลำนจอดรถ ซึ่งจะมีกำร
รื้อถอนบ้ำนพักอำศัยชั้นเดียว จำนวน 3 หลัง และบ้ำนพักอำศัย 2 ชั้น
จำนวน 2 หลั ง ดั งนั้ น กิ จ กรรมกำรก่ อ สร้ ำ งจะมี เ พี ย งกำรรื้ อ ถอน
บ้ำนพักอำศัยและปรับพื้นที่เพื่อเป็นลำนจอดรถเท่ำนั้น ซึ่งจะไม่มีกำร
ก่อสร้ำงอำคำรแต่อย่ำงใด ประกอบกับบริเวณพื้นที่โครงกำรไม่มีคลอง
หรือแม่น้ำไหลผ่ำนแต่อย่ำงใด ดังนั้น จึงคำดว่ำจะส่งผลกระทบด้ำน
ชีวภำพในน้ำในระดับต่ำ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์
3.1 การใช้น้า
ปัจจุบันได้ดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว 1. จัดให้มีถังเก็บน้ำ สำเร็จรูป ขนำด 1 ลูกบำศก์เมตร ดัชนีที่ตรวจวัด
แต่จะมีกำรปรับพื้นที่เพื่อเป็นลำนจอดรถ ซึ่งจะมีกำรรื้อถอนบ้ำนพัก
จำนวน 1 ถัง วำงไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำง
- จุดรั่วซึมบริเวณท่อน้ำใช้และก๊อกน้ำ
อำศัยจำนวน 5 หลัง ได้แก่ บ้ำนพักอำศัยชั้นเดียว จำนวน 3 หลัง

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.1 การใช้น้า (ต่อ)
และบ้ำนพักอำศัย 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง ดังนั้น กิจกรรมกำรก่อสร้ำง 2. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ
จะมีเพียงกำรรื้อถอนบ้ำนพักอำศัยและปรับพื้นที่เพื่อเป็นลำนจอดรถ
หำกพบว่ำมีปริมำณน้ำเหลือน้อยกว่ำ 1 ใน 3 จะต้อง
เท่ำนั้น ซึ่งคำดว่ำจะมีควำมต้องกำรใช้น้ำสำหรับก่อสร้ำงเฉลี่ยวันละ
ประสำนให้บริษัทผู้จำหน่ำยน้ำเข้ำมำเติมน้ำทันที
0.48 ลูกบำศก์เมตร ซึ่งคนงำนก่อสร้ำงจะใช้น้ำบำดำลของโครงกำรเอง 3. ตรวจสอบถังเก็ บน้ำใช้ หำกพบมีกำรรั่ วซึมหรื อ
โดยจัดให้มีถังเก็ บน้ำสำเร็จรูป ขนำด 1 ลูกบำศก์เมตร จำนวน 1 ถั ง
ชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที
วำงไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำง ซึ่งคำดว่ำกำรใช้น้ำในช่วงก่อสร้ำงของ 4. รณรงค์ให้คนงำนก่อสร้ำงใช้น้ำอย่ำงประหยัดและ
โครงกำรจะไม่กระทบต่อกำรใช้น้ำของชุมชนแต่อย่ำงใด
รู้คุณค่ำ

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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3.2 การจัดการน้าเสียและ
ปัจจุบันได้ดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว 1. ก ำหนดให้ ค นงำนก่ อ สร้ ำ งใช้ ห้ อ งส้ ว ม บริ เ วณ
สิ่งปฏิกูล
แต่จะมีกำรปรับพื้นที่เพื่อเป็นลำนจอดรถ ซึ่งจะมีกำรรื้อถอนบ้ำนพัก
ส่วนต้อนรับ ชั้น 1 ของอำคำร 1
อำศัยจำนวน 5 หลัง ได้แก่ บ้ำนพักอำศัยชั้นเดี ยว จำนวน 3 หลัง 2. ประสำนบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญำตจำกเทศบำล
และบ้ำนพักอำศัย 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง ซึ่งปริมำณน้ำเสียที่เกิด ขึ้น
ต ำบลกะรน มำสู บ สิ่ ง ปฏิ กู ล จำกถั ง เกรอะของ
ส่วนใหญ่จะเกิดจำกกำรใช้ส้วมในพื้นที่ก่อสร้ำง โดยต้องกำหนดให้มี
ระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดทุกๆ 2 เดือน หรือเมื่อ
ห้องส้วม 1 ที่ต่อคนงำน 20 คน (มำตรฐำนและแบบก่อสร้ำงอำคำร
ถังเกรอะเต็ม
ชั่วครำวสำหรับคนงำนก่อสร้ำง และสถำนรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน. 3. รณรงค์ให้คนงำนใช้น้ำอย่ำงประหยัด เช่น ไม่เปิด
วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชู ปถัม ภ์ , 2537)
น้ ำทิ้ ง ไว้ เ มื่ อ ไม่ ใ ช้ งำน เป็ น ต้ น เพื่ อ ลดปริ ม ำณ
ซึ่งโครงกำรกำหนดให้คนงำนก่อสร้ำงใช้ ห้องส้วม บริเวณส่วนต้อนรับ
น้ำเสียที่อำจเกิดขึ้น
ชั้น 1 ของอำคำร 1 จำนวน 2 ห้อง โดยน้ ำเสียจำกห้องส้ วมจะถู ก
รวบรวมเข้ำสู่ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอำกำศเลีย้ งตะกอนเวียนกลับ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
วิธีการ
- ตรวจสอบดูจุดรั่วซึมบริเวณท่อน้ำใช้
และก็อกน้ำ
สถานที่ดาเนินการ
- เส้นท่อน้ำใช้
- ก๊อกน้ำ
ระยะเวลา ความถี่
- ตรวจสอบทุกสัปดำห์ ตลอดระยะเวลำ
ก่อสร้ำง
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนำลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จำกัด
ดัชนีที่ตรวจวัด
ตรวจวัดคุณภำพน้ำทิ้ง
- pH
- BOD
- Suspended Solids
- Settleable Solids
- TKN
- TDS
- Fat Oil and Grease
- Sulfide
- Fecal Coliform

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.2 การจัดการน้าเสียและ (Aeration activated sludge process.,AS) ขนำด 25 ลูกบำศก์เมตร
สิ่งปฏิกูล (ต่อ)
อยู่บริเวณระหว่ำงอำคำร 1 และลำนจอดรถ (ทำงเซอร์วิส ) ของ
โครงกำรต่อไป
สำหรับปริมำณน้ำเสียที่เกิดจำกกิจกรรมบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงคำด
ว่ำจะมีน้อยมำก เนื่องจำกโครงกำรใช้คอนกรีตผสมเสร็จ จึงไม่มีกำรใช้
น้ำในกำรผสมปูน หรือบ่มปูน แต่จะมี กำรใช้น้ำในกำรล้ ำงอุปกรณ์
ต่ำงๆ จึงทำให้น้ำเสียเกิดขึ้นน้อยมำก ซึ่งจะปล่อยให้ระเหยและซึมลง
ดินไปตำมธรรมชำติ ดังนั้น จึงคำดว่ ำในระยะก่อสร้ ำงโครงกำรจะ
ส่งผลกระทบด้ำนกำรจัดกำรน้ำเสียในระดับต่ำ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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3.3 การระบายน้าและการ
ปัจจุบันได้ดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว 1. จั ด ให้ มี ร ำงระบำยน้ ำ (Gutter) พร้ อ มตะแกรง
ป้องกันน้าท่วม
แต่จะมีกำรปรับพื้นที่เพื่อเป็นลำนจอดรถ ซึ่งจะมีกำรรื้อถอนบ้ำนพัก
เหล็ก มีควำมกว้ำง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร
อำศัยจำนวน 5 หลัง ได้แก่ บ้ำนพักอำศัยชั้นเดียว จำนวน 3 หลัง
บริ เ วณลำนจอดรถ เพื่ อ รวบรวมน้ ำฝนเข้ ำ สู่
และบ้ำนพักอำศัย 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง ดังนั้น กิจกรรมกำรก่อสร้ำง
บ่อหน่วงน้ำฝน
จะมีเพียงกำรรื้อถอนบ้ำนพักอำศัยและปรับพื้นที่เพื่อเป็นลำนจอดรถ 2. ห้ำมคนงำนทิ้งขยะหรือวัสดุสิ่งของอันจะทำให้เกิด
เท่ำนั้น ซึ่งคำดว่ำจะก่อให้เกิดผลกระทบในด้ำนกำรระบำยน้ำน้อยมำก
กำรอุดตันของทำงระบำยน้ำ
เนื่องจำกโครงกำรได้จัดให้มีรำงระบำยน้ำ (Gutter) พร้อมตะแกรง 3. หลีกเลี่ยงกำรปรับพื้นที่ในช่วงหน้ำฝน เพื่อป้องกัน
เหล็ก มีควำมกว้ำง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร บริเวณลำนจอดรถ
กำรชะล้ำงตะกอนดินลงสู่ท่อระบำยน้ำ ซึ่งอำจจะ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
วิธีการ
- ตรวจวัดคุณภำพน้ำทิ้ง ตำมวิธีกำร
ตรวจวัดตำมประกำศ คณะกรรมกำร
สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชำติ ฉบั บ ที่ 7
พ.ศ.2548
สถานที่ดาเนินการ
- ตรวจวั ด คุ ณ ภำพน้ ำทิ้ งที่ ผ่ ำ นกำร
บำบัดแล้ว บริเวณบ่อตรวจคุณภำพ
น้ำทิ้ง
ระยะเวลา ความถี่
- ตรวจวัด 1 ครั้ง (ระยะเวลำก่อสร้ำง
1 เดือน)
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนำลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จำกัด
ดัชนีที่ตรวจวัด
- กำรทับถม/กำรตกค้ำงของตะกอนดิน
มู ลฝอยบริ เวณท่ อ ระบำยน้ ำ /
รำงระบำยน้ำภำยในโครงกำร
วิธีการ
- ตรวจสอบเศษมูลฝอย เศษอำหำร
หิ น ทรำย และตะกอนดิ น ในรำง
ระบำยน้ำและบ่อพักของโครงกำร

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.3 การระบายน้าและการ โดยน้ำจะไหลไปเชื่อมต่อกับบ่อพักน้ำ (MH) ขนำด 0.60 x 0.60 เมตร
ป้องกันน้าท่วม (ต่อ)
ที่อยู่บริเวณทำงเข้ำ -ออก (ทำงเซอร์วิส) เข้ำสู่บ่อหน่วงน้ำฝน และบ่อ
ดักมูลฝอย ก่อนระบำยน้ำสู่ท่อระบำยน้ำริมถนนสำธำรณประโยชน์
(ถนนปฏัก 24) ต่อไป
ส ำหรั บ น้ ำเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ ำ ง คำดว่ ำ จะมี น้ อ ยมำก
เนื่องจำกโครงกำรใช้คอนกรีตผสมเสร็จ จึงไม่มีกำรใช้น้ำในกำรผสม
ปูน หรือบ่มปูน แต่จะมีกำรใช้น้ำในกำรล้ำงอุปกรณ์ต่ำงๆ จึงทำให้
น้ำเสีย เกิด ขึ้ นน้ อ ยมำก ซึ่ งจะปล่อ ยให้ ร ะเหยและซึม ลงดิ น ไปตำม
ธรรมชำติ ดังนั้น จึงคำดว่ำจะส่งผลต่อพื้นที่ข้ำงเคียงในระดับต่ำ
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บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.4 การจัดการมูลฝอย

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
ก่อให้เกิดกำรอุดตันได้
สถานที่ดาเนินการ
- ท่ อระบำย/รำงระบำยน้ ำ และบ่ อ
พักน้ำภำยในพื้นที่โครงกำร
ระยะเวลา ความถี่
- ตรวจสอบเศษมู ล ฝอย หิ น ทรำย
และตะกอนดิ น ในรำงระบำยน้ ำ
และบ่อพักของโครงกำร ทุกสัปดำห์
ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง
- ขุ ด ลอกท่ อ ระบำยน้ ำกรณี มี ก ำร
อุดตัน
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนำลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จำกัด
ปัจจุบันได้ดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว 1. กำชับให้คนงำนทิ้งมูลฝอยลงในภำชนะรองรับที่ได้ ดัชนีที่ตรวจวัด
แต่จะมีกำรปรับพื้นที่เพื่อเป็นลำนจอดรถ ซึ่งจะมีกำรรื้อถอนบ้ำนพัก
จัดเตรียมไว้อย่ำงเคร่งครัด
- สภำพถังรองรับมูลฝอย
อำศัยชั้นเดียว จำนวน 3 หลัง และบ้ำนพักอำศัย 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง 2. โครงกำรต้ อ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในกำรรวบรวม - กำรตกค้ำงของมูลฝอย
ดังนั้น กิจกรรมกำรก่อสร้ำงจะมีเพียงกำรรื้อถอนบ้ำนพักอำศัยและ
มู ล ฝอยไปยั ง สถำนี ข นถ่ ำ ยและคั ด แยกมู ล ฝอย วิธีการ
ปรับพื้นที่เพื่อเป็นลำนจอดรถเท่ำนั้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบในด้ำน
เทศบำลตำบลกะรน บริเวณซอยปฏัก 24
- ตรวจสอบสภำพถังรองรั บมู ลฝอย
กำรจัดกำรมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลน้อยมำก ประกอบกับโครงกำรใช้เวลำ
ให้ มี ส ภำพดี อ ยู่ เ สมอ เพื่ อ ป้ อ งกั น
ในกำรดำเนินก่อสร้ำงประมำณ 1 เดือน และมีจำนวนคนงำนก่อสร้ำง
น้ ำชะมู ล ฝอย กรณี ที่ พ บว่ ำ ถั ง
ประมำณ 10 คน
รองรั บ มู ล ฝอยช ำรุ ด หรื อ เสี ย หำย
ทั้งนี้ โครงกำรได้จัดถังมูลฝอยพลำสติก ชนิดมีฝำปิด ขนำด 100
ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนถังใหม่ใช้
ลิ ต ร จ ำนวน 4 ถั ง แยกเป็ น ถั ง มู ล ฝอยอิ น ทรี ย์ / มู ล ฝอยที่ ส ำมำรถ
แทน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
- ตรวจสอบให้ มี ก ำรเก็ บ ขนมู ล ฝอย
อย่ำงต่อเนื่อง ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้ำง
กรณี มี น้ ำชะมู ล ฝอยต้ อ งจั ด ให้ มี
คนงำนล้ ำ งท ำควำมสะอำดพื้ น
โดยน้ำล้ำงจะระบำยลงสู่ท่อสำธำรณะ
ต่อไป
สถานที่ดาเนินการ
- ถังรองรับมูลฝอยภำยในโครงกำร
ระยะเวลา ความถี่
- ตรวจสอบทุกสัปดำห์ ตลอดระยะเวลำ
ก่อสร้ำง
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนำลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จำกัด
ดัชนีที่ตรวจวัด
- สภำพรถบรรทุก
วิธีการ
- ดู แ ลสภำพรถบรรทุ ก ที่ ใ ช้ ใ นกำร
ขนส่ งวัส ดุใ ห้อยู่ ในสภำพดี เพื่ อยื ด
อำยุกำรใช้งำนของรถบรรทุกไม่ให้
เกิดควำมเสียหำย ตลอดระยะเวลำ
ก่อสร้ำง

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.4 การจั ด การมู ล ฝอย ย่ อ ยสลำยได้ ถั ง มู ล ฝอยทั่ ว ไป ถั ง มู ล ฝอยรี ไ ซเคิ ล และถั งมู ล ฝอย
(ต่อ)
อันตรำย จัดไว้ใกล้ทำงเข้ำ-ออกพื้นที่ก่อสร้ำง เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอย
ของโครงกำรเก็บขนและรวบรวมมูลฝอยไปยังสถำนีขนถ่ำยและคัดแยก
มูลฝอยเทศบำลตำบลกะรน บริเวณซอยปฏัก 24 ได้อย่ำงสะดวก
สำหรับเศษวัสดุจำกกำรรื้อถอนอำคำรบ้ำนพักอำศัย จะรวบรวม
ในพื้นที่เก็บวัสดุชั่วครำว ซึ่งอยู่ภำยในพื้นที่โครงกำร โดยเศษวัสดุจำก
กิ จ กรรมกำรรื้ อ ถอน จะแบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ เศษวั ส ดุ ที่
สำมำรถนำกลับมำใช้และจำหน่ำยได้ เช่น เศษเหล็ก เศษพลำสติก
และไม้แบบ จะถูกรวบรวมนำไปขำยให้ผู้รับซื้อของเก่ำ ส่วนเศษวัสดุที่
ไม่สำมำรถนำไปจำหน่ำยได้ ได้แก่ เศษคอนกรีต และอิฐ จะนำไปใช้ใน
กำรปรับถมพื้นที่ลำนจอดรถของโครงกำร โดยไม่มีกำรขนย้ำยเศษวัสดุ
ออกจำกพื้นที่โครงกำรแต่อย่ำงใด ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดผลกระทบ
ต่อสภำพแวดล้อมของชุมชน ดังนั้น จึงคำดว่ำจะไม่ส่งกระทบด้ำนกำร
จัดกำรมูลฝอยแต่อย่ำงใด
3.5 การจราจร
กำรคมนำคมเข้ำสู่พื้นที่โครงกำรจะใช้กำรคมนำคมทำงบกจำก 1. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยคอยควบคุม
ห้ำแยกฉลองเข้ำสู่ถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4028 (ถนนปฏัก)
และอ ำนวยควำมสะดวกกำรจรำจรบริ เ วณ
ตรงไประยะทำงประมำณ 8.60 กิโลเมตร ถึงวงเวียนกะรนใช้ทำงออก
ทำงเข้ำ-ออกโครงกำรตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง
ที่ 2 เข้ำสู่ถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4030 (ถนนวิเศษ) ตรงไป 2. จัดระบบกำรจรำจรให้มีควำมปลอดภัย โดยติดตั้ง
ประมำณ 650 เมตร แล้ ว เลี้ ย วขวำเข้ ำ สู่ ถ นนสำธำรณประโยชน์
ป้ำยสัญญำณจรำจร เช่น ป้ำยชะลอควำมเร็ว เขต
ซอยปฏัก 24 ตรงไปประมำน 190 เมตร พื้นที่โครงกำรอยู่ทำงขวำมือ
ก่อสร้ำง เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงกำร และบริเวณ
ปัจจุบันได้ดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทำงเข้ำ-ออก
แต่จะมีกำรปรับพื้นที่เพื่อเป็นลำนจอดรถ ซึ่งจะมีกำรรื้อถอนบ้ำนพัก

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. อบรม ตักเตือน และเข้มงวด กับพนักงำนขับรถ
ทุกคนให้ปฏิบัติตำมกฎจรำจรอย่ำงเคร่งครัด และ
รักษำสภำพถนนที่ใช้เป็นเส้นทำงลำเลียง เพื่อลด
ปัญหำผลกระทบทำงด้ำนกำรจรำจร
4. กำชับให้พนักงำนขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้ำงใช้ควำม
ระมั ด ระวั งเพิ่ ม ขึ้ น ในขณะที่ ขั บ ผ่ ำ นชุ ม ชนหรื อ
ทำงแยก โดยเฉพำะกรณีตัดกระแสจรำจร
5. จำกัดควำมเร็วของรถให้วิ่งด้วยควำมเร็วไม่เกิน
30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่ำนพื้นที่ชุมชน
6. จัดระเบียบรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้ำงให้จอดอยู่
ในเขตก่อสร้ำงเท่ำนั้น ห้ำมจอดบนถนนสำธำรณะ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
สถานที่ดาเนินการ
- รถบรรทุกที่ใช้ในกำรขนส่งวัสดุก่อสร้ำง
ระยะเวลา/ความถี่
- ตรวจสอบทุก วั น ตลอดระยะเวลำ
ก่อสร้ำง
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนำลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จำกัด

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.5 การจราจร (ต่อ)
อำศัยชั้นเดียว จำนวน 3 หลัง และบ้ำนพักอำศัย 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง
ดังนั้น กิจกรรมกำรก่อสร้ำงจะมีเพียงกำรรื้อถอนบ้ำนพักอำศัยและ
ปรับพื้นที่เพื่อเป็นลำนจอดรถเท่ำนั้น ซึ่งไม่ได้เป็นงำนก่อสร้ำงหลัก
แต่อย่ำงใด โดยจะใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงอีกประมำณ 1 เดือน ทั้งนี้
ปริมำณกำรจรำจรที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นยำนพำหนะหรือรถบรรทุก
ขนำดเล็ก เช่น รถกระบะ 4 ล้อ และรถบรรทุก 6 ล้อ โดยมี ปริมำณ
กำรจรำจรรวมทั้งหมด 3.90 PCU/ชั่วโมง
ผลกระทบต่อสภาพการจราจรภายนอกโครงการ
 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ)
สภำพกำรจรำจรในปัจจุบันมีค่ำอัตรำส่วน V/C เท่ำกับ 0.336
และสภำพกำรจรำจรในระยะก่อสร้ำงมีค่ำอัตรำส่วน V/C เท่ำกับ
0.338 ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงน้อยมำก โดยเพิ่มขึ้น 0.002 และเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่ำประเมินตำมอัตรำส่วนของปริมำณกำรจรำจรที่มีผล
ต่อสภำพกำรจรำจร ของ วิศิษฎ์ ประทุมสุวรรณ, วิศวกรรมกำรทำง
และวิเครำะห์จรำจร, พ.ศ.2542, หน้ำ 124 – 133 พบว่ำ อัตรำส่วน
ของปริมำณกำรจรำจร V/C ทั้งในปัจจุบัน และระยะก่อสร้ำง จะอยู่ใน
ระดับควำมคล่องตัว A (LOS A) (V/C<0.49) หมำยถึง กำรไหลโดย
อิสระที่สำมำรถเลือกใช้ควำมเร็วรถระดับใดก็ได้ และจะมีกำรแซงมำก
ซึ่งระดั บ นี้ ผู้ ขั บ ขี่ จะเดิ น ทำงได้ ส ะดวกรวดเร็ ว ดั งนั้ น จะเห็ น ได้ ว่ ำ
ปริมำณกำรจรำจรบนถนนดังกล่ำวในระยะก่อสร้ำงจะเพิ่มขึ้นจำก
ปัจจุบันเพียงเล็กน้อย และไม่ได้เปลี่ยนสภำพกำรจรำจรให้แตกต่ำงไป
จำกเดิม จึงถือได้ว่ำผลกระทบต่อกำรจรำจรในระยะก่อสร้ำงโครงกำร

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.5 การจราจร (ต่อ)
บนถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4030 (ถนนวิเศษ) จะอยู่ในระดับต่ำ
 ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24)
สภำพกำรจรำจรในปัจจุบันมีค่ำอัตรำส่วน V/C เท่ำกับ 0.074
และสภำพกำรจรำจรในระยะก่อสร้ำงมีค่ำอัตรำส่วน V/C เท่ำกับ
0.076 ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงน้อยมำก โดยเพิ่มขึ้น 0.002 และเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่ำประเมินตำมอัตรำส่วนของปริมำณกำรจรำจรที่มีผล
ต่อสภำพกำรจรำจร ของ วิศิษฎ์ ประทุมสุวรรณ, วิศวกรรมกำรทำง
และวิเครำะห์จรำจร, พ.ศ.2542, หน้ำ 124 – 133 พบว่ำ อัตรำส่วน
ของปริมำณกำรจรำจร V/C ทั้งในปัจจุบัน และระยะก่อสร้ำง จะอยู่ใน
ระดับควำมคล่องตัว A (LOS A) (V/C0.49) หมำยถึง กำรไหลโดย
อิสระที่สำมำรถเลือกใช้ควำมเร็วรถระดับใดก็ได้ และจะมีกำรแซงมำก
ซึ่ งระดั บ นี้ ผู้ ขั บ ขี่ จ ะเดิ น ทำงได้ ส ะดวกรวดเร็ ว ดั งนั้ น จะเห็ นได้ ว่ ำ
ปริมำณกำรจรำจรบนถนนสำธำรณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) ในระยะ
ก่อสร้ำงจะเพิ่ มขึ้นจำกปัจจุ บันเพียงเล็กน้ อย และไม่ได้เปลี่ยนสภำพ
กำรจรำจรให้แตกต่ำงไปจำกเดิม จึงถือได้ว่ำผลกระทบต่อกำรจรำจรใน
ระยะก่อสร้ำงโครงกำรบนถนนสำธำรณประโยชน์จะอยู่ในระดับต่ำ
ผลกระทบการเลี้ยวเข้า-ออกของรถ
จำกกำรตรวจสอบควำมเร็ ว รถที่ เ คลื่ อ นตั ว บนถนนทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข 4030 (ถนนวิเศษ) พบว่ำ จะใช้ควำมเร็วไม่เกิน 65
กิโลเมตรต่อชั่วโมง และบนถนนสำธำรณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24)
จะใช้ควำมเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เนื่องจำกพื้นที่ดังกล่ำว

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.5 การจราจร (ต่อ)
เป็นเขตชุมชนที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง และถนนค่อนข้ำงแคบ
ดังนั้ น โครงกำรจะต้ อ งมี ม ำตรกำรควบคุม ดู แ ลรถบรรทุ กในระยะ
ก่ อ สร้ ำ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท ำงกำรจรำจร โดยจะมี
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยคอยควบคุมดูแลรถบรรทุก เข้ำ-ออก
บริเวณทำงเข้ำ-ออกโครงกำร จำนวน 1 จุด ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง
ซึ่งสำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้
 กรณีรถเลี้ยวเข้าโครงการ
กรณีรถบรรทุกวิ่งมำจำกถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4030
(ถนนวิเศษ) จะต้องเลี้ยวขวำเข้ำสู่ถนนสำธำรณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24)
และเลี้ยวขวำเข้ำสู่พื้นที่โครงกำร ซึ่งจะตัดกระแสจรำจรของรถทำง
ตรงที่วิ่งผ่ำนหน้ำพื้นที่โครงกำร และถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข
4030 (ถนนวิเศษ) ดังนั้น รถจะต้องจอดรอเพื่อให้รถทำงตรงที่วิ่งผ่ำน
หน้ำพื้นที่โครงกำรผ่ำนไปก่อน และเมื่อเห็นว่ำถนนทั้ง 2 เลนว่ำงหรือ
รถทำงตรงหยุดเพื่อให้รถเลี้ยวเข้ำ ก็จะสำมำรถเลี้ยวขวำเข้ำพื้นที่
โครงกำรได้อย่ำงปลอดภัย
 กรณีรถเลี้ยวออกโครงการ
กรณีรถบรรทุกเลี้ยวออกจำกพื้นที่โครงกำร จะต้องเลี้ยวซ้ำยออก
สู่ถนนสำธำรณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) และเลี้ยวซ้ำยออกสู่ถนนทำง
หลวงแผ่ นดิ น หมำยเลข 4030 (ถนนวิเ ศษ) ซึ่งจะมี ก ำรตั ด กระแส
จรำจรของรถที่วิ่งผ่ำนหน้ำพื้นที่โครงกำร และถนนทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 4030 (ถนนวิ เ ศษ) ดั ง นั้ น รถจะต้ อ งจอดรอเพื่ อ ให้ ร ถ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ดัชนีที่ตรวจวัด
- หม้อแปลงไฟฟ้ำ
- ระบบสำยไฟฟ้ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ต่ำงๆ
วิธีการ
- ตรวจสอบหม้ อ แปลงไฟฟ้ ำ ระบบ
สำยไฟฟ้ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำงๆ
ให้ อ ยู่ ใ นสภำพพร้ อ มใช้ ง ำนเสมอ

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.5 การจราจร (ต่อ)
ทำงตรงที่วิ่งผ่ำนหน้ำพื้นที่โครงกำรผ่ำนไปก่อน และเมื่อเห็นว่ำถนนทั้ง
2 เลนว่ำงหรือรถทำงตรงหยุดเพื่อให้รถเลี้ยวออก แล้วจึงค่อยซ้ำยออก
สู่ถนนสำธำรณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) และถนนทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 4030 (ถนนวิเศษ)
แต่อย่ำงไรก็ตำม รถที่เลี้ยวขวำเข้ำโครงกำร และเลี้ยวซ้ำยออก
จำกโครงกำร จะใช้เวลำประมำณ 5-10 วินำที ซึ่งจะทำให้เกิดปริมำณ
จรำจรสะสมของรถที่วิ่งผ่ำนหน้ำพื้นที่โครงกำร ประมำณ 1-2 คัน
ซึ่งจะเป็ นเพี ยงช่ วงระยะเวลำสั้น ๆ เท่ำนั้ น และไม่ทำให้ร ถติด เป็ น
ระยะไกล ประกอบกั บ โครงกำรจะจั ด ให้ มี เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ รั ก ษำควำม
ปลอดภั ย จ ำนวน 1 คน ยื น ประจ ำบริ เ วณทำง-เข้ ำ ออกโครงกำร
เมื่ อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ เ ห็ น ว่ ำ ถนนว่ ำ งมี ค วำมปลอดภั ย ก็ จ ะส่ งสั ญ ญำณให้
รถบรรทุกเลี้ยวขวำเข้ำและเลี้ยวซ้ำยออกสู่ถนนสำธำรณประโยชน์
(ซอยปฏัก 24) ดังนั้น คำดว่ำผลกระทบด้ำนควำมปลอดภัยในกำร
เลี้ยวเข้ำ-ออก พื้นที่ก่อสร้ำงของโครงกำรจะอยู่ในระดับต่ำ
3.6 การใช้ไฟฟ้า
ปั จ จุ บั น โครงกำรได้ ด ำเนิ น กำรก่ อ สร้ ำ งอำคำรห้ อ งพั ก เสร็ จ 1. กำชับให้คนงำนมีกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัด เช่น
เรียบร้อยแล้ว แต่จะมีกำรปรับพื้นที่เพื่อเป็นลำนจอดรถ ซึ่งจะมีกำร
เปิดไฟเท่ำที่ใช้งำน เป็นต้น
รื้อถอนบ้ำนพักอำศัยชั้นเดียว จำนวน 3 หลัง และบ้ำนพักอำศัย 2 ชั้น 2. ตรวจสอบระบบสำยไฟฟ้ ำ และอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ ำ
จำนวน 2 หลั ง ดั งนั้ น กิ จ กรรมกำรก่ อ สร้ ำ งจะมี เ พี ย งกำรรื้ อ ถอน
ต่ ำ งๆ ให้ อ ยู่ ใ นสภำพพร้ อ มใช้ ง ำนเสมอ และ
บ้ำนพักอำศัยและปรับพื้นที่เพื่อเป็นลำนจอดรถเท่ำนั้น ซึ่งคำดว่ำจะมี
ซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่ำชำรุดเสียหำย
ผลกระทบในด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำน้อยมำก ประกอบกับโครงกำรใช้เวลำ 3. จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำสำรอง ใช้ในโครงกำร
ในกำรดำเนินกำรประมำณ 1 เดือน ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงกำรได้มีกำร
กรณี ไ ฟตก เพื่อ ลดกำรใช้ ไฟฟ้ ำ จำกสำยส่ งที่ ใ ช้
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำ (Transformer) ชนิด Oil Immersed
ร่วมกับพืน้ ที่ข้ำงเคียง

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.6 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)
Transformer ขนำด 1,500 kVA จำนวน 1 ชุด ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้ำที่
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยและควำมมั่นคง
ของระบบต่อกำรใช้งำน โดยมำตรฐำนที่ใช้ในกำรออกแบบและติดตั้ง
ให้เป็นไปตำมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ภำยในโครงกำรตำม
หลักวิศวกรรม ดังนั้น จึงคำดว่ำกำรใช้ไฟฟ้ำในระยะก่อสร้ำงโครงกำร
จะไม่ส่งผลกระทบแต่อย่ำงใด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
ปั จ จุ บั น โครงกำรได้ ด ำเนิ น กำรก่ อ สร้ ำ งอำคำรห้ อ งพั ก เสร็ จ 1. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยคอยอำนวย
4.1 สภาพเศรษฐกิ จ และ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ จ ะมี กิ จ กรรมกำรรื้ อ ถอนบ้ ำ นพั ก อำศั ย จ ำนวน
ควำมสะดวก และดู แ ลควำมปลอดภั ย จำก
สังคม
5 หลัง ได้แก่ บ้ำนพักอำศัยชั้นเดียว จำนวน 3 หลัง และบ้ำนพักอำศัย
กิจกรรมกำรก่อสร้ำงอำคำรแก่ประชำชนใกล้เคียง
2 ชั้น จำนวน 2 หลัง และจะมี กิจกรรมกำรปรับพื้นที่เ พื่อเป็นลำน 2. จัดให้ มีกล่อ งรับควำมคิ ดเห็น ที่บริเ วณป้อ มยำม
จอดรถเท่ ำ นั้ น และปรั บ พื้ น ที่ ล ำนจอดรถ โดยจะเทพื้ น คอนกรี ต
พร้อมจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจำก
ผสมเสร็จ ซึ่งลำนจอดรถของโครงกำรจะเป็นพื้นที่โล่ง เทพื้นคอนกรีต
ผู้พักอำศัยบริเวณใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบจำก
และไม่มีหลังคำคลุม และใช้เวลำในกำรดำเนินกำรเพียงระยะเวลำสั้นๆ
กำรก่อสร้ำง ซึ่งกรณีที่มีเรื่องร้องเรียน เจ้ำหน้ำที่
ประมำณ 1 เดือน ดังนั้น จึงคำดว่ำกำรรื้อถอนและกำรก่อสร้ำงจะ
โครงกำรต้ องรำยงำนให้เ จ้ำ ของโครงกำรทรำบ
ไม่ส่งผลกระทบต่อสภำพเศรษฐกิจและสังคมแต่อย่ำงใด
และตรวจสอบข้อเท็จจริงตลอดจนประสำนงำน
กับผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อน เพื่อหำแนวทำงแก้ไข
และยุ ติ ปั ญ หำควำมเดื อ ดร้ อ น โดยจะต้ อ งเร่ ง

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
ซ่อมแซมและเปลี่ยนทันทีเมื่อพบว่ำ
ชำรุดเสียหำย
สถานที่ดาเนินการ
- หม้อแปลงไฟฟ้ำ
- ระบบสำยไฟฟ้ ำ /อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ ำ ใน
พื้นที่ก่อสร้ำง
ระยะเวลา/ความถี่
- ตรวจสอบทุกสัปดำห์ ตลอดระยะเวลำ
ก่อสร้ำง
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนำลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จำกัด
ดัชนีที่ตรวจวัด
- อำคำรและบ้ ำ นพั ก อำศั ย โดยรอบ
โครงกำรในรัศมี 100 เมตร
วิธีการ
- ก่ อ นด ำเนิ น กำรก่ อ สร้ ำ งอำคำร
โครงกำร ต้องสำรวจสภำพบ้ำนเรือน
ประชำชนในรัศมี 100 เมตร จำกที่ตั้ง
โครงกำร พร้ อมถ่ ำยรู ปสภำพบ้ ำ น
ดั งกล่ ำ วว่ ำมี ก ำรแตกร้ ำ วของผนั ง
ฝ้ำหรือเพดำน หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็น
ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บและประเมิ น

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.1 สภาพเศรษฐกิ จ และ
สังคม (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบภำยใน 2 วัน ทั้งนี้ หำกตรวจสอบแล้ว
พบว่ำผู้ร้องเรียนหรือผู้ได้รับควำมเดือดร้อนได้รับ
ผลกระทบจำกกำรดำเนินกำรของโครงกำรจริ ง
โครงกำรจะต้องเร่งดำเนินกำรแก้ไข ชดเชยหรือ
เยียวยำ ผู้ได้รับผลกระทบโดยเร่งด่วน พร้อมทั้ง
ให้ตรวจสอบหำสำเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบและ
หำแนวทำงแก้ไข เพื่อป้องกันปัญหำเกิดขึ้ นซ้ำใน
อนำคต
3. เจ้ำของโครงกำรต้องกำชับให้ผู้รับเหมำก่อสร้ำง
ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่เสนอในรำยงำนอย่ำงเคร่งครัด

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปัจจุบั นโครงกำรได้ ดำเนิ นกำรก่อ สร้ำงอำคำรห้อ งพัก เสร็ จ 1. ก ำหนดมำตรกำรก ำกั บ ดู แ ล และควบคุ ม ไม่ ใ ห้
ปลอดภัย
เรียบร้อยแล้วแต่จะมีกำรปรับพื้นที่เพื่อเป็นลำนจอดรถ ซึ่งจะมีกำร
คนงำนรบกวนหรื อ บุ ก รุ ก พื้ น ที่ น อกโครงกำร
รื้อถอนบ้ำนพักอำศัยชั้นเดียว จำนวน 3 หลัง และบ้ำนพักอำศัย 2 ชั้น
โดยจั ด ให้ มี หั ว หน้ ำ คนงำนคอยก ำกั บ ดู แ ล
จำนวน 2 หลั ง ดั งนั้ น กิ จ กรรมกำรก่ อ สร้ ำ งจะมี เ พี ย งกำรรื้ อ ถอน
และลงโทษ กรณีที่มีกำรฝ่ำฝืน เพื่อป้องกันคนงำน
บ้ำนพักอำศัยและปรับพื้นที่เพื่อเป็นลำนจอดรถเท่ำนั้น ซึ่งจะก่อให้เกิด
ก่อควำมเดือดร้อนต่อผู้พักอำศัยใกล้เคียง
ผลกระทบด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยจำกโครงกำรต่อชุมชน 2. ตรวจสอบเครื่ อ งจั ก รในกำรท ำงำนให้ มี ค วำม
น้อยมำก ประกอบกั บโครงกำรใช้เ วลำในกำรดำเนิน กำรประมำณ
พร้ อมในกำรใช้ งำน เพื่ อป้ องกั นอุ บัติ เ หตุ ที่อ ำจ
1 เดือน ดังนั้น จึ งคำดว่ำ ผลกระทบด้ ำนอำชีวอนำมั ยและควำม
เกิดขึ้น
ปลอดภัยจำกโครงกำรต่อชุมชนในระดับต่ำ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
ผลกระทบระหว่ำงก่อสร้ำง ทั้งนี้ หำก
กำรก่อสร้ำงอำคำรของโครงกำรส่งผล
กระทบต่ออำคำรข้ำงเคียง จะต้องรีบ
ดำเนินกำรแก้ไข ชดเชยหรือเยียวยำ
ผู้ได้รับผลกระทบโดยทันที
สถานที่ดาเนินการ
- บ้ำ นพั ก อำศั ย โดยรอบโครงกำรใน
รัศมี 100 เมตร
ระยะเวลา/ความถี่
- ตรวจสอบทุกสัปดำห์ ตลอดระยะเวลำ
ก่อสร้ำง
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนำลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จำกัด
ดัชนีที่ตรวจวัด
- อำคำรและบ้ำนพักอำศัยรอบโครงกำร
- อุปกรณ์ป้องกันควำมปลอดภัยส่วน
บุคคล
วิธีการ
- ตรวจสอบอำคำรและบ้ำนพักอำศัย
โดยรอบโครงกำรในรัศมี 100 เมตร
ว่ ำ ได้ รั บ ควำมเดื อ ดร้ อ นจำกกำร
ก่อสร้ำงโครงกำรหรือไม่ หำกได้รับ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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4. 3 ระ บ บ ก ารป้ อ งกั น
ปัจจุบันได้ดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว 1. จั ด ให้ มี ร ะบบป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย โดยกำรติ ด ตั้ งถั ง
อัคคีภัยและดับเพลิง
แต่จะมีกำรปรับพื้นที่เพื่อเป็นลำนจอดรถ ซึ่งจะมีกำรรื้อถอนบ้ำนพัก
ดับเพลิงเคมีแห้ง ขนำด 4 กิโลกรัม ไว้ในสถำนที่ที่
อำศัยจำนวน 5 หลัง ได้แก่ บ้ำนพักอำศัยชั้นเดียว จำนวน 3 หลัง
คำดว่ำจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่ำย และจะต้องติดตั้ง
และบ้ำนพักอำศัย 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง ดังนั้น กิจกรรมกำรก่อสร้ำง
บริเวณที่สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนและสำมำรถ
จะมีเพียงกำรรื้อถอนบ้ำนพักอำศัยและปรับพื้นที่เพื่อเป็นลำนจอดรถ
หยิบใช้ได้อย่ำงสะดวก
เท่ำนั้น ซึ่งโครงกำรติดตั้ง ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนำด 4 กิโลกรัม ไว้ 2. จัดให้มีกำรตรวจสอบถังดับเพลิงให้อยู่ในสภำพที่
บริเวณห้องเก็บวัสดุ ก่อสร้ำง ติดตั้งไว้ให้ส่วนบนสุดสูงจำกพื้นไม่เกิน
พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ
1.50 เมตร สำมำรถอ่ำนคำแนะนำและนำไปใช้ได้สะดวก ประกอบกับ 3. กำรเดิน สำยไฟและกำรติด ตั้งระบบไฟฟ้ำต่ ำงๆ
โครงกำรใช้เวลำในกำรดำเนินกำรประมำณ 1 เดือน ซึ่งปัจจุบันภำยใน
ต้องให้ควำมปลอดภัยและถูกต้องตำมขั้นตอน

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภำยในพื้นที่ก่อสร้ำง
และบริเวณเหนือรั้วโครงกำรเพื่อตรวจสอบกรณี
อุบัติเหตุหรือเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ในพื้นที่ก่อสร้ำง
4. ต้องมีอุปกรณ์สำหรับกำรปฐมพยำบำล พยำบำล
ประจ ำรวมทั้ ง อุ ป กรณ์ เตรี ย มรถส ำหรั บ จั ด ส่ ง
ผู้บำดเจ็บในกรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรง เพื่อนำส่งไป
ยังสถำนพยำบำลบริเวณใกล้เคียง
5. ในกรณีที่พบว่ำปัญหำที่ร้องเรียนมีสำเหตุมำจำก
กำรดำเนินงำนของโครงกำรโดยตรง โครงกำรจะ
ด ำเนิ น กำรแก้ ไ ขปั ญ หำร้ อ งเรี ย นตำมแนวทำง
เงื่อนไขและระยะเวลำที่ได้กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
ควำม เ ดื อ ดร้ อน ให้ รี บด ำเ นิ น
กำรแก้ไขโดยทันที
- ต้องมีกำรตรวจสอบอุปกรณ์ หรือจัด
ให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
สถานที่ดาเนินการ
- บ้ ำ นพั ก อำศั ย โดยรอบโครงกำร
ในรัศมี 100 เมตร
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำง
ระยะเวลา/ความถี่
- ตรวจสอบทุกสัปดำห์ ตลอดระยะเวลำ
ก่อสร้ำง
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนำลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จำกัด
ดัชนีที่ตรวจวัด
- สภำพเครื่ องใช้ไ ฟฟ้ ำ และอุป กรณ์
ก่อสร้ำง
วิธีการ
- ตรวจสอบสภำพเครื่ องใช้ ไฟฟ้ ำและ
อุปกรณ์ก่อสร้ำงก่อนใช้งำนทุกครั้ง
สถานที่ดาเนินการ
- อุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ใช้ในงำนก่อสร้ำง
- เครื่องมือก่อสร้ำง

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
ระยะเวลา/ความถี่
- ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะ เวลำ
กำรก่อสร้ำง
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนำลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จำกัด

ดัชนีที่ตรวจวัด
- รั้วรอบพื้นที่ก่อสร้ำง
วิธีการ
- ตรวจสอบรั้ ว ให้ อ ยู่ ใ นสภำพปิ ด กั้ น
โดยรอบ มี ค วำมแน่ น หนำและ
บดบังมลทัศน์ได้
สถานที่ดาเนินการ
- รั้ ว รอบพื้ น ที่ ก่ อ สร้ ำ ง และพื้ น ที่
บ้ำนพักคนงำน
ระยะเวลา/ความถี่
- ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนำลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จำกัด

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4. 3 ระ บ บ ก ารป้ อ งกั น โครงกำรได้จัดให้มีระบบดับเพลิงและอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ต่ำงๆ 4. จัดเก็บวัสดุกำรก่อสร้ำงที่เป็นวัตถุไวไฟหรือง่ำยต่อ
อัคคีภัยและดับเพลิง (ต่อ) ตำมกำหนด ดังนั้น จึงคำดว่ำผลกระทบด้ำนกำรเกิดอัคคีภัยจะเกิดขึ้น
กำรติดไฟ แยกให้เป็นสัดส่วนพร้อมทั้งแสดงป้ำย
ในระดับต่ำ
เตือนให้ชัดเจน เพื่อป้องกันกำรเกิดเพลิงไหม้
5. ห้ ำ มคนงำนสู บ บุ ห รี่ ใ กล้ กั บ วั ส ดุ ที่ ติ ด ไฟได้ ง่ ำ ย
พร้ อ มทั้ งก ำชั บ ให้ ค นงำนดั บ ไฟให้ ส นิ ท ทุ ก ครั้ ง
หลังจำกเลิกสูบบุหรี่
6. ควบคุ มดูแลกิจกรรมที่ ก่ อให้ เกิ ดประกำยไฟอย่ ำง
เข้มงวด
4.4 ทัศนียภาพ
สภำพพื้ น ที่ โ ครงกำรปั จ จุ บั น มี อ ำคำรห้ อ งพั ก 8 ชั้ น จ ำนวน 1. วำงแผนจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร
2 อำคำร ดั งนั้ น จึ งคำดว่ ำ จะไม่ ส่ ง ต่ อ ด้ ำ นทั ศ นี ย ภำพแต่ อ ย่ ำ งใด
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีกำรดูแลรักษำควำม
ส่วนบริเวณพื้นที่ลำนจอดรถจะมีกำรรื้อถอนบ้ำนพักอำศัย จำนวน
สะอำดภำยในบริเวณพื้นที่รื้อถอน
5 อำคำร ได้แก่ บ้ำนพักอำศัยชั้นเดียว จำนวน 3 อำคำร และบ้ำนพัก 2. จัดให้มีรั้วอิฐบล็อกด้ำนทิศตะวันออก สูง 2.50 เมตร
อำศั ย 2 ชั้ น จ ำนวน 2 อำคำร และปรั บ พื้ น ที่ เ พื่ อ ท ำลำนจอดรถ
และรั้ วชั่วครำว (Aluminum sheet) โดยรอบ
เท่ ำ นั้ น โดยจะไม่ มี ก ำรก่ อ สร้ ำ งอำคำรแต่ อ ย่ ำ งใด ซึ่ งกำรรื้ อ ถอน
แนวเขตที่ดินด้ำนทิศตะวันออก และทิศใต้ สูง 3
บ้ำนพักอำศัยทำให้เกิดผลกระทบด้ำนสุนทรียภำพต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง
เมตร เพื่ อ บดบังทั ศนี ย ภำพที่ ไ ม่ส วยงำมในช่ ว ง
พื้นที่โครงกำร ดังนั้น โครงกำรจัดให้มีรั้วอิฐบล็อกด้ำนทิศตะวันออก
รื้อถอน
สูง 2.50 เมตร และรั้วชั่วครำว (Aluminum sheet) โดยรอบแนวเขต 3. ควบคุ ม กิ จ กรรมกำรรื้ อ ถอนและก่ อ สร้ ำ งให้ อ ยู่
ที่ดินด้ำนทิศตะวันออก และทิศใต้ สูง 3 เมตร โดยรอบพื้นที่รื้อถอน
ภำยในพื้นทีโ่ ครงกำรเท่ำนั้น
บ้ำนพักอำศัยเพื่อบดบังทัศนียภำพที่ไม่สวยงำม
สำหรับกำรรื้อถอนบ้ำนพักอำศัยใช้เวลำประมำณ 1 เดือน ซึ่งคำด
ว่ำจะมีผลกระทบในระยะเวลำสั้นๆ เท่ำนั้น โดยวัสดุจำกกำรรื้อถอน
โครงกำรจะนำมำปรับถมภำยในโครงกำร พร้อมทั้งตกแต่ง และทำ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ

4.5 สุขภาพของประชาชน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดัชนีที่ตรวจวัด
- ถังรองรับมูลฝอย
- รำงระบำยน้ำ
- ห้องน้ำห้องส้วมโครงกำร
วิธีการ
- ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้อยู่ใน
สภำพดีอยู่เสมอ ถ้ำมีกำรชำรุดต้อง
ดำเนินกำรแก้ไขอย่ำงทันที
- ใช้สำรเคมีที่มีควำมปลอดภัยฉีดพ่น
หลังรื้อถอนบ้ำนพักคนงำน
- ตรวจสอบและก ำจั ด แหล่ ง ลู ก น้ ำ
ยุงลำยเป็นประจำ
- ตรวจสอบรำงระบำยน้ำ ไม่ให้มีกำร
อุดตันของเศษมูลฝอย เศษอำหำร
- ตรวจสอบห้อ งน้ ำ-ห้อ งส้ วมภำยใน
โครงกำรและบ้ำนพักคนงำนก่อสร้ำง
ให้สะอำดอยู่เสมอ
สถานที่ดาเนินการ
- คนงำนก่อสร้ำงและบ้ำนพักคนงำน/
พื้นที่ก่อสร้ำง

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ควำมสะอำดพื้ น ที่ โ ครงกำรให้ เ ป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย จึ ง คำดว่ ำ
ผลกระทบต่อด้ำนทัศนียภำพที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ
ปั จ จุ บั น โครงกำรได้ ด ำเนิ น กำรก่ อ สร้ ำ งอำคำรห้ อ งพั ก เสร็ จ 1. ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
เรียบร้อยแล้ว แต่จะมีกิจกรรมกำรรื้อถอนบ้ำนพักอำศัย จำนวน 5
ด้ำนเสีย ง ด้ำนคุณภำพอำกำศ ด้ำนกำรจรำจร
หลัง ได้แก่ บ้ำนพักอำศัยชั้นเดียว จำนวน 3 หลัง และบ้ำนพักอำศัย 2
ด้ำนน้ำเสีย ด้ำนขยะมูลฝอย และด้ำนอำชีวอนำมัย
ชั้น จำนวน 2 หลัง ซึ่งอยู่ทำงด้ำนทิศใต้ของอำคำร และมีกิจกรรมกำร
และควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด
ปรับเพื่อที่เพื่อทำที่ลำนรถ ซึ่งจะใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงประมำณ 1 2. มีกำรป้องกันเกี่ยวกับโรคระบำด (กรณีที่โครงกำร
เดือน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลำยด้ำน เช่น ฝุ่ น
มีกำรก่อสร้ำงในช่วงที่มีกำรแพร่ระบำดของโรค
ละออง เสี ยง สั่นสะเทือน และอุ บัติเหตุต่ำงๆ ทั้งจำกกิ จกรรมกำร
ไวรัสโคโรนำ (COVID-19)) ปฏิบัติดังนี้
รื้อถอน และคนงำนก่อสร้ำง ซึ่งหำกโครงกำรไม่มีมำตรกำรป้องกัน
1) คนงำนก่อสร้ำงต้องได้รับกำรฉีดวัคซีนป้องกัน
และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ หมำะสม จะส่ งผลกระทบต่ อ
โควิด 19 (COVID-19) เพื่อป้องกันกำรติด
สุขภำพของคนงำนก่อสร้ำงและผู้อยู่อำศัยโดยรอบโครงกำรได้ ดังนั้น
เชื้อโควิด 19 (COVID-19)
โครงกำรจึงได้กำหนดมำตรกำรป้องกันด้ำนสุขภำพ เพื่อป้องกันและ
2) จัดให้มีกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยเจ้ำหน้ำที่
ควบคุ ม โรคที่ อ ำจเกิ ด กั บ คนงำนก่ อ สร้ ำ ง และผู้ อ ยู่ อ ำศั ย ข้ ำ งเคี ย ง
โครงกำร และคนงำนก่อสร้ำงก่อนเข้ำสู่พื้นที่
โดยรอบโครงกำร
ก่อสร้ำงและห้ำ มมิใ ห้ผู้ ที่มีค วำมสุ่ม เสี่ย งต่ อ
กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพของโครงกำรดำเนินกำรศึกษำ
กำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) หรือมีไข้
มีลักษณะตำมแนวทำงกำรประเมินผลกระทบสุขภำพของสำนักงำน
สู ง กว่ ำ 37.50 องศำเซลเซี ย ส เข้ ำ พื้ น ที่
นโยบำยและแผนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม (กั น ยำยน
โครงกำรโดยเด็ดขำด
2553) ซึ่งกำหนดวิธีกำรดังนี้
3) ก ำหนดให้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ แ ละคนงำนก่ อ สร้ ำ ง
1) การกลั่นกรองโครงการ (Screening)
ตลอดจนผู้มำติดต่อโครงกำรทุกคนต้องสวมใส่
1.1) ข้อมูลรำยละเอียดและแผนงำนของโครงกำร
หน้ำกำกอนำมัยตลอดระยะเวลำที่อยู่ในพื้นที่
โครงกำรโรงแรม ชนำลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท เป็นโครงกำรประเภท
โครงกำร

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) ผู้รับเหมำก่อสร้ำงต้องจัดหำหน้ำกำกอนำมัย
หรื อ หน้ ำ กำกผ้ ำ สบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรื อ
น้ำยำฆ่ำเชื้อโรค ให้ลูกจ้ำงหรือแรงงำนอย่ำง
เพียงพอ
5) ขอควำมร่ วมมื อเจ้ ำหน้ ำที่ โครงกำรผู้ รั บเหมำ
ก่ อ สร้ ำ ง ตลอดจนแรงงำนต่ ำ งด้ ำ วจำกทุ ก
ประเทศ งดเดินทำงข้ ำมประเทศ หรือกลั บไป
เยี่ยมภูมิลำเนำในช่วงที่มีกำรแพร่ระบำดของโรค
6) ขอควำมร่ วมมือเจ้ำหน้ำที่ โครงกำรผู้รับเหมำ
ก่อสร้ำง ตลอดจนคนงำนก่อสร้ำงงดจัดงำน
พิธี หรืองำนรื่นเริงต่ ำงๆ ในช่วงที่มีกำรแพร่
ระบำดของโรค
7) กำหนดให้ผู้รับเหมำก่อสร้ำงและแรงงำนต้องเฝ้ำ
ติดตำมอำกำรตนเองอย่ำงใกล้ชิด หำกพบว่ำมีไข้
ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ หรือมรีอำกำร
ผิดปกติของระบบทำงเดินหำยใจ ถือเป็นกลุ่มที่
มี ควำมเสี่ ยงสู งขอให้ ไปพบแพทย์ เพื่ อรั บกำร
ตรวจรักษำทันที
8) ในกำรใช้ชีวิตประจำวันให้ลูกจ้ำงหรือแรงงำน
ออกจำกสถำนที่พัก (แคมป์คนงำน) ให้น้อย
ที่สุด และให้รักษำระยะในกำรนั่งหรือยืนให้
ห่ำงกันอย่ำงน้อย 2 เมตร เพื่อป้องกันกำร

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
- ถังรองรับมูลฝอยภำยในโครงกำร
- พื้นที่บ้ำนพักคนงำนก่อสร้ำง
- พื้ น ที่ โ ครงกำรและพื้ น ที่ บ้ ำ นพั ก
คนงำนก่อสร้ำง
- ห้ อ งน้ ำ-ห้ อ งส้ ว มภำยในโครงกำร
และบ้ำนพักคนงำนก่อสร้ำง
ระยะเวลา/ความถี่
- ตรวจสอบทุก วั น ตลอดระยะเวลำ
ก่อสร้ำง
- ตรวจสอบภำยหลังรื้อถอนบ้ำนพั ก
คนงำนก่อสร้ำง
- แหล่งกำจัดลูกน้ำ ยุงลำย ตรวจสอบ
ทุกสัปดำห์ ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง
- ตรวจสอบรำงระบำยน้ ำทุ กสั ปดำห์
ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง
- ตรวจสอบห้ อ งน้ ำ-ห้ อ งส้ ว มทุ ก วั น
ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนำลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จำกัด

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5-36

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.5 สุขภาพของประชาชน โรงแรม จำนวน 211 ห้องพัก มีเนื้อที่ทั้งหมด 2-3-78.10 ไร่ หรือ
(ต่อ)
4,712.40 ตำรำงเมตร ภำยในโครงกำรประกอบด้วยอำคำรห้องพัก
8 ชั้น จำนวน 2 อำคำร มีควำมสูง 22.70 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยรวม
ทั้ ง หมด 15,000 ตำรำงเมตร มี พื้ น ที่ อ ำคำรปกคลุ ม ดิ น ประมำณ
2,048.81 ตำรำงเมตร มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 64 คัน ถนนภำยใน
โครงกำร และพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว คำดว่ ำ จะใช้ ร ะยะเวลำในกำรก่ อ สร้ ำ ง
ประมำณ 1 เดือน
สำหรับในช่วงก่อสร้ำง โครงกำรจะทำกำรรื้อถอนบ้ำนพักอำศัย
จำนวน 5 หลัง ได้ แ ก่ บ้ ำนพั กอำศั ยชั้ น เดี ย ว จ ำนวน 3 หลั ง และ
บ้ ำ นพั ก อำศั ย 2 ชั้ น จ ำนวน 2 หลั ง ซึ่ ง มี ป ริ ม ำณวั ส ดุ ก่ อ สร้ ำ ง
ประมำณ 87.12 ลูกบำศก์เมตร ซึ่งจะทำกำรทุบบดย่อย แล้วนำมำถม
เพื่อปรับพื้นที่เป็นลำนจอดรถทั้งหมด โดยไม่มีกำรขนย้ำยออกนอก
พื้นที่โครงกำรแต่อย่ำงใด ดังนั้น จึงคำดว่ำจะส่งผลกระทบต่อชุมชนใน
ระดับต่ำ
1.2) ข้อมูลการสัมผัสของมนุษย์
คนงำนที่ปฏิบัติงำนในบริเวณพื้นที่โครงกำร จำนวน 10 คน
ซึ่งจะต้องสัมผัสกับมลพิษที่อำจเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลำกำรทำงำนใน
แต่ละวัน (ประมำณ 8 ชั่วโมง) และผู้อยู่อำศัยใกล้เคียงโครงกำรกลุ่มที่
มีควำมเสี่ยงและควำมอ่อนไหวเมื่อได้สัมผัสมลพิษ ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอำยุ
ผู้ป่วยหรือมีโรคประจำตัว สตรีมีครรภ์ หรือผู้ที่ไวต่อกำรรับอันตรำย
2) การกาหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)
ในกำรกำหนดขอบเขตกำรศึกษำผลกระทบด้ำนสุขภำพที่เกิดจำก

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ติดต่อสัมผัสหรือแพร่เชื้อโรคทำงละอองฝอย
และกำชับลูกจ้ำง หรือแรงงำนให้ปฏิบัติตำม
ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด
9) ผู้ประกอบกำร ผู้รับเหมำก่อสร้ำงและคนงำน
ก่อสร้ำงจะต้องปฏิบัติตนตำมแนวทำงป้องกัน
ตนเองที่จังหวัดกำหนด หรือของกรมควบคุม
โรค กระทรวงสำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัด

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.5 สุขภาพของประชาชน กิจกรรมต่ำงๆ ภำยในโครงกำร จะพิจำรณำจำกข้อมูลรำยละเอียด
(ต่อ)
โครงกำร สภำพแวดล้อมปัจจุบันของพื้นที่โครงกำรและข้อมูลสุขภำพ
ชุมชนในปัจจุบัน ทั้งนี้ โอกำสที่จ ะเกิดผลกระทบต่อสุขภำพ ได้แ ก่
เสียงควำมสั่นสะเทือน ฝุ่น เขม่ำควัน และสิ่งคุกคำมต่อจิ ตใจ ได้แก่
ควำมกั งวลต่ อ กำรจรำจร และกำรเข้ ำ มำอยู่ ข องคนงำนก่ อ สร้ ำ ง
เป็นต้น นอกจำกนี้ จะพิจำรณำด้ำนสิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่อกำรสัมผัส
และลักษณะผลกระทบต่อสุขภำพ
3) การประเมินผลกระทบ (Assessment)
กำรประเมินผลกระทบในระยะก่อสร้ำง ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อ
สุ ข ภำพ ในด้ ำ นคุ ณ ภำพอำกำศ ระดั บ เสี ย ง ควำมสั่ น สะเทื อ น
กำรบ ำบั ด น้ ำเสี ย กำรจั ด กำรมู ล ฝอย สภำพเศรษฐกิ จ และสั ง คม
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย พิจำรณำถึงปัจจัยที่สำคัญที่อำจมี
ผลกระทบต่อสุขภำพ คือ
- สิ่งคุกคำมทำงกำยภำพ ได้แก่ ฝุ่นละออง ระดับเสียง และควำม
สั่นสะเทือน
- กำรแพร่ของโรคจำกพำหะนำโรค เช่น แมลงวัน แมลงสำบ และ
หนู
- สิ่งคุกคำมต่อจิตใจ ได้แก่ ควำมเครียด ควำมกังวล และควำม
รำคำญ จำกกิจกรรมก่อสร้ำงและพฤติกรรมของคนงำนก่อสร้ำงที่ไม่ดี
เป็นต้น
ทั้งนี้ จำกกำรสอบถำมควำมคิดเห็นของประชำชนในระยะ 100
เมตร ถึง 1,000 เมตร จำกขอบเขตพื้นที่โครงกำร พบว่ำ ส่วนใหญ่

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.5 สุขภาพของประชาชน ไม่มีควำมกังวลใดๆ ส่วนผลกำรสอบถำมข้อมูลด้ำนกำรเจ็บป่วย พบว่ำ
(ต่อ)
ประชำชนส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบกล้ำมเนื้อ และโรค
เกี่ยวกับระบบเลือดลมต่ำงๆ รองลงมำ คือ โรคเกี่ยวกับระบบทำงเดิน
หำยใจ และโรคเกี่ยวกั บผิวหนังและภูมิแพ้ และโรคอื่นๆ ซึ่งไม่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกำรก่อสร้ำงแต่อย่ำงใด และเมื่อเปรียบเทียบกับ
สถิติสำเหตุกำรป่วย 21 กลุ่มโรคของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
กะรน ระหว่ ำ งปี พ.ศ.2561 - ปี พ.ศ.2563 พบว่ ำ โรคเกี่ ย วกั บ
ทำงเดินหำยใจ โรคเกี่ยวกับกล้ำมเนื้อ และสำเหตุจำกภำยนอกอื่น
เป็นโรคที่มีกำรเจ็บป่วยเป็นลำดับต้นๆ โดยโรคระบบทำงเดินหำยใจมี
แนวโน้มกำรป่วยเพิ่มขึ้น โรคเกี่ยวกับกล้ำมเนื้อ มีแนวโน้มกำรป่วย
เพิ่ม ขึ้นและลดลง และสำเหตุ จำกภำยนอกอื่น มีแนวโน้ มกำรป่ว ย
ลดลง
ดังนั้น จึงอำจสรุปได้ว่ำสำเหตุกำรเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบ
ทำงเดินหำยใจ โรคเกี่ยวกับระบบกล้ำมเนื้อ และสำเหตุจำกภำยนอก
อื่น เกิ ด จำกกำรเปลี่ ย นแปลงของสภำพอำกำศ และกิ จ กรรมของ
ชุมชนเมืองอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น โดยไม่ได้เกิดจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำงเพียง
สำเหตุเดียว แต่อย่ำงไรก็ตำม ผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำงอำจจะส่งผล
กระทบต่อสุขภำพแต่มีขอบเขตจำกัด โดยประเมินว่ ำอำจจะเกิดกับ
คนงำนก่อสร้ำง และผู้ที่อยู่อำศัยติดกับพื้นที่โครงกำรเท่ำนั้น
ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการ
ก่อสร้างอาคารของโครงการ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดโรคดังต่อไปนี้
1. โรคระบบหำยใจที่ อ ำจจะเกิ ด ขึ้ น จำกกำรได้ รั บ ฝุ่น ละอองจำก

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.5 สุขภาพของประชาชน
(ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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กิจกรรมก่อสร้ำงต่ำง ๆ ทำให้กำรทำงำนของระบบหำยใจผิดปกติ
จึงก่อให้เกิดโรคต่ำงๆ ตำมมำ
2. อุบั ติ เหตุ จ ำกกำรขนส่ ง และผลที่ต ำมมำ ที่ อำจจะเกิ ด ขึ้น จำก
กำรขนส่งวัสดุก่อสร้ำง ทำให้จรำจรติดขัด อุบัติเหตุกำรเฉี่ยวชน
และอำจเกิดจำกเศษวัสดุตกหลนจำกกำรขนส่งวัสดุ
3. โรคอุจจำระร่วง หรือ โรคท้องเดิน ท้องเสีย ซึ่งถือเป็นอำกำรของ
โรคกลุ่มหนึ่งในระบบทำงเดินอำหำร ที่อำจจะเกิดจำกกำรจัดกำร
น้ำเสียและมูลฝอยจำกกำรอุปโภคบริโภค ที่ไม่ถูกหลักสุขำภิบำล
ทำให้เป็นแหล่งแพร่กระจำยของเชื่อโรค เมื่อร่ำงกำยได้รับเข้ำไป
จึงก่อให้เกิดโรคดังกล่ำว
ปัจจัยจากการก่อสร้างโครงการที่ส่ งผลกระทบต่อสุขภาพและอาจ
ก่อให้เกิดโรค
1) มลพิษทางอากาศ
1.1) ฝุ่นละอองจำกกำรกิจ กรรมกำรขุดตั กดินช่ว งก่อสร้ ำงสร้ำ ง
ฐำนรำก และระบบสำธำรณูปโภค
1.2) ฝุ่นละอองจำกกิจกรรมรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้ำงวิ่งเข้ำ ออกพื้นที่โครงกำร
1.3) มลพิษจำกไอเสียรถขนส่งวัสดุก่อสร้ำง และจำกเครื่องจัก ร
ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงโครงกำร
2) การจราจร
2.1) ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และมีปริมำณจรำจรเพิ่มขึ้น รวมไปถึง
อุบัติเหตุจำกเศษวัสดุตกหล่นจำกรถกำรขนส่งวัสดุก่อสร้ำง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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4.5 สุขภาพของประชาชน 3) น้าเสียจากการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง
(ต่อ)
3.1) น้ำเสียจำกกำรอุปโภคบริโภคของคนงำนก่อสร้ำง ที่มีกำร
จั ด กำรแบบไม่ ถู กหลั ก สุ ข ำภิ บ ำล ท ำให้ เ ป็ น แหล่ ง
แพร่กระจำยของเชื่อโรค เมื่อร่ำงกำยได้รับเข้ำไปหรือสัมผัส
จึงก่อให้เกิดโรคติดต่อต่ำงๆ ตำมมำ
4) มูลฝอยจากการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง
4.1) มูลฝอยจำกกำรอุปโภคบริโภคของคนงำนก่อสร้ำงที่มีกำร
จั ด กำรแบบไม่ ถู ก หลั ก สุ ข ำภิ บ ำล ท ำให้ เ ป็ น แหล่ ง
แพร่ ก ระจำยของเชื่ อ โรค ท ำให้ เ กิ ด โรคติ ด ต่ อ และเหตุ
เดือดร้อนรำคำญ
 โรคระบาด
เนื่ อ งจำกในปั จ จุ บั น เกิ ด โรคระบำดที่ เ รี ย กว่ ำ โรคโควิ ด - 19
(COVID-19) ซึ่ งเป็ นโรคติด ต่ อที่ จำกไวรัส โคโรนำไวรั สชนิ ดที่ มีก ำร
ค้นพบล่ำสุด และเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักมำก่อนจะมีกำร
ระบำดในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีน ในเดือนธันวำคมปี 2019 เกิดกำร
ระบำดและส่งผลกระทบแก่หลำยประเทศทั่วโลก
อำกำรของโรค อำกำรทั่วไปของโรคโควิด 19 ที่พบมำกที่สุด คือ
ไข้ ไอ ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น และอ่อนเพลีย อำกำรที่พบน้อยกว่ำ
แต่อำจมีผลต่อผู้ป่วยบำงรำยคือ ปวดเมื่อย ปวดหัว คัดจมูก น้ำมูกไหล
เจ็บคอ ท้องเสีย ตำแดง หรือผื่นตำมผิวหนัง หรือสีผิวเปลี่ยนตำมนิ้ว
มือนิ้วเท้ำ อำกำรเหล่ำนี้มักจะไม่รุนแรงนักและค่อยๆเริ่มทีละน้อย
บำงรำยติดเชื้อแต่มีอำกำรไม่รุนแรง

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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4.5 สุขภาพของประชาชน
กำรแพร่กระจำยของ โรคโควิด 19 (COVID-19) นี้โดยหลักแล้ว
(ต่อ)
แพร่จำกคนสู่คนผ่ำนทำงฝอยละอองจำกจมูกหรือปำก ซึ่งขับออกมำ
เมื่อผู้ป่วยไอหรือจำม เรำรับเชื้อได้จำกกำรหำยใจเอำฝอยละอองเข้ำ
ไปจำกผู้ป่วย หรือจำกกำรเอำมือไปจับพื้นผิวที่มีฝอยละอองเหล่ำนั้น
แล้วมำจับตำมใบหน้ำ ระยะเวลำนับจำกกำรติดเชื้อและแสดงอำกำร
มีระยะฟักตัวตั้งแต่ 1-14 วัน และมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 5-6 วัน แต่อำกำร
ของผู้ป่วยเกิน 97% เริ่มมีอำกำรภำยใน 14 วัน
วิธีกำรป้องกันจำกกำรติดเชื้อ
1) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19)
2) ใส่หน้ำกำกอนำมัยเพื่อป้องกันเชื้อ
3) หมั่นล้ำงมือด้วยสบู่หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์
4) ควรทำนอำหำรที่ปรุงสุกแล้ว งดอำหำรดิบ และเนื้อสัตว์ป่ำ
และใช้ช้อนกลำงในกำรรับประทำนอำหำร
5) ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จำม หรือผู้ที่มีอำกำรคล้ำยไข้หวัด
6) ไม่นำมือมำสัมผัสตำ จมูก ปำก
7) ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้ำเช็ดหน้ำ แก้วน้ำ เป็นต้น
8) หลีกเลี่ยงกำรอยู่ในสถำนที่แออัดและมีมลภำวะเป็นพิษ
9) หลีกเลี่ยงกำรเดินทำงข้ำมจังหวัด และพื้นที่เสี่ยง
ควำมเสี่ยงที่คำดว่ำจะได้รับผลกระทบ
สำหรับในระยะก่อสร้ำงที่คำดว่ำจะใช้ระยะเวลำประมำณ 1 เดือน
จะใช้คนงำนประมำณ 10 คน ซึ่งคนงำนอำจได้รับเชื้อมำจำกกำรไป
พื้ น ที่ เ สี่ ย ง สั ม ผั ส ผู้ ติ ด เชื้ อ สั ม ผั ส กั บ ผู้ มี ค วำมเสี่ ย งในกำรติ ด เชื้ อ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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4.5 สุขภาพของประชาชน แล้วนำเชื้อเหล่ำนั้นมำแพร่ให้กับผู้อื่น แต่อย่ำงไรก็ตำม โครงกำรจะ
(ต่อ)
กำชับให้คนงำนงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดกำรแพร่ระบำดของโรค งดกำร
เดินทำงข้ำมจังหวัด ข้ำมประเทศในช่วงที่มีกำรระบำดของโรค รวมทั้ง
เฝ้ำติดตำมอำกำรของตนเองอย่ำงใกล้ชิด เพื่อป้องกันกำรแพร่เ ชื้อ
ระหว่ำงคนงำนและผู้พักอำศัยใกล้เคียง โครงกำรจึงกำหนดมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่ำว เพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่อำจ
เกิดกับคนงำนก่อสร้ำง และผู้พักอำศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงกำร
กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงที่คำดว่ำจะได้รับผลกระทบต่อสุขภำพจำกกำรก่อสร้ำง
อำคำรของโครงกำร คือ กลุ่มคนงำนก่อสร้ำง และกลุ่มประชำชนที่อยู่
ติดพื้นที่โครงกำร เนื่องจำกลักษณะมลพิษทำงอำกำศจำกกำรก่อสร้ำง
โครงกำรไม่ใช่ม ลพิษที่แพร่กระจำยไปไกล และระดับควำมเข้มข้ น
มลพิษทำงอำกำศที่ประเมินได้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพอำกำศ
ในส่วนของน้ำเสีย และมูลฝอยจำกโครงกำร ซึ่งมีปริมำณน้อย และ
โครงกำรได้มีกำรจัดกำรและกำจัดอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล และจัดให้มี
ถังมูลฝอยแบบแยกประเภท เพื่อรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นจำกคนงำน
ก่อสร้ำง และประสำนเทศบำลตำบลกะรนเข้ำมำเก็บขนมูลฝอยที่ไป
กำจัดโดยไม่ปล่อยให้มีมูลฝอยตกค้ำงในพื้นที่โครงกำร ส่วนกำรขนส่ง
วั ส ดุ ก่ อ สร้ ำ งของโครงกำร จะท ำให้ มี จ ำนวนรถเพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย
แต่สภำพกำรจรำจรยังคงมีสภำพใกล้เคียงกับสภำพกำรจรำจรในช่วง
ปั จ จุ บั น และไม่ ไ ด้ ท ำให้ ส ภำพกำรจรำจรเลวร้ ำ ยมำกขึ้ น จึ งส่ งผล
กระทบต่อสุขภำพประชำชนในระดับต่ำ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)
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4.5 สุขภาพของประชาชน
อย่ ำ งไรก็ ต ำม จำกรำยละเอี ย ดมำตรกำรป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
(ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงกำรได้กำหนดไว้ในระยะก่อสร้ำง เช่น
มำตรกำรในกำรจั ด กำรน้ ำเสี ย มำตรกำรด้ ำ นกำรจั ด กำรมู ล ฝอย
มำตรกำรด้ ำ นกำรจรำจร เป็ น ต้ น จะสำมำรถช่ ว ยป้ อ งกั น และ
ลดผลกระทบด้ำนสุขอนำมัยของประชำชนโดยรอบได้อีกทำง หำก
โครงกำรมีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรอย่ำงเคร่งครัด จึงประเมินได้ว่ำกำร
ก่อสร้ำงโครงกำรจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นผลกระทบระดับสูง
ด้ำนสุขภำพต่อประชำชนที่อยู่โดยรอบ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท
ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอนและก่อสร้างลานจอดรถ (ต่อ)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มใน
การควบคุมให้ผู้ดาเนินการ
ก่ อ สร้ า งโครงการปฏิ บั ติ
ตามมาตรการป้ องกัน และ
แ ก้ ไ ข ผ ล ก ร ะ ท บ ร ะ ย ะ
ด าเนิ นการ และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรมชนาลั ย ฮิ ล ล์ ไ ซด์ รี ส อร์ ท เป็ น โครงการ 1. เจ้าของโครงการต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและ
ประเภทโรงแรม จ านวน 211 ห้ อ งพั ก ประกอบด้ ว ย อาคาร
แก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมและมาตรการติ ดตาม
ห้ อ งพั ก 8 ชั้ น มี ค วามสู ง 22.70 เมตร จ านวน 2 อาคาร
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ระยะด าเนิ นการ
และสระว่ายน้า จานวน 1 สระ มีพื้นที่ว่าง ร้อยละ 56.52 ของ
ที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ
ที่ ดิ น แปลงที่ ข ออนุ ญ าต มี พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยรวมทั้ ง หมด 15,000
สิ่งแวดล้อม โดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ตารางเมตร และพื้นที่ปกคลุมดิน 2,048.81ตารางเมตร มีเนื้อที่
ธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม ตามมติ ค ณะกรรมกา ร
ทั้ งหมด 2-3-78.60 ไร่ หรื อ 4,714.40 ตารางเมตร ซึ่ ง โครงการ
ผู้ชานาญการ
จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบและ 2. โครงการต้ อ งจั ด ท ารายงานผลการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ระยะ
มาตรการฯ ระยะดาเนินการ ซึ่งมีกาหนดส่งรายงาน
ดาเนินการ ที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ
ผลการปฏิ บั ติ ตามมาตรการฯ ปี ละ 1 ครั้ งภายใน
สิ่งแวดล้อม โดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
เดือนมกราคมของปีถัดไป โดยให้นาส่งไปยังองค์กร
สิ่งแวดล้อม ตามมติคณะกรรมการผู้ชานาญการ
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ทั้ งนี้ หาก“ผู้ ด าเนิ นการหรื อ
ผู้ขออนุญาตผู้ใดไม่นาส่งรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการ ที่ ก าหนดไว้ ใ นรายงานการประเมิ นผล
กระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท” ตามมาตรา
101/2 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1. ทรัพยากรกายภาพ
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดัชนีที่ตรวจวัด
- ระยะถอยร่นของโครงการ
- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
วิธีการ
- ไม่ก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
บริเวณที่ว่างระหว่างอาคารและแนว
เขตที่ดิน
- ดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงามอยู่
เสมอและปลูกทดแทนกรณีต้นไม้ตาย
สถานที่ดาเนินการ
- พื้นที่ว่างโดยรอบอาคารและระหว่าง
แนวเขตที่ดินของโครงการ
- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
ระยะเวลา/ความถี่
- ตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอดระยะ
ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิล ล์ ไซด์ รี สอร์ท จานวน 211 1. จัดให้มีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมคิดเป็นร้อยละ
ห้องพัก เป็นโครงการประเภทโรงแรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะไม่
56.52 ของพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง และจัดสภาพ
ส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศแต่ อ ย่ า งใด
ภูมิสถาปัตย์โครงการให้มีความกลมกลืนใกล้เคียง
โดยลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศของพื้ น ที่ โ ครงการยั ง คงเป็ น พื้ น ที่ ร าบ
กับสภาพภูมปิ ระเทศเดิมมากที่สุด
เช่นเดิม โดยปัจจุบันโครงการได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารห้องพัก 2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโครงการ และพื้นที่
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โดยรอบ รวมถึงพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
ส าหรั บ บริ เ วณพื้ น ที่ ล านจอดรถ ปั จ จุ บั น มี บ้ า นพั ก อาศั ย
ชั้นเดียว จานวน 3 หลัง และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 2 หลัง
โดยจะมีการรื้อถอนบ้านพักอาศัยดังกล่าวและปรับพื้นที่เพื่อใช้
จอดรถยนต์ จานวน 64 คัน ดังนั้น จึงคาดว่าการดาเนินโครงการ
จะไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ
แต่อย่างใด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.2 ทรัพยากรดินและการ
ปัจจุบันโครงการได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารห้องพักเสร็จ 1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ซึ่งโครงการเน้นการปลูก ไม้ยืนต้น
ชะล้างพังทลายของดิน
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการดาเนินกิจกรรมภายในโครงการไม่มีการเปิด
ไม้ พุ่ ม และพื ช คลุ ม ดิ น เพื่ อ ช่ ว ยปกคลุ ม หน้ า ดิ น
หน้าดิน การขุดดิน หรือกิจกรรมใดๆ อันก่อให้เกิดการพังทลายของ
และช่ ว ยดู ด ซั บ น้ าฝน ชะลอการไหลของน้ าฝน
ดิ น แต่ อย่ า งใด สภาพพื้ นที่ โ ครงการปกคลุ มไปด้ วยอาคารของ
และลดการกัดเซาะหน้าดินได้เป็นอย่างดี
โครงการ ถนน ลานจอดรถ ที่ว่าง และพื้นที่สีเขียว ซึ่งจะมีการดูแล 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว
ให้มีความสมบูรณ์ตลอดเวลา ดังนั้น จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบ
ให้ มี ส ภาพสวยงามอย่ า งสม่ าเสมอตลอดระยะ
ต่อทรัพยากรดินและการชะล้างการพังทลายของดินแต่อย่างใด
ดาเนินโครงการ หากมีต้นไม้ได้รับความเสียหายหรือ
ตายต้องปลูกใหม่ทดแทนทันที
3. ทาการขุดลอกตะกอน ทาความสะอาดท่อระบายน้า
และบ่อหน่วงน้าฝนอย่างน้อยทุก 6 เดือน และเพิ่ม
ความถี่ในฤดูฝนเป็นเดือนละ 1 ครั้ง หรือเมื่อท่อมี
ตะกอนอุดตัน

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดัชนีที่ตรวจวัด
- มู ล ฝอย และตะกอน บริ เ วณ
บ่อพัก บ่อหน่วงน้าฝน และบ่อดัก
มูลฝอย/ทางระบายน้า
- พื้นที่สีเขียวของโครงการ
วิธีการ
- ตรวจสอบบ่ อ พั ก รางระบายน้ า
และบ่ อดั กมู ลฝอย และบ่ อหน่ วง
น้ าฝนภายในโครงการไม่ ใ ห้ มี
เศษมูลฝอยอุดตัน
- ขุ ด ลอกตะกอนและท าความ
สะอาดท่อระบายน้า
- ดูแลพื้นที่สีเ ขียวในโครงการให้ มี
สภาพสวยงาม
สถานที่ดาเนินการ
- บ่ อ พั ก รางระบายน้ า บ่ อ หน่ ว ง
น้าฝน และบ่อดักมูลฝอยภายใน
โครงการ
- พื้นที่สีเขียวของโครงการ
ระยะเวลา ความถี่
- ตรวจสอบทุก 6 เดือน (และเพิ่ม
ความถี่ ในฤดู ฝ นเดื อ นละ 1 ครั้ ง

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.2 ทรัพยากรดินและการ
ชะล้ า งพั ง ทลายของดิ น
(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หรือเมื่อท่อมีตะกอนอุดตัน) ตลอด
ระยะดาเนินการ
- ตรวจสอบและดู แ ลพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
ตลอดระยะดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
1.3 การเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว
การเกิดแผ่นดินไหว
1. จั ด ท าแผนที่ แ สดงเส้ น ทางอพยพหนี ภั ย เพื่ อ
และสึนามิ
ส าหรั บ พื้ น ที่ โ ครงการตั้ ง อยู่ ที่ ซอยปฏั ก 24 ต าบลกะรน
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการและพนักงานในโครงการ
อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีความรุนแรงตามมาตรวัดเมอร์
ทราบถึงเส้นทางหนีภัยกรณีเกิดเหตุฉุ กเฉิน เพื่อให้
คัลลี V เมอร์คัลลี หมายถึง ค่อนข้างแรง (คนที่นอนหลับตกใจตื่น)
ผู้ใช้บริการและพนักงานในโครงการสามารถอพยพได้
ทั้งนี้ วิศวกรได้ คานึงถึงการจัดรูปแบบโครงสร้างอาคารและ
อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย โดยติดไว้บริเวณห้องพัก
ปฏิ บั ติ ต ามกฎกระทรวง เรื่ อ ง ก าหนดการรั บ น้ าหนั ก ความ
และโถงทางเดินอาคารของโครงการ
ต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการ 2. จั ด ให้ มี ก ารซ้ อ มอพยพเพื่ อ ความปลอดภั ย ของ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550 ซึ่งปัจจุบัน
เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยต่ า งๆ ในโครงการอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ
กฎกระทรวงดังกล่าวถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง เรื่อง กาหนดการ
1 ครั้ง หรือหากจังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย
รับน้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของโครงการจะต้องเข้าร่วมการ
รองรั บ อาคารในการต้ า นทานแรงสั่ น สะเทื อ นของแผ่ น ดิ น ไหว
ฝึก ดั งกล่ า ว เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจและปฏิ บั ติ ไ ด้
พ.ศ.2564 ดังนั้น โครงการได้ประเมินความสอดคล้องการดาเนิน
ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง
โครงการตามกฎกระทรวงดังกล่าว รายละเอียดดังนี้ “การก่อสร้าง 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิดกรณี
อาคารโครงการมีการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่อง
แผ่นดินไหว พร้อมทั้งแจ้งเบอร์ติดต่อของหน่วยงาน
กาหนดการรั บน้ าหนั ก ความต้ า นทาน ความคงทนของอาคาร
ที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทราบ เช่ น หน่ ว ยงาน
และพื้ นดิน ที่รองรับ อาคารในการต้านทานแรงสั่ นสะเทือ นของ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลกะรน สถานี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตารวจภูธรกะรน เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการ
และพนักงานในการอพยพได้ทันท่วงที
4. จัด ทาเอกสารเผยแพร่ ค วามรู้ เกี่ ยวกับ การเตรี ย ม
ความพร้ อ มและการปฏิ บั ติ ตั ว กรณี เ กิ ด เหตุ
แผ่นดินไหว ดังนี้
- ก่อนเกิดแผ่นดินไหว
1) มีไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกล่องยาเตรียมไว้
ในห้ องพั ก และให้ ทุ กคนทราบว่ าวางอยู่ ส่ วนไหนของ
ห้องพัก
2) ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3) มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในอาคาร เช่น ถังดับเพลิง
ถุงทราย เป็นต้น
4) ทราบต าแหน่ ง ของวาล์ ว ปิ ด ก๊ า ซสะพานไฟ
สาหรับตัดกระแสไฟฟ้า
5) อย่ า วางสิ่ ง ของหนั ก บนชั้ น บนหรื อ หิ้ ง สู ง ๆ
เพราะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวอาจตกลงมาเป็นอันตรายได้
6) มี ก ารยึ ด หรื อ ผู ก อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ ห นั ก ๆ
ให้แน่นกับพื้น
7) มีการวางแผนเรื่องจุดนัดพบที่ปลอดภัย ในกรณี
ที่ต้องพลัดพรากกันเพื่อมารวมตัวกันอีกครั้งในภายหลัง
- ระหว่างเกิดแผ่นดินไหว
1) อย่าตกใจ พยายามควบคุมสติ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.3 การเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว แผ่นดิ นไหว พ.ศ.2564 ข้อ 3 ในกฎกระทรวงนี้ “บริเวณที่ 2”
และสึนามิ (ต่อ)
หมายความว่า บริเวณพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ว่าอาคารอาจได้รับ
ผลกระทบทางความมั่นคงแข็งแรง และเสถียรภาพในระดับปานกลาง
เมื่ อ มี แรงสั่ น สะเทื อนของแผนดิ น ไหว ได้ แก่ กรุ งเทพมหานคร
จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครสรรค์
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดราชบุรี จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี”
สาหรับในปี พ.ศ.2555 นั้น ได้เกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดภูเก็ต
มี ศู น ย์ ก ลางอยู่ ที่ ต าบลศรี สุ น ทร อ าเภอถลาง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
ละติ จู ด 8.02 องศาเหนื อ ลองจิ จู ด 98.37 องศาตะวั น ออก
ที่ ค วามลึ ก 10 กิ โ ลเมตร วั ด แรงสั่ น สะเทื อ นได้ 4.30 ริ ก เตอร์
เมื่อวันที่ 16 เดือนเมษายน 2555 เวลา 16.44 น. ตามประกาศ
ของกรมอุตุนิยมวิทยานั้น สาเหตุเกิดจากการเคลื่อนตัวของแนว
รอยเลื่อนคลองมะรุ่ยตามแนวระนาบแบบเหลื่อมซ้ายที่ทอดผ่าน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา และทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต
โดยจากแผนที่ แ สดงการประเมิ น ความรุ น แรงของแผ่น ดิ น ไหว
ในวันเวลาดังกล่าวของกรมทรัพยากรธรณี, 2555
สาหรั บ พื้ นที่ ตั้ งโครงการตั้ งอยู่ใ นต าบลกะรน อ าเภอเมื อ ง
จังหวัด ภูเ ก็ต จากเหตุก ารณ์แ ผ่นดิ นไหวที่เกิ ดขึ้ นบริเวณต าบล
ศรี สุ น ทร อ าเภอถลาง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เมื่ อ วั น ที่ 16 เมษายน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ถ้า อยู่ ภ ายในห้ อ งพั ก ให้ ยืน หรื อ หมอบอยู่ ใ น
ส่ ว นของห้ อ งพั ก ที่ มี โ ครงสร้ า งแข็ ง แรง สามารถรั บ
น้าหนักได้มาก และอยู่ห่างจาก ประตู ระเบียง หน้าต่าง
3) หากอยู่ ใ นอาคารสู ง ควรตั้ งสติ แ ละรี บ ออก
จากอาคารโดยเร็ว หนีจากสิ่งล้มทับ
4) ถ้ า อยู่ ใ นที่ โ ล่ งแจ้ ง ให้ อ ยู่ ห่ า งจากเสาไฟฟ้ า
และสิ่งห้อยแขวนต่างๆ ที่ปลอดภัยภายนอก คือ ที่โล่งแจ้ง
5) อย่าใช้เทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดเปลว
หรือประกายไฟ เพราะอาจมีก๊าซรั่วอยู่บริเวณนั้น
- หลังเกิดแผ่นดินไหว
1) ตรวจสอบตั ว เองและคนรอบข้ า งว่ า ได้ รั บ
บาดเจ็บหรือไม่ ให้ทาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน
2) รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะอาจ
เกิดการทรุดตัวของอาคารหรือพังทลายได้
3) ใส่ รองเท้ า หุ้ม ส้น เพราะอาจมีเ ศษแก้ วหรื อ
วัสดุแหลมคมอื่น ทาให้ได้รับบาดเจ็บ
4) ตรวจสอบสายไฟ ท่อน้า ท่อก๊าซ เพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุจากก๊าซรั่ว หากได้กลิ่นให้เปิดประตู
หน้าต่างทุกบาน
5) ให้ อ อกห่ า งจากบริ เ วณที่ มี ส ายไฟรั่ ว ขาด
และวัสดุสายไฟพาดถึง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5-49

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.3 การเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว พ.ศ.2555 พบว่า พื้นที่โครงการไม่ได้อยู่ในจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว
และสึนามิ (ต่อ)
จึ ง ไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบโดยตรงจากเหตุ ก ารณ์ แ ผ่ น ดิ น ไหว
(กรมทรัพยากรธรณี, 2555)
การเกิดสึนามิ
จากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิที่ผ่านมา เทศบาลตาบลกะรน
ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว สาหรับ
พื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่ซอยปฏัก 24 ถนนกะรน ตาบลกะรน อาเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ จังหวัด
ภูเก็ต พบว่า ไม่อยู่ในพื้นที่น้าท่วมจากคลื่นสึนามิแต่อย่างใด
ส าหรั บ หอเตื อ นภั ย ที่ อ ยู่ ใ กล้ พื้ น ที่ โ ครงการมากที่ สุ ด อยู่
บริเวณหน้าโรงแรมฮิลตัน อาร์เคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา มีรัศมี
การส่งสัญญาณเสียงประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่โครงการอยู่
ห่างจากหอสัญญาณเตือนภัยสึนามิบริเวณหน้าโรงแรมฮิลตัน อาร์
เคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ประมาณ 1.55 กิโลเมตร (ตามระยะ
ราบ) ดังนั้น ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถได้ยินเสียงจากหอ
เตือนภัยดังได้อย่างชัดเจน
ส าหรั บ สถานที่ อ พยพที่ ป ลอดภั ย ส าหรั บ พั ก พิ งชั่ ว คราว
ที่กรมทรัพยากรธรณีกาหนดไว้ ซึ่งใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด คือ
วั ด สุ ว รรณคี รี เ ขต อยู่ ห่ า งจากพื้ น ที่ โ ครงการประมาณ 1.25
กิโลเมตร (ตามระยะถนน)ทั้งนี้ โครงการได้จัดทาแผนผังเส้นทาง
อพยพไปยั ง พื้ น ที่ อ พยพที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ และจะประสานงาน
หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลกะรน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.3 การเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว ตลอดจนจั ด ให้ มี ก ารซ้ อ มแผนอพยพเพื่ อ ความปลอดภั ย ของ
6) เปิดวิทยุฟังคาแนะนาฉุกเฉิน อย่าใช้โทรศัพท์
และสึนามิ (ต่อ)
เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยต่ า งๆ และคนงานก่ อ สร้ า งอย่ า งน้ อ ยปี ล ะครั้ ง นอกจากจาเป็นจริงๆ
และร่ว มฝึ กซ้อ มอพยพหนี ภัย กับ หน่ว ยงานราชการ เพื่อให้ เกิ ด
7) สารวจดูความเสียหายของท่อส้วม และท่อน้า
ความเข้ าใจและสามารถปฏิ บั ติ ได้ ถู กต้ องเมื่ อเกิ ดเหตุ การณ์ จริ ง ทิ้งก่อนใช้
ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบจะอยู่ในระดับต่า
8) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง
หรืออาคารพัง
5. หากเกิ ดธรณี ภั ยพิ บั ติ โครงการต้ อ งจั ด ให้ มี ก าร
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ดังนี้
- พนัก งานเคาะประตูห้ องพักและแต่ ละห้ องและ
ตรวจสอบว่ามีผู้ใช้บริการห้องพักอยู่หรือไม่
- พนักงานอยู่ตามมุมต่างๆ ของโครงการ เพื่อน า
ทางผู้ใช้บริการห้องพักไปยังจุดรวมพล และอพยพ
ไปยังที่ปลอดภัยต่อไป
6. โครงการจัดให้มีจุดรวมพล จานวน 3 จุด รวมพื้นที่
ทั้งหมด 250 ตารางเมตร โดยจุดรวมพลที่ 1 อยู่ใกล้
กับ ที่ จ อดรถผู้พิ ก าร บริ เวณข้ างอาคาร 2 มี พื้ น ที่
100 ตารางเมตร จุดรวมพลที่ 2 อยู่ระหว่างอาคาร
1 กับพื้นที่ลานจอดรถ (ทางเซอร์วิส ) มีพื้นที่ 75
ตารางเมตร และจุดรวมพลที่ 3 อยู่บริเวณระเบียง
สระว่ายน้าหน้าร้านอาหารของอาคาร 2 มีพื้นที่ 75
ตารางเมตร

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
1.
2.

3.

4.

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5-51

ผลกระทบด้ า นคุ ณ ภาพอากาศเกิ ด จากการจราจรภายใน
โครงการ ซึ่งมลพิษที่เกิดขึ้นนี้จะมาจากท่อไอเสียรถยนต์ของ
พาหนะที่ผู้ใช้บริการใช้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดการชะลอตัวในขณะเข้า
จอดหรือรถติด โดยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดการสะสมตัวของ
มลพิ ษ ทางอากาศ คื อ บริ เ วณพื้น ที่ จ อดรถ ซึ่ งอาจก่อ ให้ ค วาม
เดือดร้ อนราคาญ และอาจสะสมจนถึ งระดั บที่เป็ นอันตรายต่ อ
สุขภาพอนามัยของผู้ใช้บริการและผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่
โครงการได้ ดังนั้น การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจาก
ยานพาหนะจะพิจารณามลสารหลักที่ระบายออกจากยานพาหนะ
ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารไฮโดรคาร์บอน (HC)
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ฝุ่นละออง (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
(PM10) โดยปริ ม าณมลสารชนิ ด ต่ า งๆ ที่ ร ะบายออกจาก
ยานพาหนะประเมินจากสัมประสิทธิ์ตัวคูณการปลดปล่อยมลสาร
(Emission Factor) ของยานพาหนะชนิดเครื่องยนต์เบนซินเล็ก
และดีเซลเล็กของผู้ใช้บริการภายในโครงการที่ความเร็วเฉลี่ย 30
กิโลเมตร/ชั่วโมง
จากการคานวณความเข้มข้นมลสารที่เกิดจากยานพาหนะ
ของผู้ใช้บริการภายในโครงการ พบว่า มีค่าความเข้มข้นของ CO,
NO2, SO2, HC, TSP และ PM10 ประมาณ 0.00083, 0.000043,
0.00001, 0.00018, 0.0000067 และ 0.000012 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ รายละเอียดดังตาราง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากัดความเร็วของรถที่เข้า -ออกมีความเร็วไม่เกิน ดัชนีที่ตรวจวัด
30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- สภาพถนนที่ ใ ช้ เ ป็ น เส้ น ทาง
ดู แ ลรั ก ษาสภาพถนนและทางเดิ น รถในพื้ น ที่ เข้า-ออกของโครงการ
โครงการให้สะอาด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ - พื้นที่สีเขียวในโครงการ
ฝุ่นอันเนื่องจากการสัญจรของรถ
ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ” ไว้ใน วิธีการ
พื้ น ที่ จ อดรถของอาคาร ให้ สั ง เกตเห็ น ไดอย่ า ง - ตรวจสอบสภาพถนนที่ ใ ช้ เ ป็ น
ชัดเจน เพื่อลดผลกระทบด้านอากาศเสีย
เส้ น ทางเข้ า -ออกของโครงการ
จัดให้มีพื้นที่ สีเขียวทั้งหมด 781.35 ตารางเมตร หา ก มี กา รช า รุ ด ต้ องท า กา ร
โดยเป็นพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ 718.55 ตารางเมตร ซ่ อ มแซมทั น ที และดู แ ลรั ก ษา
(ไม่คิดพื้นที่สีเขียวที่มีพื้นที่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร สภาพถนนและทางเดินรถในพื้นที่
และพื้นที่สีเขียวใต้หลังคาปกคลุม ซึ่งมีพื้นที่ 62.80
โครงการให้สะอาด
ตารางเมตร) โดยจัดไว้บริเวณภายในพื้นที่โครงการ - ดู แ ล พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ใ ห้ มี ส ภ า พ
667.01 ตารางเมตร และบริเวณพื้นที่ลานจอดรถ สวยงามอยู่เสมอ
51.54 ตารางเมตร เป็นไม้ยืนต้น 271.25 ตารางเมตร สถานที่ดาเนินการ
ได้แก่ ต้นจันผา มะม่วง หมากเขียว ลีลาวดี อโศก - ถนน ทางเดิ นรถ และป้ า ยจราจร
อินเดี ย แก้ว โมก เข็ม ชาฮกเกี้ยน เฟื่อ งฟ้า มะลิ ภายในโครงการ
สาวน้อยปะแป้ง เศรษฐีเรือนใน ลิ้นมังกร กระดุม - พื้นทีส่ ีเขียวของโครงการ
ทองเลื้อย และหญ้ามาเลเซีย ซึ่งให้ประโยชน์ทั้งใน ระยะเวลา/ความถี่
ด้านเชิงนิเวศน์และนันทนาการ รวมทั้งยังช่วยดูดซับ - ตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอดระยะ
มลพิษทางอากาศ ลดการใช้พลังงานจากเครื่องใช้ ดาเนินการ
ไฟฟ้าและลดอุณหภูมิบริเวณโดยรอบโครงการได้

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ) ตารางสรุปค่าความเข้มขนของมลพิษทางอากาศ
ดัชนี
คุณภาพ
อากาศ

ค่าความ
เข้มข้นของ
มลสารที่
ตรวจวัด

ค่าประเมิน
(มก./ลบ.ม.)

รวมค่าความ
เข้มของ
มลสาร
(มก./ลบ.ม.)

CO

0.5728

0.00083

0.5736

NO2

0.0024

0.000043

0.0024

SO2

0.0024

0.00001

0.0024

THC

2.217

0.00018

2.2171

0.048

0.0000067

0.0480

PM10

0.028

0.000012

0.0280

ค่ามาตรฐาน
(มก./ลบ.ม.)
เฉลี่ย 8
ชั่วโมงไม่เกิน
10.26
เฉลี่ย 1
ชั่วโมง
ไม่เกิน 0.32
เฉลี่ย 1
ชั่วโมง ไม่
เกิน 0.78
เฉลี่ย 24
ชั่วโมง
ไม่เกิน 0.33
เฉลี่ย 24
ชั่วโมง
ไม่เกิน 0.12

5-52

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

TSP

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวให้มี ผู้รับผิดชอบ
สภาพสวยงามอย่า งสม่าเสมอตลอดระยะด าเนิ น บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
โครงการ เพื่อ เป็ นการส่ งเสริ มการพั ฒนาที่ ยั่งยื น
และช่วยลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ หากมี
ต้นไม้ได้รับความเสียหายหรือตายต้องปลูกต้นใหม่
ทดแทนทันที
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ทั้งนี้ จากการประเมิน ความเข้ม ข้ นของมลสารที่ เ กิด จาก
ยานพาหนะของผู้ใช้บริการภายในโครงการ พบว่า CO, NO2,
SO2, HC, TSP และ PM10 มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน และเมื่ อ
รวมกั บ ค่ า ที่ ต รวจวั ด บริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการ ตรวจวั ด เมื่ อ วั น ที่
11-14 กรกฎาคม พ.ศ.2564 แล้วไม่มีนัยสาคัญที่ทาให้คุณภาพ
อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบด้าน
คุณภาพอากาศในระยะดาเนินการจะอยู่ในระดับต่า
1) การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ด้วยพืชที่
ปลูกในโครงการ
(1) ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ทั้งหมด
ที่ปล่อยออกจากรถยนต์ในโครงการ
ปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนนอนอกไซด์ทั้งหมดภายใน
โครงการในแต่ละวัน มีปริมาณ 660.48 กรัม/วัน
(2) เปลี่ยนปริมาณ CO เพื่อเป็น CO2
ปริมาณการปลดปล่อย CO จากยานพาหนะภายใน
โครงการ 660.48 กรัม/วัน คิดเป็นปริมาณ CO2 เท่ากับ 1,037.90
กรัม/วัน หรือเท่ากับ 23.59 โมล/วัน (1,037.90/44)
(3) การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
โครงการได้ออกแบบและจัดภูมิสถาปัตย์ โดยปลูกต้นไม้
ให้ มากที่ สุด เพื่อ ให้ ต้น ไม้ ช่ว ยดูด ซับ ก๊า ซคาร์ บอนไดออกไซด์ ที่
เกิ ด ขึ้ น ภายในโครงการ ซึ่ งพั น ธุ์ ไ ม้ ที่ ป ลู ก ในโครงการเป็ น ชนิ ด
พันธุ์ไม้ที่มีความสามารถในการดูดซับได้ดี ได้แก่ กล้วย หมากเขียว

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ) จันผา ลีลาวดี มะม่วง อโศกอินเดีย โมก แก้ว เข็ม ชาฮกเกี้ยน
ชวนชม เฟื่องฟ้า มะลิ สาวน้อยประแป้ง เอื้องหมายนา เตยหอม
แก้ ว สารพั ด นึ ก เดหลี เศรษฐี เ รื อ นใน สั บ ปะรดสี ลิ้ น มั ง กร
ฟิ โ ลซานาดู แสยก ว่ า นตะขาบ กระดุ ม ทองเลื้ อ ย และหญ้ า
มาเลเซีย เป็นต้น
ใน 1 วั น ไม้ ยื นต้ นและไม้ พุ่ มภายในโครงการ ได้ แก่ กล้ วย
หมากเขียว จันผา ลีลาวดี มะม่วง อโศกอินเดีย โมก แก้ว เข็ม
ชาฮกเกี้ยน ชวนชม เฟื่องฟ้า มะลิ สาวน้อยประแป้ง เอื้องหมายนา
เตยหอม แก้วสารพัดนึก เดหลี เศรษฐีเรือนใน สับปะรดสี ลิ้นมังกร
ฟิโลซานาดู แสยก ว่านตะขาบ กระดุมทองเลื้อย และหญ้ามาเลเซีย
จะสังเคราะห์แสงได้รวม 5,509.76 โมล/วินาที เมื่อพิจารณาปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากยานพาหนะทั้งหมดในโครงการ
ซึ่ งมี ค่ าเท่ ากั บ 23.59 โมล/วั น จะเห็ นได้ ว่ า ต้ นไม้ ของโครงการ
มี ความสามารถในการดู ด ซั บ ก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ม ากกว่ า
ปริมาณที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทาให้ปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อ
คุ ณ ภาพอากาศในพื้ น ที่ ทั้ ง นี้ การดู แ ลสภาพพื้ น ที่ สี เ ขี ย วของ
โครงการจะกระท าอย่ างต่ อเนื่ อง และพื้ น ที่ ไม้ ยื นต้ นจะมี ความ
สมบูรณ์ ขึ้นตามอายุของต้นไม้ ที่ได้รั บการดู แลอันจะส่งผลให้การ
ดูดซับก๊าซต่างๆ และสุนทรียภาพในบริเวณโครงการดีขึ้นไปด้วย
(4) ความร้อนทีเ่ กิดจากระบบปรับอากาศ
ระบบปรั บอากาศของโครงการเป็ นระบบปรับอากาศ
แบบ Air Cooled Split System มีขนาดความเย็นรวมทั้ ง

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ) โครงการประมาณ 5,438,000 BTU/hr. หรือ 473.17 ตัน/ความ
เย็น ในช่วง Peak Load มีความเย็น 3,806,600 BTU/hr. หรือ
317.22 ตัน/ความเย็น ซึ่งช่วงเวลานี้ต้องการความเย็นสูงสุดของ
อาคารจะเป็ น ช่ ว งเวลาสั้ น ๆ ของวั น เช่ น ช่ ว งเวลา 12.00 น.
ถึง 16.00 น. ดังนั้น ถ้าคิดตลอดวันแล้ว Average Cooling Load
จะต่ากว่า Peak Load มาก ดังนั้น ถ้าประเมิน Average Cooling
Load อยู่ที่ 50% ของช่วงความต้องการความเย็นสูงสุด ซึ่งเท่ากับ
236.59 ตันความเย็น
ดังนั้น อัตราการระบายความร้อนจากระบบปรับอากาศ
จะมีค่าอยู่ระหว่าง 260.25 ถึง 520.49 ตัน ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาจะ
ใช้ค่าอัตราการระบายความร้อนสูงสุด ในการประเมินค่าความร้อน
หรืออุณหภูมิที่สูงขึ้น อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากระบบปรับอากาศของ
โครงการ ประมาณ 0.92 องศาเซลเซียส โดยจะทาให้อุณหภูมิผสม
ของบรรยากาศ บริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการสู ง ขึ้ น จากเดิ ม 29.18
องศาเซลเซี ย ส เป็ น 30.10 องศาเซลเซี ย ส ซึ่ งยั ง คงถื อ ว่ า เป็ น
อุณหภูมิปกติของบรรยากาศของจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ โครงการได้
กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบของอุณหภูมิที่สูงขึ้น
จากกิจกรรมการดาเนินการโครงการโดยจะปลูก ต้นไม้และพื ช
คลุมดินให้มากที่สุดเท่าที่ทาได้ เพื่อช่วยลดความร้อนจากอุณหภูมิ
อากาศในเวลากลางวัน
สาหรับความสามารถของไม้ยืนต้นในการดูดซับความร้อน
จากเครื่องปรับอากาศ โดยต้นไม้ภายในโครงการขนาด 271.23

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-

-

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ) ตารางเมตร หรือ 67.80 ตารางวา สามารถดูดซับความร้อนจาก
เครื่องปรับอากาศได้ 1,356,000 กิโลแคลอรี่ ซึ่งไม่สามารถดูซับ
ความร้ อนที่ เกิด จากเครื่อ งปรับ อากาศภายในโครงการปริมาณ
1,370,376 กิโลแคลอรี่ ได้หมด แต่อย่างไรก็ตาม โครงการยังได้
จัดให้มี ไม้ ประดั บ 510.12 ตารางเมตร ซึ่งจะช่ วยในการดู ดซั บ
ความร้อนที่เกิดจากโครงการได้อีกทาง
1.5 ระดั บ เสี ย งและการ
การด าเนิ น โครงการมี ลั ก ษณะเป็ น โรงแรม จ านวน 211 1. จ ากั ด ความเร็ ว ของรถที่ เ ข้ า -ออก ให้ มี ค วามเร็ ว
สั่นสะเทือน
ห้ อ งพั ก ไม่ มี กิ จ กรรมใดที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เสี ย ง และแรงสั่ น สะเทื อ น
ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รบกวนพื้น ที่ ข้า งเคี ยง แต่ อย่ า งไรก็ต าม ผลกระทบด้ านเสีย งที่ 2. จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบรักษาต้นไม้ในพื้นที่
เกิดขึ้นจากโครงการอาจจะเกิดขึ้นได้บ้าง โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจาก
สีเขียวให้มีสภาพสวยงาม อย่างสม่าเสมอตลอดระยะ
ยานพาหนะที่ เ ข้ า -ออกโครงการ ซึ่ ง เป็ น เสี ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ดาเนินโครงการ นอกจากนี้หากมีต้นไม้ได้รั บความ
ชีวิตประจาวัน และเกิดขึ้นในระยะสั้นๆ เท่านั้น ดังนั้น จึงคาดว่า
เสียหาย หรือตายต้องปลูกต้นใหม่ทดแทนทันที
ผลกระทบด้านเสียงและแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากโครงการจะ 3. ติดตั้งป้ายเตือน “ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง ขณะจอด
อยู่ในระดับต่า
รถ” ไว้บริเวณที่จอดรถ เพื่อลดเสียงที่เกิดขึ้นจาก
เครื่องยนต์
2. ทรัพยากรชีวภาพ
ส าหรั บ บริ เ วณโดยรอบพื้ น ที่ โ ครงการในรั ศ มี 1 กิ โ ลเมตร 1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 781.35 ตารางเมตร
2. 1 ทรั พย าก รชี วภ า พ
ส่วนใหญ่เป็น สถานประกอบการ รองลงมา เป็นอาคารพาณิชย์
บนบก
โดยเป็นพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ 718.55 ตารางเมตร
ร้ า นค้ า ร้ า นอาหาร บ้ า นพั ก อาศั ย พื้ น ที่ อ่ อ นไหว หน่ ว ยงาน
(ไม่คิดพื้นที่สีเขียวที่มีพื้นที่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และทะเล
และพื้นที่สีเขียวใต้หลังคาปกคลุม ซึ่งมีพื้นที่ 62.80
ปัจจุบันได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารห้องพักเสร็จเรียบร้อย
ตารางเมตร) โดยจัดไว้บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
แล้ว แต่จะมี การรื้อถอนบ้านพักอาศัย จานวน 5 หลัง ได้แ ก่
667.01 ตารางเมตร และบริเวณพื้นที่ลานจอดรถ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
2. 1 ท รั พ ย า ก ร ชี ว ภ า พ บ้านพักอาศัยชั้นเดียว จานวน 3 หลัง และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น
51.54 ตารางเมตร ซึ่ ง เป็ น ไม้ ยื น ต้ น 271.25
บนบก (ต่อ)
จานวน 2 หลัง เพื่อเป็นลานจอดรถ ซึ่งโครงการมีได้จัดพื้นที่สเี ขียว
ตารางเมตร ได้แก่ ต้นจันผา มะม่วง หมากเขี ยว
ไว้แล้วบางส่วนโดยเป็นไม้ยืนต้น ได้แก่ กล้วย หมากเขียว จันผา
ลี ล าวดี อโศกอิ น เดี ย แก้ ว โมก เข็ ม ชาฮกเกี้ ย น
ลีลาวดี และเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ได้แก่ โมก
เฟื่ อ งฟ้ า มะลิ สาวน้ อ ยปะแป้ ง เศรษฐี เ รื อ นใน
แก้ว เข็ม ชาฮกเกี้ยน ชวนชม เฟื่องฟ้า มะลิ สาวน้อยประแป้ง
ลิ้ น มั ง กร กระดุ ม ทองเลื้ อ ย และหญ้ า มาเลเซี ย
เอื้ อ งหมายนา เตยหอม แก้ ว สารพั ด นึ ก เดหลี เศรษฐี เ รื อ นใน
เพื่อเป็นการรักษาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์
สับปะรดสี ลิ้นมังกร ฟิโลซานาดู แสยก ว่านตะขาบ กระดุมทองเลื้อย 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบรักษาต้นไม้ใน
และหญ้ามาเลเซีย ซึ่งไม่พบพันธุ์ไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered
พื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสวยงามอย่างสม่าเสมอตลอด
plants) พืชที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable plants) หรือ
ระยะดาเนินโครงการ นอกจากนี้ หากมีต้นไม้ได้รับ
พืชหายาก (Rare plants) ตามบัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์พืชป่าแนบท้าย
ความเสี ย หาย หรื อ ตายต้ อ งปลู ก ต้ น ใหม่ ท ดแทน
อนุสัญญาไซเตส (CITES) แต่อย่างใด
ทันที
ทั้งนี้ เนื่อ งจากโครงการมี ได้จัด พื้นที่ สีเขี ยวไว้แล้ วบางส่ว น 3. ติ ด ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ บ ริ เ วณสนามหญ้ า โดยมี
บริเวณแนวเขตที่ดิน บริเวณสระว่ายน้า และบริเวณห้องพัก ทาให้
ข้ อ ความว่ า “ห้ า มเดิ ม ลั ด สนาม” เพื่ อ ช่ ว ยรั ก ษา
มีความร่มรื่น และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ โดยสัตว์ที่พบส่วน
สภาพหญ้าให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ
ใหญ่เป็นสัตว์ขนาดเล็กสามารถพบเห็นได้ทั่วไป และเป็นสัตว์ที่มี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดารงชีวิตให้เข้ากับการพัฒนาเมือง
และชุมชนได้ดี ได้แก่ ผีเสื้อ แมลงเต่าทอง แมลงปอ กิ้งกือ แมงมุม
มดแดง และมดดา
จะเห็ น ได้ ว่ า สั ต ว์ ที่ พ บในบริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการส่ ว นใหญ่
ไม่จัดเป็นสัตว์สงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 แต่อย่างใด ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้
มีเ จ้ า หน้ า ที่ คอยควบคุ ม คนงานก่อ สร้ าง ไม่ใ ห้ ล่ าสั ต ว์ ที่อ ยู่ ต าม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ธรรมชาติหรือใช้เครื่องมือจับสัตว์ เป็นอันขาด ประกอบกับ การ
รื้อถอนบ้า นพัก อาศั ยและการก่อสร้างลานจอดรถ จะจากัดอยู่
ภายในพื้ น ที่ โ ครงการเท่ า นั้ น ดั ง นั้ น จึ ง คาดว่ า จะไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก
2.2 ทรั พยากรชี วภาพ
จากการสารวจพื้นที่โครงการ พบว่า ไม่มีคลองหรือแม่น้าไหล 1. จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสีย ให้มีคุณภาพเป็นไปตาม
ในน้า
ผ่านแต่อย่างใด โดยแหล่งน้าที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด คือ
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด โดยน้าทิ้งสุดท้ายมีค่า
หาดกะรน ห่างจากพื้นที่โครงการ 435 เมตร ซึ่งในระยะดาเนินการ
บีโอดี (BOD5) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และ
คาดว่าการระบายน้าทิ้งของโครงการจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากร
ของแข็งแขวนลอยไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร
ชีวภาพในน้าบริเวณหาดกะรนในระดับต่า เนื่องจากโครงการจัดให้มี 2. ดู แลระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ให้ เปิ ดท างานตลอดเวลา
ระบบบาบัดน้าเสียซึ่งสามารถบาบัดน้าเสียให้ได้มาตรฐานคุณภาพ
และจัดให้มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเฉพาะของระบบ
น้าทิ้ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ.2541) ออกตามความใน
บ าบั ด น้ าเสี ย เพื่ อ ความสะดวกในการติ ด ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 สาหรับอาคารประเภท ก
ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้าเสีย
(โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจานวนห้องพักรวมกันทุก 3. จั ด ให้ มี ก ารสู บ ตะกอนส่ ว นเกิ น จากระบบบ าบั ด
ชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 200 ห้องขึ้น
น้าเสียรวมไปกาจัดทุก 2 เดือน หรือเมื่อตะกอนเต็ม
ไป) และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อป้องกันตะกอนไหลล้นปนเปื้อนไปกับน้าทิ้ง
เรื่ อง ก าหนดมาตรฐานควบคุ มการระบายน้ าทิ้ งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด สาหรับอาคารประเภท ก (2) โรงแรมที่มี
จานวนห้องสาหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่ม
ของอาคารตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป ต้องมีค่าบีโอดี (BOD) และสาร
แขวนลอย (Suspended Solids) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และ 30
มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร ตามล าดั บ ก่ อ นระบายออกสู่ ท่ อ ระบายน้ า
สาธารณประโยชน์หน้าพื้นที่โครงการ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3. ผลกระทบต่อคุณค่าการ
ใช้ประโยชน์ของมนุษย์
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 1) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อกาหนดกฎกระทรวงให้บังคับใช้ 1. ไม่ทาการก่อสร้างต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารให้ผิด
ไปจากที่ ไ ด้ อ อกแบบไว้ ต ามแบบแปลนที่ ไ ด้ รั บ
ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554
อนุญาต
จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการตาม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558 โดยสานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวั ด ภู เ ก็ ต พบว่ า พื้ น ที่ โ ครงการตั้ งอยู่ใ นที่ ดิน ประเภทที่ อ ยู่
อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) หมายเลข 1.47 รายละเอียดดังนี้
ข้ อ 7 ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย ให้ ใ ช้
ประโยชน์ที่ ดินเพื่ อการอยู่อาศัยการท่องเที่ยว สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของ
แปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ ดิ น ประเภทนี้ ห้ า มใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การตามที่
กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่
โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุราคาญตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(2) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรั กษาน้ามัน ลักษณะที่สาม
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5-60

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.1 การใช้ ป ระโยชน์ที่ ดิน
(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียม
(ต่อ)
เหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
ห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรง
เก็บตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู
จระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่าเพื่อการค้า
(5) โรงฆ่าสัตว์
(6) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(7) กาจัดมูลฝอย
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ ดินเพื่อ
เกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ดิ นประเภทนี้ในแนวเขตอุทยานแห่ งชาติ ให้ ใช้ ประโยชน์
ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา หรือบารุงป่าไม้ สัตว์ป่า
ต้นน้า ลาธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
สาหรับที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.47/1 การใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง ล าคลองหรื อ แหล่ ง น้ าสาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า งตาม
แนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลาคลองหรือแหล่งน้ า
สาธารณะไม่น้อยกว่า 8 เมตร เว้นแต่เป็ นการก่อสร้างเพื่อการ
คมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.1 การใช้ ป ระโยชน์ที่ ดิน
(ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการโรงแรมชนาลั ย ฮิ ล ล์ ไ ซด์ รี ส อร์ ท จ านวน 211
ห้อ งพั ก ประกอบด้ วย อาคารห้ องพัก 8 ชั้ น มี ความสูง 22.70
เมตร จานวน 2 อาคาร และสระว่ายน้า จานวน 1 สระ มีพื้นที่
ใช้สอยรวมทัง้ หมด 15,000 ตารางเมตร เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย และการท่ อ งเที่ ย ว จึ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ข้อกาหนดของกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต
โดยสามารถเปรียบเทียบความสอดคล้องกับข้อกาหนดดังกล่าว
2) การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
จากการตรวจสอบที่ ตั้ ง โครงการตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
โดยส านั กงานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมจั งหวั ดภู เก็ ต
พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 8 ดังนี้
ข้อ 4 ให้จาแนกพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ตามข้อ 3 เป็น 9 บริเวณ ตามแผนที่ท้ายประกาศหมายเลข 1/2
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริเวณที่ 8 ได้แก่ พื้นที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะบริวารต่างๆ
นอกจากบริเวณที่ 1 ถึงบริเวณที่ 7

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.1 การใช้ ป ระโยชน์ที่ ดิน
ข้อ 5 ในพื้นที่ตามข้อ 4 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
(ต่อ)
การใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารดังต่อไปนี้
(9) พื้นที่บริเวณที่ 8 ให้ทาได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่
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 าตส าหรั บ อาคารประเภทบ้ า นเดี่ ย ว บ้ า นแฝด อาคาร
สาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสานักงาน
(ข) ที่ ว่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของที่ ดิ น แปลงที่ ข อ
อนุญาตสาหรับอาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรือ
อาคารพาณิชย์
ความสอดคล้องของโครงการ
การด าเนิ น โครงการเป็ น ประเภทโรงแรม จ านวน 211
ห้อ งพั ก ประกอบด้ วย อาคารห้ องพัก 8 ชั้ น มี ความสูง 22.70
เมตร จานวน 2 อาคาร และสระว่ายน้า จานวน 1 สระ มีพื้นที่ว่าง
ร้อยละ 56.52 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต จึงมีความสอดคล้อง
ตามประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าว
3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20
(พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ.2522 โดยเทศบาลตาบลกะรน พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่
บริเวณที่ 3 มีระยะห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 435 เมตร

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.1 การใช้ ป ระโยชน์ที่ ดิน
(ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
"บริเวณที่ 3" หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนว
เขตบริเวณที่ 2 ออกไปอีกเป็นระยะ 300 เมตร ตลอดแนว
ข้ อ 2 ให้ ก าหนดพื้ น ที่ ใ นท้ อ งที่ ต าบลไม้ ข าว ต าบลสาคู
ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง ตาบลกมลา ตาบลป่าตอง อาเภอกะทู้
และต าบลกะรน ต าบลราไวย์ อ าเภอเมื องภู เก็ ต จั งหวั ด ภูเ ก็ ต
ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณ
ห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภทดังต่อไปนี้
(ค) ในบริ เ วณที่ 3 ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลใดก่ อ สร้ า งอาคาร
ดังต่อไปนี้
(1) อาคารตาม (ข) (2) และ (5)
(2) อาคารตาม (ข) (18) ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลัง
เดียวกันหรือหลายหลังเกิน 200 ตารางเมตร
(3) อาคารที่มีที่ว่างในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อย
กว่าร้อยละ 30 ของเนื้อที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น
ความสอดคล้องของโครงการ
โครงการโรงแรม ชนาลั ย ฮิ ลล์ ไซด์ รี สอร์ ท เป็ นโครงการ
ประเภทโรงแรม จานวน 211 ห้องพัก ประกอบด้วยอาคารห้องพัก 8
ชั้ น มี ค วามสู ง 22.70 เมตร จ านวน 2 อาคาร และสระว่ ายน้ า
จ านวน 1 สระ มี พื้ น ที่ ว่ า ง ร้ อ ยละ 56.52 ของแปลงที่ ดิ น ที่
ขออนุญาต ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.1 การใช้ ป ระโยชน์ที่ ดิน
(ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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การใช้ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง
สภาพการใช้ ประโยชน์ ที่ดิน ในรั ศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบ
พื้นที่โครงการ จากการสารวจภาคสนามของบริษัทที่ปรึกษาเมื่อ
เดือนกันยายน 2564 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่าง ยังไม่มีการใช้
ประโยชน์ (พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ) สถานประกอบการ อาคารพาณิ ช ย์
บ้านพักอาศัย ทะเล สถานที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม และ
หน่วยงานราชการ เป็นต้น
จากการแปลภาพถ่ ายทางอากาศ ประกอบการส ารวจ
ภาคสนามของบริษัทที่ปรึกษา พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1
กิ โลเมตร จากพื้ นที่ โครงการคิ ดเป็ นพื้ นที่ 3.14 ตารางกิ โลเมตร
พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่างยังไม่มีการใช้ประโยชน์ ประมาณ
1.5030 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 47.87) รองลงมาเป็นพื้นที่
ชุ ม ชนพั ก อาศั ย อาคารพาณิ ชยกรรม และสถานประกอบการ
ประมาณ 0.8113 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 25.84) พื้นที่
ทะเล ประมาณ 0.5810 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 18.50)
พื้นที่ถนน ประมาณ 0.0837 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 2.67)
พื้นที่ชายหาด ประมาณ 0.0645 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ
2.05) พื้นที่แหล่งน้าผิวดิน (ไม่ใช่น้าทะเล) ประมาณ 0.0444 ตาราง
กิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 1.41) พื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม
ประมาณ 0.0369 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 1.17) และพื้นที่
โครงการ ประมาณ 0.0005 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 0.02)
ตามลาดับ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดัชนีที่ตรวจวัด
- เส้นท่อน้าใช้
- บ่อเก็บน้าใช้
- ระบบปรับปรุงคุณภาพน้าใช้
วิธีการ
- ตรวจสอบระบบเส้ นท่ อ น้ าใช้ ของ
โครงการ เพื่ อหาจุ ดแนวแตกหรื อ
รั่วซึม และรีบซ่อมบารุงหากพบการ
ชารุดตลอดระยะเวลาดาเนินการ
- ตรวจสอบโครงสร้ างบ่ อเก็ บน้ าใช้
ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยรั่ว
และรอยร้ าวที่ จ ะท าให้ มี การ
ปนเปื้ อนของน้ าภายนอกเข้าสู่บ่ อ
เก็บน้าได้
- ล้างบ่อเก็บน้าใช้
- ตรวจสอบระบบปรับปรุงคุณภาพน้า

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.1 การใช้ ป ระโยชน์ที่ ดิน
จะเห็ น ได้ ว่ า พื้ น ที่ ข้ า งเคี ย งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พื้ นที่ ว่ าง พื้ น ที่
(ต่อ)
ชุ ม ชนพั ก อาศั ย อาคารพาณิ ชยกรรม และสถานประกอบการ
ทะเล สถานที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานราชการ
ซึ่งการดาเนินโครงการ เป็นโครงการประเภทโรงแรม จึงมีความ
สอดคล้องกับพื้นที่ข้างเคียง
3.2 การใช้น้า
โครงการมี ป ริ ม าณความต้ อ งการน้ าใช้ สู ง สุ ด 169.60 1. จัดให้มีบอ่ เก็บน้าดิบใต้ดิน ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 7.07 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีอัตราการ
จ านวน 1 บ่ อ บ่ อ เก็ บ น้ าดี ใ ต้ ดิ น ขนาด 100
ใช้น้าสูงสุด เท่ากับ 15.91 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (เทียบกับ Peak
ลู ก บาศก์ เ มตร จ านวน 2 บ่ อ และถั งเก็ บ น้ าชั้ น
Demand ชั่วโมงที่มีความต้องการน้าใช้สูงสุด เท่ากับ 2.25 เท่า
หลั งคา ขนาด 5 ลู ก บาศก์ เ มตร จ านวน 14 ถั ง
ของปริมาณน้าใช้โดยเฉลี่ยต่อวัน)
มีปริมาตรรวมทั้งหมด 370 ลูกบาศก์เมตร สามารถ
แหล่งน้ำใช้หลัก
สารองน้าได้นาน 2.18 วัน
แหล่งน้าใช้หลักของโครงการมาจากบ่อดาล จานวน 3 บ่อ 2. จั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบระบบท่ อ น้ า ก๊ อ กน้ า และ
ซึ่งปัจจุบันโครงการได้ดาเนินการเจาะบาดาลเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 3
สุขภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีเหมาะกับการใช้งาน
บ่อ รายละเอียดดังนี้
เพื่อป้องกันการรั่ วไหล การอุดตัน การสูญเสียน้า
- บ่ อ ที่ 1 อยู่ บ ริ เ วณป้ อ มยาม ใบอนุ ญ าตเจาะเลขที่
โดยเปล่าประโยชน์ และป้องกันการปนเปื้อนของ
31-40463-0214 ออกให้เมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
น้าใช้
และใบอนุญาตใช้น้าบาดาลเลขที่ 31-50463-0511 ออกให้เมื่อวันที่ 3. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการ และพนักงาน
8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สิ้นอายุ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2568 โดยมี
ทุ ก คนใช้ น้ าอย่ า งประหยั ด โดยการจั ด บอร์ ด
ความลึ ก ประมาณ 70 เมตร ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 150
ประชาสั ม พั น ธ์ ติ ด ป้ า ย/ค าขวั ญ ในห้ อ งพั ก
มิล ลิ เมตร และมี อัตราการสู บน้ าประมาณ 2.72 ลูกบาศก์ เมตร/
สานักงาน และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ เช่น ปิดก๊อกน้า
ชั่วโมง
ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เป็นต้น

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.2 การใช้น้า (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5-66

- บ่อที่ 2 อยู่ระหว่างอาคาร 1 กับพื้นที่ลานจอดรถ (ทาง 4. จัดให้มีการดูแลทาความสะอาดบ่อเก็บน้าใช้และถัง
เซอร์วิส) ใบอนุญาตเจาะเลขที่ 31-40463-0215 ออกให้เมื่อวันที่
เก็ บ น้ าส าเร็ จ รู ป ชั้ น หลั ง คา อย่ า งน้ อ ย 2 ครั้ ง/ปี
10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 และใบอนุญาตใช้น้าบาดาลเลขที่
หรือเมื่อพบว่ามี ตะกอนปะปนออกมากับน้าใช้ ใ น
31-50463-0512 ออกให้เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สิ้นอายุ
อาคาร
วั นที่ 7 ธั น วาคม พ.ศ.2568 โดยมี ความลึ กประมาณ 80 เมตร 5. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้าใช้ที่ผ่านระบบการ
ขนาดเส้นผ่านศู นย์กลาง 150 มิลลิเมตร และมีอัตราการสูบน้ า
ปรับปรุงคุณภาพน้าทุก 3 เดือน
ประมาณ 2.72 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
6. จัดให้มีการดูแลระบบปรับ ปรุงคุณภาพน้าให้อยู่ใน
- บ่อที่ 3 อยู่ ร ะหว่างอาคาร 1 กับพื้ นที่ ลานจอดรถ (ทาง
สภาพดีอยู่เสมอ เพื่อประสิทธิภาพในการปรับปรุง
เซอร์วิส) ใบอนุญาตเจาะเลขที่ 31-40463-0374 ออกให้เมื่อวันที่
คุณภาพน้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และใบอนุญาตใช้น้าบาดาลเลขที่
31-50463-0481 ออกให้เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
สิ้นอายุ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 โดยมีความลึกประมาณ
15-150 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร และมีอัตรา
การสูบน้าประมาณ 2.72 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
คุณภำพน้ำบำดำล
จากการตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน้ าบาดาลของโครงการ
โดยบริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด เมื่อวันที่ 6
ตุลาคม พ.ศ.2563 พบว่า พารามิเตอร์ส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์
กาหนดที่เหมาะสมสาหรับน้าบาดาลที่จะใช้บริโภค ตามประกาศ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง ก าหนด
หลักเกณฑ์และมาตรฐานในทางวิชาการสาหรับการป้องกันด้าน
สาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่ งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สถานที่ดาเนินการ
- เส้นท่อน้าใช้
- บ่อเก็บน้าใช้
- ระบบปรับปรุงคุณภาพน้าใช้
ระยะเวลา ความถี่
- ตรวจสอบระบบท่ อน้ า ใช้ ทุ ก
6 เดือน ตลอดระยะดาเนินการ
- ตรวจสอบระบบปรับปรุงคุณภาพ
น้า และล้างสารกรองจาพวกหิน
ท ร า ย ทุ ก 6 เ ดื อ น ต ล อ ด
ระยะเวลาดาเนินการ
- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าใช้ทุก 3
เดือน ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
บริ ษั ท ชนาลั ย ฮิ ล ล์ ไ ซด์ รี ส อร์ ท
จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.2 การใช้น้า (ต่อ)
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85ง ลงวันที่ 7
พฤษภาคม 2551 ยกเว้นบางพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินหรือต่ากว่า
มาตรฐานกาหนด รายละเอียดดังนี้
- บ่อที่ 1 มีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ค่าความขุ่น และเหล็กสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
- บ่อที่ 2 มีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ค่าความขุ่น เหล็ก และฟลูออไรด์สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
- บ่อที่ 3 มีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ค่าความขุ่น และเหล็กสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.2 การใช้น้า (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าบ่อตื้นของโครงการ
บ่อที่ 2

บ่อที่ 3

ค่า
มาตรฐาน

-

5.53

6.79

5.32

7.0-8.5

mg/l

262

231

210

≤600

หน่วย

ความเป็นกรด-ด่าง
ปริมาณสารทั้งหมด
ที่ละลายได้
สี

Pt-Co

0.00

0.00

0.00

≤5

NTU
mg/l

24.30
126.70

18.90
178.20

13.40
103.70

≤5
≤300

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
-

129.96
2.39
0.03
1.30
3.75
0.36
ใส

49.48
0.98
0.30
0.02
3.75
1.83
ใส

75.98
0.82
0.10
3.76
30
0.59
ใส
มีตะกอน
เล็กน้อย

≤250
≤0.50
≤0.30
≤45
≤200
<0.70
-
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ระบบปรับปรุงคุณภำพน้ำ
เนื่ อ งจากคุ ณ ภาพน้ าบาดาลทั้ ง 3 บ่ อ ของโครงการ
บางพารามิ เตอร์ ไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ ก าหนดที่ เหมาะสมส าหรั บ
น้าบาดาลที่จะใช้บริโภค ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง บางพารามิเตอร์
มี ค่ า เกิ น มาตรฐาน ค่ า ความขุ่ น เหล็ ก และฟลู ออไรด์ เป็ น ต้ น
โครงการจึ งได้ จั ด ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพน้ าให้ อ ยู่ ใ นเกณฑ์

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ความขุ่น
ความกระด้าง
ทั้งหมด
คลอไรด์
เหล็ก
แมงกานีส
ไนเตรท-ไนโตรเจน
ซัลเฟต
ฟลูออไรด์
ลักษณะทาง
กายภาพ

ผลคุณภาพน้า
บ่อที่ 1

พารามิเตอร์

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.2 การใช้น้า (ต่อ)
มาตรฐานก่ อนน าไปใช้ ประโยชน์ ภายในโครงการโดยผ่ านระบบ
ฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
ระบบน้ำใช้ภำยในโครงกำร
การดาเนินโครงการมี ความต้องการใช้น้าประมาณ 169.60
ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจัดให้มีบ่อเก็บน้าใช้ ประกอบด้วย
บ่ อ เก็ บ น้ าดิ บ ใต้ ดิ น ขนาด 100 ลู ก บาศก์ เ มตร จ านวน 1 บ่ อ
บ่อเก็บน้าดีใต้ดิน ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 บ่อ และถัง
เก็บน้าชั้นหลังคา ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จานวน 14 ถัง มีปริมาตร
รวมทั้งหมด 370 ลูกบาศก์เมตร สามารถสารองน้าได้ นาน 2.18
วัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้น้าของโครงการ
สาหรับระบบน้าใช้ภายในโครงการจะสูบน้าดิบจากบ่อบาดาล
ทั้ ง 3 บ่ อ เข้ าสู่ บ่ อเก็ บน้ าดิ บใต้ ดิ น ขนาด 100 ลู ก บาศก์ เ มตร
ซึ่งอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร 1 โดยน้าดิบจะผ่านระบบปรับปรุง
คุณภาพน้า ก่อนเข้าสู่บ่อเก็บน้าดี 1 ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร
และบ่อเก็บน้าดี 2 ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ติดกับบ่อเก็บ
น้าดิบ จากนั้นจะสูบขึ้นไปเก็บไว้ในถังเก็บน้าสาเร็จรูปชั้นหลังคา
ของอาคาร 1 ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จานวน 10 ถัง และอาคาร
2 ขนาด 5 ลูก บาศก์ เ มตร จ านวน 4 ถั ง แล้ ว ส่ ง จ่า ยน้ าโดยใช้
เครื่องสูบน้า (BOOSTER PUMP) จานวน 2 เครื่อง (ใช้ 1 เครื่อง
สารอง 1 เครื่อง) เพื่อช่วยเพิ่มแรงดันในการจ่ายน้าไปยังส่วนต่างๆ
ของโครงการต่อไป

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.2 การใช้น้า (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แหล่งน้ำใช้ส้ำรอง
ในกรณี ฉุ ก เฉิ น ซึ่ งอาจประสบปั ญ หาปริ มาณน้ าบาดาลไม่
เพียงพอ โครงการจะซื้อน้าดิบจากเอกชนที่จาหน่ายในพื้นที่ตาบล
กะรนและพื้นที่ใกล้เคียง โดยจัดให้มีท่อรับน้าจากรถบรรทุกเอกชน
เข้ า สู่ บ่ อ เก็ บ น้ าดิ บ ขนาด 100 ลู ก บาศก์ เ มตร จ านวน 1 บ่ อ
และเข้าสู่ระบบน้าใช้ภายในโครงการเช่นเดียวกับแหล่งน้าใช้หลัก
กำรเทียบ Peak Demand
สาหรับช่วงที่ใช้น้ามากที่สุดจะมี 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าในเวลา
9.00 น. - 13.00 น. และช่วงเย็นถึงค่าในเวลา 18.00 น. - 22.00 น.
โดยในแต่ละช่วงเวลาจะเกิดการใช้น้าช่วงละ 84.80 ลูกบาศก์เมตร
ซึ่งอัตราการใช้น้าอยู่ที่ 169.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน หากพิจารณา
ความสามารถในการสารองน้าของโครงการ โดยบ่อเก็บน้าใช้ของ
โครงการมีปริมาตรรวม 370 ลูกบาศก์เมตร สามารถสารองน้าได้
2.18 วัน ซึ่งหากพิจารณาความสามารถในการสารองน้าของโครงการ
พบว่า มีความสามารถเพียงพอในการจ่ายน้าในช่วง Peak Hour
ให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ โดยไม่จาเป็นต้องมีการเปิดรับน้า
เพิ่มแต่อย่างใด ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบของโครงการต่อการใช้น้า
ของชุมชนจะอยู่ในระดับต่า

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. จัดให้มีการติดตั้งถังดักไขมัน ขนาด 1.60 ลูกบาศก์เมตร
จานวน 1 ชุด เพื่อดักไขมัน และเศษอาหารจาก
ห้องครัวไม่ให้ไหลปนไปกับน้าเสีย ก่อนรวบรวมเข้า
สู่ระบบบาบัดน้าเสียเพื่อบาบัดต่อไป
2. ติ ด ตั้ ง ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ชนิ ด เติ ม อากาศเลี้ ย ง
ตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge
process.,AS) ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1
ชุด ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 ชุด และ
ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร จานวน 3 ชุด โดยน้าทิ้ง
หลั ง จากบ าบั ด จะมี ค่ า บี โ อดี (BOD5) ไม่ เ กิ น 20
มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณสารแขวนลอยไม่เกิน
30 มิลลิกรัม/ลิตร
3. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้ง ก่อนและหลังผ่าน
ระบบบาบัดน้าเสีย (ระบบบาบัดน้าเสีย จานวน 6 ชุด)
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ระบบบาบัดน้าเสีย
4. จัดให้มีการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบาบัดน้าเสีย
รวมไปกาจัด ทุกๆ 2 เดือน หรือเมื่อตะกอนเต็ม
เพื่อประสิทธิภาพการทางานของระบบบาบัดน้าเสีย
5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคดูแลการเดินระบบบาบัด
น้าเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และจัดหาอะไหล่
ส ารองของระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ที่ ส าคั ญ ไว้ เช่ น

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดัชนีที่ตรวจวัด
- pH
- BOD
- Suspended Solids
- Settleable Solids
- TKN
- TDS
- Fat Oil and Grease
- Sulfide
- Fecal Coliform
วิธีการ
- ต ร วจ วั ด คุ ณ ภ า พน้ า ทิ้ ง ต า ม
ประกาศ คณะกรรมการ
สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 7
พ.ศ.2548
สถานที่ดาเนินการ
จานวน 12 สถานี ได้แก่
- บ่อตรวจคุณภาพน้าเสียก่อนและ
หลั งเ ข้ า ร ะบ บ บ า บั ด น้ าเ สี ย
(ระบบบาบัดน้าเสีย จานวน 6 ชุด)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.3 การจัดการน้าเสียและ 1) ปริมาณน้าเสียและระบบรวบรวมน้าเสีย
สิ่งปฏิกูล
น้ าเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระยะด าเนิ น การ มี ป ระมาณ 133.68
ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งการบาบัดน้าเสียจากห้องพักแต่ละชั้นของ
อาคาร จะถูกรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน้าเสียขนาดต่างๆ ดังนี้
- ท่อระบายน้าเสีย (Waste Pipe) ทาหน้าที่รวบรวมน้าเสีย
จากการอาบและซักล้างลงสู่ท่อระบายน้าเสียรวม โดยเป็นท่อแนวดิ่ง
ขนาด ø4 นิ้ว จากนั้นจะไหลลงสู่ท่อระบายน้าเสียในแนวนอนขนาด
ø6 นิ้ว และรวบรวมเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียเพื่อบาบัดต่อไป
- ท่อระบายน้าเสี ยส่ วนครั ว (Waste (kitchen) Pipe)
ทาหน้าที่ รวบรวมน้าเสีย จากส่ว นครัวของห้องครัว ห้อ งอาหาร
ลงสู่ท่อระบายน้าเสียเข้าสู่ถังดักไขมัน โดยเป็นท่อแนวนอน ขนาด
ø4 นิ้ว และรวบรวมเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียเพื่อบาบัดต่อไป
- ท่อระบายน้าโสโครก (Soil Pipe) ทาหน้าที่รวบรวมน้ า
โสโครกจากห้องส้วมของห้องพักลงสู่ท่อระบายน้าเสีย โดยเป็นท่อ
แนวดิ่ง ขนาด ø6 นิ้ ว จากนั้ นจะไหลลงสู่ ท่อน้ าโสโครกแนวนอน
ขนาด ø6 นิ้ว และรวบรวมเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียเพื่อบาบัดต่อไป
- ท่อระบายอากาศ (Vent Pipe) ของอาคาร ขนาด ø2 นิ้ว
เป็นท่อที่ใช้สาหรับให้อากาศผ่านเข้าหรือออกจากระบบท่อระบาย
น้าเสียและน้าโสโครก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความดันภายใน
ระบบท่อระบายน้าให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด นอกจากนี้ยัง
ช่ว ยให้มี อากาศหมุน เวี ยนอยู่ ภ ายในท่อ ระบายน้ า เพื่ อดั กกลิ่ น
(Trap Seal) จากเครื่องสุขภัณฑ์เอาไว้

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะเวลา ความถี่
- ตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
บริ ษั ท ชนาลั ย ฮิ ล ล์ ไ ซด์ รี ส อร์ ท
จากัด

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.3 การจัดการน้าเสียและ 2) การบาบัดน้าเสียของโครงการ
ปั้มสูบน้าเสีย ปั้มเครื่องเติมอากาศ ท่อจ่ายอากาศ
สิ่งปฏิกูล (ต่อ)
โครงการได้จั ดให้มี ถังดัก ไขมัน ขนาด 1.60 ลู กบาศก์เ มตร
เป็นต้น
โดยติดตั้งบริเวณห้องครัวของอาคาร 2 จานวน 1 ชุด เพื่อรวบรวม 6. ติ ด ตั้ ง มิ เ ตอร์ ไ ฟฟ้ า แยกเฉพาะของระบบบ าบั ด
น้าเสียจากอ่างล้างจานและส่วนประกอบอาหาร สามารถรองรับ
น้าเสีย เพื่อความสะดวกในการติดตามตรวจสอบ
บี โ อดี เ ข้ า ระบบ 1,200 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร โดยน้ าเสี ย ที่ อ อกจาก
ประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้าเสีย
ถังดักไขมันมีค่าบีโอดี (BOD5) ออกไม่เกิน 840 มิลลิกรัม/ลิตร
7. จัดทาตารางกาหนดระยะเวลาซ่อมบารุงอุปกรณ์ที่
สาหรับการบาบัดน้าเสียของโครงการ ปัจจุบันได้จัดให้มีการ
ประกอบอยู่ ในระบบบาบัดน้าเสียรวมทุกชิ้นตาม
ติดตั้งระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ
คู่ มื อ ของแต่ ล ะประเภท ได้ แ ก่ เครื่ อ งสู บ น้ าเสี ย
(Aeration activated sludge process.,AS) จานวน 6 ชุด
เครื่องเติมอากาศ และเครื่องสูบตะกอน เพื่อความ
รายละเอียดดังนี้
สะดวกในการซ่อมบารุงในแต่ละครั้ง และเพื่อให้
อุ ป กรณ์ แ ละระบบทุ ก ส่ ว นท างานได้ อ ย่ า งมี
 อาคาร 1 มี น้ าเสี ย ปริ ม าณ 48 ลู ก บาศก์ เ มตร/วั น
ประสิทธิภาพตลอดเวลาให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
โครงการติดตั้งระบบบาบัดน้าเสียชนิด เติมอากาศเลี้ย งตะกอน
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์วิธี การและแบบการเก็ บ
เวียนกลับ (Aeration activated sludge process., AS) ขนาด
สถิติ และข้อมู ลการจัด ทาบั นทึก รายละเอียดและ
25 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 ชุด อยู่บริเวณระหว่างอาคาร 1 กับ
รายงานสรุปผลการทางานของระบบบาบัดน้าเสีย
พื้นที่ลานจอดรถ (ทางเซอร์วิส) รายละเอียดดังนี้
พ.ศ.2555
- ชุ ด ที่ 1 รองรั บ น้ าเสี ย จากส่ ว นห้ อ งพั ก ชั้ น 2 ถึ ง ชั้ น 8
8. โครงการจะต้องเก็บสถิ ติ และข้อมูล ซึ่งแสดงผล
ปริมาณ 24.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน
การท างานของระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ในแต่ ล ะวั น
- ชุ ด ที่ 2 รองรั บ น้ าเสี ย จากส่ ว นห้ อ งพั ก ชั้ น 2 ถึ ง ชั้ น 8
และจัดทาบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.
ห้องน้าชาย ห้องน้าหญิง และห้องน้าผู้พิการบริเวณชั้น 2 น้าล้าง
1 เก็ บ ไว้ ณ สถานที่ ตั้ ง แหล่ ง ก าเนิ ด มลพิ ษ นั้ น
ห้องพักมูลฝอย ปริมาณ 23.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่มีการเก็บสถิตแิ ละข้อมูล
 อาคาร 2 มีปริมาณน้าเสีย 85.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดย
นั้นๆ และให้จัดทารายงานสรุปผลการทางานของ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระบบบาบัดน้าเสียในแต่ละเดือนและเสนอรายงาน
ดั งกล่ า วต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ในวั น ที่ 15 ของ
เดื อนถั ด ไ ปต าม แ บบ ทส. 2 ในม า ตร า 80
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภ าพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.3 การจัดการน้าเสียและ โครงการติดตั้งระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียน
สิ่งปฏิกูล (ต่อ)
กลับ (Aeration activated sludge process., AS) ขนาด 30
ลู ก บาศก์ เ มตร จ านวน 3 ชุ ด
อยู่ บ ริ เ วณหลั ง อาคาร 2
(ฝั่งตะวันตก) และขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ชุด บริเวณ
ห้องครัวของอาคาร 2 รายละเอียดดังนี้
- ชุดที่ 1 มีขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รองรับน้าเสียจากส่วน
ของห้องพัก ชั้น 2 ถึง ชั้น 8 ห้องน้าชาย และห้องน้าหญิง ชั้น 1
ปริมาณ 26.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ชุดที่ 2 มีขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รองรับน้าเสียจากส่วน
ห้องพัก 1 ถึง ชั้น 8 ปริมาณ 26.70 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ชุดที่ 3 มีขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รองรับน้าเสียจากส่วน
ห้องพัก 1 ถึง ชั้น 8 ห้องน้าชาย ห้องน้าหญิง และห้องน้าผู้พิการ
ชั้น 2 ปริมาณ 29.82 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ชุดที่ 4 มีขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร รองรับน้าเสียจากส่วน
ห้องครัวชั้น 1 และห้องอาหาร ชั้น 2 ซึ่งมีปริมาณน้าเสีย 2.56
ลูกบาศก์เมตร/วัน
ดังนั้น ระบบบาบัดน้าเสียดังกล่าว สามารถรองรับน้าเสียที่เกิด
จากอาคาร 2 ได้อย่างเพียงพอ
ทั้งนี้ ระบบบาบัดน้าเสียของโครงการสามารถบาบัดน้าเสียจาก
ส้ ว ม น้ าอาบ และซั ก ล้ า ง ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยน้ าทิ้ ง
หลังจากบาบั ดจะมีค่าบีโ อดี (BOD5) ไม่ เกิน 20 มิ ลลิกรัม/ลิต ร
และปริมาณสารแขวนลอยไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร จะเข้าสู่บ่อ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.3 การจัดการน้าเสียและ ตรวจคุ ณภาพน้ าทิ้ งของแต่ล ะระบบ แล้ว รวบรวมเข้าสู่ บ่อ เก็ บ
สิ่งปฏิกูล (ต่อ)
น้าทิ้ง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 บ่อ เพื่อนากลับมารด
น้าต้น ไม้ ส่วนน้าทิ้ งที่เหลือจะเข้ าสู่บ่ อดักมู ลฝอยและบ่อ ตรวจ
คุณภาพน้าเสีย รวมแต่ละอาคาร และระบายน้าสู่ท่อระบายน้ า
สาธารณะริมถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนปฏัก 24)
3) ปริมาณตะกอนและระยะเวลาในการสูบตะกอน
- ระบบบ าบัด น้ าเสีย ขนาด 10 ลูก บาศก์เ มตร/วัน
มีป ริม าตรถังแยกกาก-เก็บตะกอนขนาด 3.33 ลูก บาศก์เ มตร
มีปริมาณตะกอนส่วนเกินเกิดขึ้นประมาณ 0.04 ลูกบาศก์เมตร/
วัน ซึ่งโครงการจะตรวจสอบปริมาณตะกอนและสูบตะกอนออก
จากถังแยกกาก-เก็บตะกอนอย่างน้อยทุก 2 เดือน
- ระ บบ บ าบั ด น้ าเสี ย ขนาด 25 ลู ก บาศก์ เ มตร/วั น
มี ป ริ ม าตรถั งแยกกาก-เก็ บ ตะกอนขนาด 6.25 ลู ก บาศก์ เ มตร
มีปริมาณตะกอนส่วนเกินเกิดขึ้นประมาณ 0.03 ลูกบาศก์เมตร/
วัน ซึ่งโครงการจะตรวจสอบปริมาณตะกอนและสูบตะกอนออก
จากถังแยกกาก-เก็บตะกอนอย่างน้อย ทุก 2 เดือน
- ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ขนาด 30 ลู ก บาศก์ เ มตร/วั น
มี ป ริ ม าตรถั งแยกกาก-เก็ บ ตะกอนขนาด 7.50 ลู ก บาศก์ เ มตร
มีปริมาณตะกอนส่วนเกินเกิดขึ้นประมาณ 0.02 ลูกบาศก์เมตร/
วัน ซึ่งโครงการจะตรวจสอบปริมาณตะกอนและสูบตะกอนออก
จากถังแยกกาก-เก็บตะกอนทุกเดือน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.3 การจัดการน้าเสียและ
การสูบตะกอนของโครงการจะใช้บริการ บริษัทสุดาวรรณ
สิ่งปฏิกูล (ต่อ)
เซฟติคแท้งค์คลีนนิ่งภูเก็ต จากัด ตั้งอยู่ที่ 65/408 หมู่ที่ 2 ตาบล
วิชิต อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาต
จากเทศบาลตาบลกะรนให้เข้ามาดาเนินการสูบ โดยโครงการได้
กาหนดให้มีการสูบตะกอนในช่วงที่มีผู้ใช้บริการน้อยที่สุด นั่นคือ
ในช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. - 14.00 น. ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวจะ
ไม่เป็นการรบกวนผู้ใช้บริการภายในโครงการ
สาหรับการจัดการกากไขมันจากถังดักไขมันของโครงการ
ได้จัดให้มีแม่บ้านคอยตักไขมันและน้ามันที่แยกตัวขึ้นมาบริเวณผิว
น้าของถังดักไขมันทุกวัน ก่อนนามาผสมกับปูนขาว เพื่อกาจัดกลิ่น
และดูดความชื้นจากไขมัน ก่อนรวบรวมใส่ถุงดา แล้วนาไปพักไว้
ในห้องพักมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่ สามารถย่อยสลายได้เพื่อรอ
การเก็บขนต่อไป
4) การจัดการละอองน้า (Aerosol)
โครงการได้ จั ด ให้ มี ร ะบบรวบรวม และก าจั ด ละอองน้ า
(Aerosol) ที่เกิดขึ้นจากระบบบาบัดน้าเสียโดยการติดตั้งระบบดัก
จับและกาจัด Aerosol ชนิด FILLTER SCRUBBER ซึ่งโครงการได้
จัดให้มีถังกาจัดละอองน้า (Aerosol) จานวน 5 ถัง มีปริมาตร
4.47 ลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณละอองน้า (Aerosol) ที่เกิดจาก
ส่ ว นเติ ม อากาศ ของระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ชนิ ด เติ ม อากาศเลี้ ย ง
ตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process.,AS)
ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณละอองน้า (Aerosol) เกิดขึ้น

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.3 การจัดการน้าเสียและ ประมาณ 1.83 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร
สิ่งปฏิกูล (ต่อ)
มี ป ริ ม า ณ ล ะ อองน้ า ( Aerosol) เ กิ ด ขึ้ น ป ร ะ ม า ณ 1. 89
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
5) การจัดการมีเทน (Methane)
โครงการได้จัดให้มีถัง ก๊าซมีเทน (Methane) จานวน 5 ถัง
มีปริ มาณก๊ าซมีเ ทน (Methane) ที่ ออกจากถังแยกกาก-เก็ บ
ตะกอน ของระบบบาบัดน้าเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียน
กลับ (Aeration activated sludge process.,AS) ขนาด 25
ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณก๊าซมีเทน (Methane) เกิดขึ้นประมาณ
0.88 ลูกบาศก์เมตร/วัน และขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณ
ก๊าซมีเทน (Methane) เกิดขึ้นประมาณ 0.88 ลูกบาศก์เมตร/วัน
สาหรับปริมาณก๊าซมีเทน (Methane) ที่เกิดขึ้นจะกาจัดด้ว ย
วิธีการเผาต่อไป
6) การนาน้าทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์
โครงการมีการนาน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดแล้วมาใช้รดน้าต้นไม้
โดยจะเก็บไว้ในบ่อเก็บน้าทิ้ง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จานวน
2 บ่อ ซึ่งโครงการได้จัดให้มีเครื่องสูบน้าเพื่อสูบน้าทิ้งเข้าสู่ระบบ
ท่อรดน้าต้นไม้ ไปยัง พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยใช้ก๊อกน้า
พร้อมสายยางกระจายทั่วพื้นที่โครงการ จานวน 6 จุด เพื่อควบคุม
มิให้เกิดการกระจายตัวของละอองน้าขณะที่พนักงานรดน้าต้นไม้
โครงการมีการติดป้ายเตือนที่มีข้อความว่า “น้าทิ้งสาหรับรดต้นไม้
เท่านั้น ห้ามสัมผัส” ให้เห็นชัดเจน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดัชนีที่ตรวจวัด
- บ่ อ พั ก รางระบายน้ า บ่ อ ดั ก
มูลฝอย บ่ อ หน่ วงน้ าฝน ตะกอน
และมูลฝอย
วิธีการ
- ตรวจสอบบ่ อ พั ก รางระบายน้ า
บ่อดักมูลฝอย และบ่อหน่วงน้าฝน
ภายในโครงการไม่ให้มีเศษมูลฝอย
อุดตัน
- ขุ ด ลอกตะกอนและท าความ
สะอาดทางระบายน้า

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.3 การจัดการน้าเสียและ
ทั้งนี้ โครงการมีความต้องการน้าสาหรับ รดน้าต้นไม้ปริมาณ
สิ่งปฏิกูล (ต่อ)
15.62 ลูก บาศก์ เมตร/วั น ซึ่ งน้ าทิ้ งที่ เ กิ ด ขึ้ นภายในโครงการมี
ประมาณ 133.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกเก็บรวบรวมไว้ในบ่อ
เก็บน้าทิ้งขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 บ่อ เพื่อนาไปรดน้า
ต้นไม้ ส่วนน้าทิ้งที่เหลืออีก ประมาณ 118.06 ลูกบาศก์เมตร/วั น
จะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้าทิ้ง ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้า
สาธารณะริมถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) หน้ าพื้นที่
โครงการ ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบของโครงการต่อการระบาย
น้าทิ้งของชุมชนจะอยู่ในระดับต่า
3.4 การระบายน้าและการ
ระบบระบายน้าของโครงการเป็นระบบระบายน้าแยกระหว่าง 1. จัดให้มีบ่อ หน่วงน้าฝนขนาด 156 ลูกบาศก์เมตร
ป้องกันน้าท่วม
น้าฝนและน้าทิ้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
จ านวน 1 บ่ อ อยู่ ใ ต้ ท างเข้ า -ออกอาคารของ
1. ระบบระบายน้าทิ้ง
ซึ่งสามารถรองรับน้าฝนได้อย่างเพียงพอ
น้าเสี ยจากอาคารแต่ ละอาคารที่ ผ่ านการบ าบั ดแล้ วจะมี ค่ า 2. จัด ให้มี ท่ อ ระบายน้ าฝนภายในโครงการ เป็ น ท่ อ
BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรั ม/ลิตร และสารแขวนลอยไม่ เกิน 30
ค.ส.ล.ชนิดอัดแรง (ท่อ RCP) ขนาด ø0.40 เมตร
มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้าทิ้งที่ออกจากระบบบาบัดน้าเสียจะเข้าสู่บ่อ
ความลาดชัน 1 : 200 พร้อมด้วยบ่อพักน้า (MH)
ตรวจคุณภาพน้าของแต่ละระบบ จากนัน้ จะรวบรวมเข้าสู่บ่อเก็บน้า
ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร รางระบายน้า (Gutter)
ทิ้ ง ขนาด 10 ลู ก บาศก์ เ มตร จ านวน 2 บ่ อ เพื่ อ น ากลั บ มาใช้
มีความกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร บริเวณ
ประโยชน์ในการรดต้นไม้ต่อไป ส่วนน้าทิ้งบางส่วนที่เหลือจะเข้าสู่
ลานจอดรถ เพือ่ รวบรวมน้าฝนเข้าสู่บ่อหน่วงน้าฝน
บ่ อ ตรวจคุ ณ ภาพน้ าทิ้ ง รวม ก่ อ นระบายออกสู่ ท่ อ ระบายน้ า 3. ดูแลรักษาระบบระบายน้า เช่น ตะแกรงดักมูลฝอย
สาธารณะริ มถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏั ก 24) หน้ าพื้ นที่
ท่อระบายน้า และบ่อหน่วงน้าฝน รวมทั้งเครื่องสูบน้า
โครงการ โดยไม่เข้าสู่บ่อหน่วงน้าของโครงการแต่อย่างใด
และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สถานที่ดาเนินการ
- บ่ อพั ก รางระบายน้ า บ่ อ หน่ ว ง
น้าฝน และบ่อดักมูลฝอยภายใน
โครงการ
ระยะเวลา ความถี่
- ตรวจสอบอย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง
(เพิ่ ม ความถี่ ใ นฤดู ฝ นทุ ก เดื อ น)
ตลอดระยะดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.4 การระบายน้าและการ 2. ระบบระบายน้าฝน
4. จัดให้มีการขุดลอกตะกอน และทาความสะอาดท่อ
ป้องกันน้าท่วม (ต่อ)
ระบบระบายน้าฝนของโครงการ แบ่งเป็นระบบระบายน้าฝน
ระบายน้า และบ่อหน่วงน้าฝนเป็นประจาอย่างน้อย
จากอาคาร (น้าฝนที่ตกบนหลังคาอาคาร) และระบบระบายน้าฝน
6 เดือน และเพิ่มความถี่ในฤดูฝนเป็นทุก 1 เดือน
บนพื้นดินภายในบริเวณโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
หรือเมื่อท่อมีตะกอนอุดตัน
- ระบบระบายน้าฝนจากอาคาร ประกอบด้วย หัวรับน้าฝน
(RD) ขนาด ø4 นิ้ว ทาหน้าที่รับน้าฝนบริเวณชั้นหลังคา โดยจะ
ระบายลงมาตามท่อระบายน้าฝนแนวดิ่ง (RL) ขนาด ø4 นิ้ว และ
ไหลไปตามท่อระบายน้าฝนรอบอาคาร เพื่อรวบรวมเข้าสู่บ่อหน่วง
น้าฝนต่อไป
- ระบบระบายน้ าฝนภายในพื้ น ที่โ ครงการ น้ าฝนที่ เกิ ด ขึ้ น
บริเวณพื้นที่โครงการบางส่วนจะซึม ลงดินตามธรรมชาติ และ
บางส่วนจะไหลไปตามท่อรวบรวมน้าฝน ซึ่งบริเวณอาคารห้องพัก
เป็นท่อ ค.ส.ล.ชนิดอัดแรง (ท่อ RCP) ขนาด ø0.40 เมตร ความ
ลาดชัน 1 : 200 ที่มีบ่อพักน้า (MH) ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร
พร้อมฝาปิดทุกๆ ระยะ 8 เมตร ที่อยู่รอบพื้นที่โครงการบริเวณ
อาคารห้องพัก และรวบรวมน้าเข้าสู่บ่อหน่วงน้าฝนต่อไป
สาหรับพื้ นที่ลานจอดรถ น้ าฝนที่ เ กิด ขึ้ น บางส่ วนลงดิน ตาม
ธรรมชาติ และบางส่ ว นจะไหลไปตามรางระบายน้ า (Gutter)
มีความกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร โดยน้าจะไหลไปเชื่อมต่อกับ
บ่อพักน้า (MH) ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร (B10) ที่อยู่บริเวณ
ทางเข้า-ออก (ทางเซอร์วิส) และรวบรวมน้าเข้าสู่บ่อหน่วงน้าฝน
ต่อไป

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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3.4 การระบายน้าและการ 3. การป้องกันน้าท่วม
ป้องกันน้าท่วม (ต่อ)
สภาพพื้นที่โครงการเป็นที่ราบ อยู่สูงกว่าระดับถนน ประมาณ
0.35 เมตร ปัจจุบันมีอาคารห้องพัก 8 ชั้น จานวน 2 อาคาร แต่ยัง
ไม่มีการปรับพื้นที่บริเวณลานจอดรถ ซึ่งปัจจุบันบริเวณพื้ นที่จอด
รถบางส่วนมีบ้านพักอาศัยจานวน 5 หลัง ได้แก่ บ้านพักอาศัยชั้น
เดียว จานวน 3 หลัง และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 2 หลัง
ซึ่งจะทาการรื้อถอนทั้งหมดก่อนดาเนินการปรับพื้นที่ ทั้งนี้ ระบบ
การป้องกันน้าท่วมหลังพัฒนาโครงการได้จัดให้มีการควบคุมอัตรา
การระบายน้าในขณะฝนตก ซึ่งวิศวกรโครงการได้ออกแบบระบบ
ระบายน้ าฝน โดยจั ดให้มี บ่อ พั กน้ าฝน และบ่อ เก็ บ น้าส่ว นเกิ น
(บ่อหน่วงน้า) ตลอดจนระบบรวบรวมน้าในพื้นที่โครงการอย่าง
เพี ยงพอ ก่ อนมี การก่อ สร้ า งอาคารและพัฒ นาพื้ นที่ โ ครงการมี
อัตราการระบายน้า 0.0448 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หลังมีการ
พัฒนาโครงการจะทาให้อัตราการระบายน้าเพิ่มขึ้นจากสภาพก่อน
มีโครงการใน 25 นาทีที่ฝนตก เป็น 0.1051 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
ซึ่งเมื่อนามาคานวณปริมาณน้าส่วนเกินที่ต้องหน่วงไว้ในช่วงเวลา
180 นาที ควบคุมอัตราระบายออกไม่เกินค่าสูงสุดก่อนในแต่ละ
ช่วงเวลา ดังนั้น จะมีปริมาณน้าฝนสะสมที่ต้องหน่วงไว้ประมาณ
151.81 ลูกบาศก์เมตร
ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีบ่อหน่วงน้าฝน ซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 156 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ
ซึ่งอยู่ใต้ทางเข้า-ออกอาคารของโครงการ โดยน้าฝนบางส่วนจะซึม
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บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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3.4 การระบายน้าและการ ลงดินตามธรรมชาติและบางส่วนจะไหลไปตามท่อรวบรวมน้าฝน
ป้องกันน้าท่วม (ต่อ)
ซึ่งเป็นท่อ ค.ส.ล.ชนิดอัดแรง (ท่อ RCP) ขนาด ø0.40 เมตร ความ
ลาดชัน 1 : 200 ที่มีบ่อพักน้า (MH) ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร
พร้อมฝาปิดทุกๆ ระยะ 8 เมตร ที่อยู่รอบพื้นที่โครงการบริเวณ
อาคารห้องพักและรวบรวมน้าเข้าสู่บ่อหน่วงน้าฝนต่อไป
สาหรับพื้นที่ลานจอดรถ น้าฝนที่เกิดขึ้ นบางส่วนลงดินตาม
ธรรมชาติ และบางส่ ว นจะไหลไปตามรางระบายน้ า (Gutter)
มีความกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร โดยน้าจะไหลไปเชื่อมต่อ
กับบ่อพักน้า (MH) ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร (B10) ที่อยู่บริเวณ
ทางเข้า-ออก (ทางเซอร์วิส) และรวบรวมน้าเข้าสู่บ่อหน่ วงน้าฝน
ต่อไป และเมื่อฝนหยุดตกโครงการจะระบายน้าออกจากบ่อหน่วง
น้าฝน ประมาณ 151.81 ลูกบาศก์เมตร (เท่ากับปริมาณน้าที่
หน่วงไว้ทั้งหมด) ไปยังท่อระบายน้าสาธารณะหน้าพื้นที่โครงการ
ในอัตรา 0.0448 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบาย
น้าก่อนมีโครงการ โดยใช้เครื่องสูบน้ามอเตอร์ ขนาด 5 แรงม้า
จ านวน 3 ชุ ด (ท างาน 2 ชุ ด ส ารอง 1 ชุ ด) ดั ง นั้ น จึ ง คาดว่ า
ผลกระทบด้านการระบายน้าของโครงการที่มีต่อพื้นที่ข้างเคียงจะ
อยู่ในระดับต่า

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมภายในโครงการ แบ่งเป็น
ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้
ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล และ
ห้องพักมูลฝอยอันตราย ซึ่งต้องออกแบบให้มีประตู
ปิดอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันน้าชะมูลฝอย กลิ่นเหม็น
และสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
พื้นที่ข้างเคียง
2. ติดตั้งป้ายบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม โดยจัดทาป้าย
ขนาดเหมาะสม มีตัวหนังสือความสูงขนาดไม่ น้อย
กว่ า 10 เซนติเ มตร ติ ด ตั้งไว้ ห น้า ห้ องพัก มู ลฝอย
ได้ แ ก่ ป้ า ย “ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยอิ น ทรี ย์ / มู ล ฝอยที่
สามารถย่ อ ยสลายได้ ”“ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยทั่ ว ไป”
“ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล” และ “ห้องพักมูลฝอย
อันตราย” ตามลาดับ
3. ติดตั้งขอบยางรอบประตูห้องพักมูลฝอยที่สามารถ
ปิดกั้นไม่ให้น้าและอากาศผ่านประตูเพื่อป้องกันการ
ฟุ้งกระจายของกลิ่น ป้องกันผลกระทบด้านกลิ่นต่อ
พื้นที่ใกล้ เคียง นอกจากนี้ ยังได้ จัดเตรีย มก๊อกน้ า
สาหรับล้างทาความสะอาด โดยจัดให้มีแม่บ้านทา
ความสะอาดภายในห้องพักมูลฝอยทุกวัน
4. จัดให้มีแ ม่บ้ านรวบรวมมูลฝอยจากแต่ล ะจุด แยก
ประเภทใส่ถุงดาแล้วมัดปากถุงให้แน่น นาไปรวมไว้

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดัชนีที่ตรวจวัด
- ความสะอาดของห้องพักมูลฝอย
- ความสะอาดและความสมบูรณ์ของ
ถังรับรองมูลฝอย
วิธีการ
- ตรวจสอบห้องพักมูลฝอยรวมให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ กรณีชารุด
ต้องดาเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไข
ทันที
- ตรวจสอบถั ง มู ล ฝอยให้ อ ยู่ ใ น
สภาพดี อ ยู่เ สมอ กรณี ชารุ ดต้ อ ง
ดาเนิ น การซ่ อ มแซมหรือ เปลี่ ย น
ใหม่ทันที
- ล้างทาความสะอาดห้องพักมูลฝอย
รวมทุกครั้งที่มีการเก็บขนมูลฝอย
สถานที่ดาเนินการ
- ถังมูลฝอยภายในโครงการ
- ห้องพักมูลฝอยรวม
ระยะเวลา ความถี่
- ตรวจสอบทุ ก 1 เดื อ น ตลอด
ระยะดาเนินการ

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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3.5 การจัดการมูลฝอย
1) ปริมาณมูลฝอย
สาหรับช่วงเปิดดาเนินการมีผู้ใช้บริการ และพนักงานสูงสุด
502 คน/วั น แบ่ ง เป็ น ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารห้ อ งพั ก จ านวน 422 คน
เจ้าหน้าที่และพนักงาน จานวน 80 คน ซึ่งไม่พักในโครงการ ทั้งนี้
มู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอาคาร ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมการใช้
ชีวิตประจาวันของผู้ใช้ บริการภายในโครงการ และบางส่วนเกิด
จากกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ และพนักงาน ดังนั้น ภายในโครงการ
จะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 652.60 กิโลกรัม/วัน หรือ
ประมาณ 2.93 ลูกบาศก์เมตร/วัน
2) วิธรี วบรวมมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอย
- ห้องพัก ภายในห้องพักแต่ละห้องจะจัดให้มีถังมูลฝอยทั่วไป
ขนาด 5 ลิตร จานวน 2 ถัง ภายในมีถุงพลาสติกรองรับ โดยวางไว้
ในส่วนของห้องนอน 1 ถัง และห้องน้า 1 ถัง และถังมูลฝอยติดเชื้อ
ขนาด 5 ลิตร จานวน 1 ถัง ภายในรองรับด้วยถุงพลาสติกสีแดง
ทึบแสง
- ห้ องอาหาร เป็ นส่ วนส าหรั บรั บประทานอาหารเท่ านั้ น
จะไม่ มี ส่ ว นของครั ว ส าหรั บ ประกอบอาหารแต่ อ ย่ างใด ดั งนั้ น
โครงการจัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 60 ลิตร จานวน 2 ถัง เพื่อรองรับ
มูลฝอยทั่วไป เช่น กระดาษทิชชู กระดาษเช็ดมือ ขวดพลาสติ ก
หลอดพลาสติก เป็นต้น โดยวางไว้ภายนอกห้องอาหารใกล้กับ
ทางเข้า-ออกห้องอาหาร

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
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3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)
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- ห้ อ งครั ว เป็ น ส่ ว นส าหรั บ ประกอบอาหารและเตรี ย ม
อาหาร โดยมู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในห้ อ งครั ว ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น
มูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ ได้แก่ เศษเนื้อสัตว์
เศษผัก เปลือกผลไม้ รองลงมาจะเป็นมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ฟอยล์
ห่ อ อาหาร ภาชนะบรรจุ น้ ามั น ซอสปรุ ง รส ถุ งพลาสติ ก และ
มู ล ฝอยรี ไ ซเคิ ล ได้ แ ก่ ขวดแก้ ว กระป๋ อ งอลู มิ เ นี ย ม และขวด
พลาสติก เป็ นต้น โครงการจัด ให้มีจุด ทิ้งมูลฝอย จ านวน 3 จุ ด
แต่ล ะจุ ดจะมี ถังรองรับ มูล ฝอย ขนาด 120 ลิต ร จ านวน 3 ถั ง
แบ่ ง เป็ น ถั ง มู ล ฝอยอิ น ทรี ย์ / มู ล ฝอยที่ ส ามารถย่ อ ยสลายได้
ถังมูลฝอยทั่วไป และถังมูลฝอยรีไซเคิล อย่างละ 1 ถัง โดยวาง
ภายในห้องครัว
- พื้ น ที่ ส่ ว นกลางอื่ น ๆ เช่ น โถงต้ อ นรั บ โถงบั น ไดภายใน
อาคาร และพื้นที่ภ ายนอกอาคารจัดวางถังมู ลฝอย ขนาด 120
ลิตร จานวน 3 จุด จุดละ 4 ถัง ประกอบด้วย ถังมูลฝอยอินทรีย์/
มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ ถังมูลฝอยทั่วไป ถังมูลฝอยรีไซเคิล
ถังมูลฝอยอันตราย อย่างละ 1 ถัง และถังมูลฝอยติดเชื้อขนาด 12
ลิตร โดยระบุข้างถัง “มูลฝอยติดเชื้อ” ให้ชัดเจน วางไว้บริเวณ
ส่วนต้อนรับและบริเวณส่วนสานักงานของอาคาร 1 จุดละ 1 ถัง
ภายในรองรับด้วยถุงพลาสติกสีแดงทึบแสง
สาหรับการรวบรวมมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอย โครงการได้
จัดให้มีแม่บ้านคอยรวบรวมมูลฝอยจากส่วนต่างๆ นามาคัดแยก
แต่ ล ะประเภท เช่ น มู ล ฝอยอิ น ทรี ย์ ขวดพลาสติ ก ขวดแก้ ว

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในที่พักมูลฝอยรวมของโครงการ
- ล้างทาความสะอาดทุกครั้งที่มีการ
จัดให้มีการคัดแยกมูลฝอย โดยมูลฝอยที่สามารถ เก็บขนมูลฝอย
จาหน่ายได้ เช่น กระดาษ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ผู้รับผิดชอบ
กระป๋องอลูมิเนียม ควรมีภาชนะรองรับแยกต่างหาก บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
เพื่อจาหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการต่อไป
โครงการจะต้องทาความสะอาดถังมูลฝอยไม่ให้มี
คราบหรื อ กลิ่ น เหม็ น พร้ อ มทั้ งจะต้ อ งตรวจสอบ
สภาพของถังมูลฝอยหากพบว่าชารุด แตกหรือรั่วซึม
ให้ทาการเปลี่ยนถังใหม่โดยทันที
รณรงค์ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารลดการใช้ วั ส ดุ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
มูลฝอย ตลอดจนประชาสั มพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทิ้ง
มูลฝอยให้ลงถัง เพื่อรักษาความสะอาดและป้องกัน
มูลฝอยตกค้างในแต่ละวัน
เลื อ กใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ส ามารถน้ ากลั บ มาใช้ ซ้ าได้
หรื อ ภาชนะที่ ส ามารถน ามารี ไ ซเคิ ล ได้ เพื่ อ ลด
ปริ มาณมูลฝอยที่ เกิ ดขึ้ นจากโครงการ เช่น บรรจุ
ภัณฑ์ชนิดเติมสาหรับใส่ยาสระผม สบู่ เหลว น้ามัน
หอมระเหย โดยเลือกใช้ขวดพลาสติก ขวดแก้ว หรือ
บรรจุภัณฑ์ชนิดติดผนังโดยใช้ปั้มในห้องน้า เป็นต้น
โครงการต้ อ งท าการเก็ บ ขนมู ล ฝอยในช่ ว งเวลา
20.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการเข้าห้องพัก
แล้ว และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) กระดาษ กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น โดยเก็บรวบรวมใส่ถุงดาแล้ว 10. โครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอย
นาไปพักในห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
ไปยั ง สถานี ข นถ่ า ยและคั ด แยกมู ล ฝอยเทศบาล
3) ห้องพักมูลฝอยรวมและการจัดการมูลฝอยของโครงการ
ตาบลกะรน บริเวณซอยปฏัก 24
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการจัดไว้บริเวณชั้น 1 ของอาคาร 11. โครงการต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการรวบรวมและน า
1 ใกล้ทางเข้า-ออก (ทางเซอร์วิส) เพื่อความสะดวกในการเข้าเก็บ
มู ล ฝอยอั น ตราย ไปยั ง อาคารกั ก เก็ บ ของเสี ย
ขนของเจ้าหน้าที่ โดยมีความกว้าง 4.05 เมตร ยาว 4.45 เมตร
อันตรายจากชุมชนของเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งจะเปิด
และสูง 3.50 เมตร ภายในห้องพักมูลฝอยรวมแบ่งเป็น 3 ห้อง
ให้มีการนามูลฝอยอันตรายมาส่งได้ทุกวันที่ 20-25
ได้ แ ก่ ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยอิ น ทรี ย์ / มู ล ฝอยที่ ส ามารถย่ อ ยสลายได้
ของทุ ก เดื อ น ตามประกาศจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เรื่ อ ง
ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยทั่ ว ไป และห้ อ งพั ก มู ล ฝอยอั น ตราย ส่ ว นที่ พั ก
กาหนดประเภท ราคา และหลั กเกณฑ์การนาส่ ง
มูลฝอยรีไซเคิล โครงการได้จัดไว้ในห้องเก็บของบริเวณชั้น 1 ของ
ขยะอันตราย ณ ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต
อาคาร 1 โดยภายในจัดให้มีตะแกรงรองรับมูลฝอยรีไซเคิล มีความ
ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยเทศบาลนคร
กว้ า ง 1 เมตร ยาว 3.30 เมตร และสู ง 1.20 เมตร ทั้ งนี้ ตาม
ภูเก็ต จะดาเนินการนาขยะที่รวบรวมไว้ ไปกาจัด
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560 และ
โดยผู้ รั บ บริ ก ารก าจั ด ของเสี ย อั น ตรายที่ ไ ด้ รั บ
กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการก าจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ พ.ศ.2545 ตาม
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทุกๆ 3 เดือน
หลัก เกณฑ์ข องสาธารณสุข มีก ารก าหนดเกี่ย วกับ ที่พั กมูล ฝอย
ทั่ ว ไปและมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ซึ่ ง ต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละ
สุขลักษณะ แต่ทั้ งนี้ ตามกฎกระทรวงฯ ดังกล่า ว ไม่ไ ด้กาหนด
ตาแหน่งของห้องพักมูลฝอย แต่ได้กาหนดหลักเกณฑ์ของห้องพัก
มูล ฝอย ซึ่ งโครงการได้ อ อกแบบห้ อ งพัก มู ล ฝอยรวมให้ มีค วาม
เหมาะสมส าหรั บ การกั ก เก็ บ มู ล ฝอยแต่ ล ะประเภทตามกฎ
กระทรวงฯ ดังกล่าว ประกอบกับโครงการจะมีการเก็บขนมูลฝอย
เวลา 20.00 น. ของทุกวัน พร้อมทั้งล้างหรือทาความสะอาดทุก

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) ครั้งหลังจากที่มีการเก็บขนมูลฝอย ดังนั้น คาดว่าจะเกิดผลกระทบ
จากการแพร่เชื้อโรคจากมูลฝอยน้อยมาก สาหรับห้องพักมูลฝอย
รวม มีรายละเอียดดังนี้
 ห้อ งพั กมู ลฝอยอิ นทรีย์ /มู ล ฝอยที่ สามารถย่ อยสลายได้
มีขนาด 1.23x4.25x3.50 เมตร หรือปริมาตร 6.27 ลูกบาศก์เมตร
(คิดความสูงกักเก็บ 1.20 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยอินทรีย์ /
มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ ปริมาณ 1.41 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ได้นานประมาณ 4.45 วัน โดยแม่บ้านจะรวบรวมมูลฝอยจากถัง
มู ล ฝอยอิ น ทรี ย์ ใ ส่ ถุ ง ด ามั ด ปากถุ ง ให้ แ น่ น และน าไปพั ก ไว้ ใ น
ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ ก่อนนาไป
ทิ้งยังสถานีขนถ่ายและคัดแยกมูลฝอยเทศบาลตาบลกะรน
 ห้องพักมูลฝอยทั่วไป มีขนาด 1.23x4.25x3.50 เมตร
ปริมาตร 6.27 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกักเก็บ 1.20 เมตร)
สามารถรองรับ มูลฝอยทั่วไป ปริมาณ 0.61 ลูก บาศก์เมตร/วั น
ได้นานประมาณ 10.27 วัน โดยแม่บ้านจะรวบรวมมูลฝอยจาก
ถั งมู ล ฝอยทั่ ว ไปใส่ ถุ ง ด ามั ด ปากถุ งให้ แ น่ น และน าไปพั ก ไว้ ใ น
ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ก่อนนาไปทิ้งยังสถานีขนถ่ายและคัดแยก
มูลฝอยเทศบาลตาบลกะรน
 ห้องพัก มูล อั นตราย มี ขนาด 1.23x4.25x3.50 เมตร
โดยภายในจัดให้มีตะแกรงรองรับมูลฝอยอันตรายประเภทหลอดไฟ
และแบตเตอรี่ จ านวน 1 ตะแกรง ขนาด 2.80x0.5X1.20 เมตร

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5-85

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) คิ ด เป็ น พื้ น ที่ ป ระมาณ 1.40 ตารางเมตร หรื อ ปริ ม าตร 1.68
ลู ก บาศก์ เ มตร (คิ ด ความสู งกั ก เก็ บ 1.20 เมตร) และตะแกรง
รองรับมูลฝอยอันตรายประเภทกระป๋องสเปรย์ จานวน 1 ตะแกรง
ขนาด 2.80x0.5X1.20 เมตร คิ ด เป็ น พื้ น ที่ ป ระมาณ 1.40
ตารางเมตร หรือปริมาตร 1.68 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกักเก็บ
1.20 เมตร) รวมปริ ม าตร 2 ตะแกรง 3.36 ลู ก บาศก์ เ มตร
ซึ่ ง สามารถรองรั บ มู ล ฝอยอั น ตรา ย ได้ ปริ ม าณ 0.001
ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้นานประมาณ 1,680 วัน โดยมีแม่บ้านทา
การคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทางจากแหล่งกาเนิดมูลฝอยแต่ละส่วน
และน ามาพั ก ไว้ ใ นห้ อ งพั ก มู ล ฝอยอั น ตราย เมื่ อ มี ป ริ ม าณมาก
พอแล้วโครงการจะจัดส่งไปยังเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อนาไปกาจัด
ต่ อ ไป โดยโครงการจะปฏิ บั ติ ต ามประกาศจั งหวั ด ภู เ ก็ ต เรื่ อ ง
กาหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑ์การนาส่งขยะอันตราย ณ
ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2557 ปัจจุบันเทศบาล
นครภู เ ก็ ต มี ก ารจั ด ตั้ ง “โครงการขนส่ ง ของเสี ย ออกจาก
เกาะภูเ ก็ ต ” เพื่ อ ส่งไปก าจั ดอย่ างถูก วิธี โดยโรงงานก าจั ดกาก
อุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียน
 ที่พักมูล ฝอยรีไซเคิล โครงการได้จัดไว้ในห้องเก็บของ
บริเวณชั้น 1 ของอาคาร 1 โดยภายในห้องจัดให้มีตะแกรงรองรับ
มูลฝอยรีไซเคิล มีขนาด 1x3.30x1.20 เมตร จานวน 2 ตะแกรง
ปริมาตร 7.92 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกักเก็บ 1.20 เมตร)
สามารถรองรับมูล ฝอยรีไซเคิลปริมาณ 0.91 ลูกบาศก์เมตร/วัน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) ได้นานประมาณ 8.70 วัน และนาออกมาจาหน่ายเป็นครั้งคราว
เมื่อมีปริมาณมากพอ
สาหรับการดูแ ลรักษาความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมและ
ห้อ งพั ก มูล ฝอยรีไ ซเคิ ล โครงการจั ดให้มี พ นัก งานล้า งท าความ
สะอาดทุกครั้งที่มีการเก็บขนมูลฝอย ในส่วนของน้าเสียที่เกิดจาก
การล้ า งท าความสะอาด ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยประมาณ 0.17
ลูกบาศก์เ มตร/วัน จะถูก รวบรวมเข้ าสู่ ระบบบ าบั ดน้ าเสีย ของ
อาคาร 1 เพื่อบาบัดต่อไป ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอย
รวมที่มปี ระตูปิดอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันน้าชะมูลฝอย กลิ่นเหม็น
และสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค ที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด -19 ดังนั้น ในระยะ
ดาเนินการอาจมีมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการและพนักงาน
ได้แก่ หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว หรือ ชุดตรวจ Antigen Test Kit
(ATK) ซึ่งประกอบด้วย แผ่นทดสอบ หลอดดูด น้ายา ก้าน swap
และหลอดตัวอย่าง ซึ่งโครงการได้จัดให้มีถังมูลฝอยติดเชื้อขนาด 5
ลิตร จานวน 1 ถัง ไว้ภายในห้องพักทุกห้อง และถังขนาด 12 ลิตร
บริเวณส่วนต้อนรับและบริเวณส่วนสานักงานของอาคาร 1 จุดละ
1 ถัง ภายในรองรับด้วยถุงพลาสติกสีแดงทึบแสง และระบุข้างถัง
“มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ” ให้ ชั ด เจนเพื่ อ รองรั บ มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ จาก
ผู้ใช้บริการและพนักงานภายในโครงการ
สาหรับการรบรวมมูลฝอยติดเชื้อดั งกล่าว แม่ บ้านจะเป็น ผู้
รวบรวมจากส่ ว นต่ า งๆ ใส่ ถุ ง พลาสติ ก สี แ ดง ทึ บ แสง ที่ ร ะบุ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) ข้อความสีดาข้างถุงว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” ใต้รูปกะโหลกไขว้คู่กับ
ตราสั ญ ลั กษณ์ มั ด ปากถุ งให้แ น่ น แล้วน าไปพักไว้ ในถังมู ลฝอย
ติดเชื้ อ ขนาด 240 ลิ ตร อยู่ บริ เวณพื้ นที่ ว่ างชั้ น 1 ข้ างอาคาร 2
ซึ่งเป็นพื้นที่โล่งอากาศถ่ายเทสะดวก ทั้งนี้ เนื่องจากเชื้อโควิด-19
จะล่องลอยในอากาศที่มีพื้นที่โล่งได้นาน 5 นาที และล่องลอยอยู่
ในอากาศที่ เป็ นสถานที่ ปิ ด (ห้ องที่ ใช้ เครื่ องปรั บอากาศ) ได้ นาน
3 ชั่ วโมง เมื่ อครบเวลาเชื้ อจะไม่ สามารถแพร่ ก ระจายได้ อี ก
(ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2564 :
https://chulalongkornhospital.go.th) ดั งนั้น มู ลฝอยติด เชื้ อ
ของโครงการก็จะนาไปรวมกับมูลฝอยทั่วไป เพื่อรอการเก็บขน
และกาจัดต่อไป
4) การป้องกันกลิ่นมูลฝอย และการส่งเสริมทัศนียภาพบริเวณ
ห้องพักมูลฝอย
การป้ อ งกั น กลิ่ น และส่ ง เสริ ม ทั ศ นี ย ภาพบริ เ วณห้ อ งพั ก
มูลฝอยรวมของโครงการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่
อาศัยในโครงการ มีวิธีการดังนี้
1) บริเวณห้องพักและพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด แม่บ้านจะคัด
แยกมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง โดยจะเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแต่ละจุด
บรรจุใส่ถุงดาแยกประเภทแล้วมัดปากถุงให้แน่น ก่อนนามาพักใน
ห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อไม่ให้กลิ่นจากมูลฝอยฟุ้งกระจายระหว่าง
ขนย้ายมายังห้องพักมูลฝอยรวม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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2) การป้องกันกลิ่นจากห้องพักมูลฝอยรวม โดยออกแบบให้มี
ประตูปิดอย่างมิดชิด มีการระบายอากาศด้วยบานเกล็ดระบาย
อากาศอะลูมิเนียม และติดตั้งขอบยางรอบประตูห้องพักมูลฝอย
รวมที่สามารถปิดกั้นไม่ให้น้าและอากาศผ่านประตู เพื่อป้องกัน
การฟุ้งกระจายของกลิ่น และจัดเตรียมก๊อกน้าสาหรับทาความ
สะอาด รวมทั้งให้แม่บ้านโครงการทาความสะอาดภายในห้องพัก
มูลฝอยรวมทุกวัน
5) ความสามารถในการเก็ บ ขนมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล ของ
เทศบาลตาบลกะรน
โครงการอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลกะรนจาก
ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) พบว่า มูลฝอยที่
เทศบาลตาบลกะรนจัดเก็บมีปริมาณ 62 ตัน/วัน หรือ 18,293
ตัน/ปี และกาจัดมูลฝอยโดยวิธีนาไปเผาและฝังกลบของเทศบาล
นครภู เก็ต โดยต้องเสีย ค่าใช้ จ่ายให้กับ เทศบาลนครภู เก็ต 520
บาท/ตัน โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บขนมูลฝอย ซึ่งมีรถ
เก็บขนมูลฝอยใช้งานอยู่ในปัจจุบัน จานวน 7 คัน ดังนี้
- รถบรรทุกมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย จานวน 2 คัน
- รถบรรทุกมูลฝอยแบบอัดเทท้าย จานวน 1 คัน
- รถบรรทุกแบบหางเหยี่ยว จานวน 1 คัน
- รถบรรทุกเทท้าย จานวน 3 คัน
ส าหรั บ พื้ น ที่ โ ครงการ อยู่ ห่ า งจากเทศบาลต าบลกะรน
ประมาณ 4.60 กิโลเมตร (ตามระยะถนน) ซึ่งเทศบาลตาบลกะรน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดัชนีที่ตรวจวัด
- ความสมบู ร ณ์ ข องป้ า ยสั ญ ญาณ
จราจรต่างๆ
วิธีการ
- ตรวจสอบป้ า ยสั ญ ญาณจราจร
ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
สถานที่ดาเนินการ
- ป้ายจราจรภายในโครงการ

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) ไม่สามารถดาเนินการเก็บขนมูลฝอยให้กับพื้นที่โครงการ จึงได้ขอ
ความร่วมมือจากสถานประกอบการให้เก็บขนมูลฝอยและนาไปยัง
สถานีขนถ่ายและคัดแยกมูลฝอยเทศบาลตาบลกะรน บริเวณซอย
ปฏัก 24 ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 500 เมตร (ตาม
ระยะถนน) โดยโครงการได้จัดให้มีรถบรรทุก 4 ล้อ จานวน 1 คัน
ทาการเก็บขนมูลฝอย 1 ช่วงเวลา คือ เวลา 20.00 น. ของทุกวัน
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการเข้าห้องพักแล้ว และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อผู้ใช้บริการ
ส าหรั บ จุ ด จอดรถเก็ บ มู ล ฝอยมู ล ฝอยของโครงการจะอยู่
บริเวณทางเข้า-ออก ชั้น 1 (ทางเซอร์วิส) ใกล้ห้องพักมูลฝอยรวม
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเก็บขนมูลฝอย เจ้าหน้าที่จะ
ใช้เวลาในการเก็บขนไม่เกิน 5 นาที ซึ่งสามารถเก็บขนได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว
3.6 การจราจร
ปริมาณการจราจรที่จะเกิดขึ้นในระยะดาเนินการจะคิดตาม 1. จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย บริ เ วณ
จานวนที่จอดรถยนต์สาหรับผู้ใช้บริการภายในโครงการ ซึ่งทาง
ทางเข้ า - ออกโครงการ เพื่อ ดูแ ลความปลอดภั ย
โครงการจัดให้มี ที่จอดรถยนต์ จานวน 64 คัน คิดเป็น 1 PCU/คัน
และอ านวยความสะดวกแก่ ผู้ เ ข้ า ใช้ บ ริ ก ารและ
โดยในการประเมินผลกระทบจะคาดการณ์ในภาวะที่เลวร้ายที่สุด
อานวยความสะดวกแก่รถที่เข้ามารับส่งผู้ใช้บริการ
กาหนดให้ปริมาณการจราจรสาหรับรถยนต์ คิดเป็น 64x1 = 10
ตลอดจนรถของประชาชนทั่ ว ไปที่ สั ญ จรบนถนน
PCU/ชั่ว โมง ซึ่ งในระยะด าเนิ น การคาดว่ า จะท าให้ ป ริ ม าณ
สาธารณะตลอด 24 ชั่วโมง
การจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ) 2. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการให้เห็น ได้ชัดเจน และมีไฟ
และถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) เพิ่มขึ้นประมาณ 64
ส่องสว่างให้เห็นทางเข้า – ออก ได้ชัดเจนในเวลา
PCU/ชั่วโมง
กลางคืน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.6 การจราจร (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
3.
4.
5.

6.

7.

8.

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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1) ปริ มาณการจราจร (V) บนถนนทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 4030 (ถนนวิ เ ศษ) และถนนสาธารณประโยชน์
(ซอยปฏัก 24)
 ปริมาณการจราจร (V) บนถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ)
สภาพการจราจรในปัจจุบันมีค่าอัตราส่วน V/C เท่ากับ
0.336 และสภาพการจราจรในระยะด าเนิ นการมีค่า อัต ราส่ว น
V/C เท่ากับ 0.360 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก โดยเพิ่มขึ้น
0.024 และเมื่อ เปรี ย บเที ย บกับ ค่ า ประเมิ น ตามอั ต ราส่ ว นของ
ปริ ม าณการจราจรที่ มี ผ ลต่ อ สภาพการจราจร ของ วิ ศิ ษ ฎ์
ประทุ ม สุ ว รรณ, วิ ศ วกรรมการทางและวิ เ คราะห์ จ ราจร,
พ.ศ.2542, หน้ า 124 – 133 พบว่ า อั ต ราส่ ว นของปริ ม าณ
การจราจร V/C ทั้งในปัจจุบัน และระยะดาเนินการ จะอยู่ใน
ระดับความคล่องตัว A (LOS A) (V/C0.49) หมายถึง การไหล
โดยอิสระที่สามารถเลือกใช้ความเร็วรถระดั บใดก็ได้ และจะมีการ
แซงมากซึ่งระดับนี้ผู้ขับขี่จะเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว จะเห็นได้ว่า
ปริมาณการจราจรบนถนนดังกล่าวในระยะดาเนินการเพิ่มขึ้นจาก
ปัจจุบันเพียงเล็กน้อย แต่สภาพการจราจรยังคงมีสภาพใกล้เคียง
กับสภาพการจราจรในช่วงปัจจุบัน ไม่ได้เปลี่ยนสภาพการจราจร
ให้แตกต่างไปจากเดิม ดังนั้น จึงถือได้ว่าผลกระทบต่อการจราจร
ในระยะดาเนินการโครงการจะอยู่ในระดับต่า

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ติ ด ตั้ ง ป้ า ยจ ากั ด ความเร็ ว ไม่ เ กิ น 30 กิ โ ลเมตร/ ระยะเวลา ความถี่
ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัย
- ตรวจสอบทุ ก 6 เดื อ น ตลอด
ดู แ ลพื้ น ที่ ท างเข้ า - ออกโครงการ ไม่ ใ ห้ มี สิ่ ง กี ด ระยะดาเนินการ
ขวางทางจราจรมีสภาพดีอยู่เสมอ
ผู้รับผิดชอบ
ห้ า มติ ด ตั้ ง ป้ า ยโฆษณาหรื อ สิ่ ง อื่ น ๆ กี ด ขวางใน บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
ช่องทางจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อป้องกัน
ไม่ให้บดบังการมองเห็นของผู้ขับขี่
จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ด บริ เ วณด้ า นหน้ า
โครงการ โดยให้มุมกล้องมองเห็นทั้งที่จอดรถของ
โครงการ และถนนสาธารณประโยชน์
ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรบริเวณทางเดินรถภายใน
โครงการให้ชัดเจน เช่น ลูกศรทิศทางการจราจรบน
พื้นทาง ป้ายเดินรถทางเดีย ว ป้ายทางเลี้ ยว ป้า ย
จ ากั ด ความเร็ ว เป็ น ต้ น เพื่ อ ลดอุ บั ติ เ หตุ ใ นการ
เดิ น รถ และไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสั บ สนของผู้ ขั บ ขี่
ทาให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการและบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ สามารถทาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย
ห้ า มผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร จอดรถบริ เ วณทางเข้ า -ออก
โครงการ และริมถนนสาธารณประโยชน์ เพื่อไม่ให้
กีดขวางการจราจรของรถที่สัญจรไปมา

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.6 การจราจร (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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 ปริมาณการจราจร (V) บนถนนสาธารณประโยชน์
(ซอยปฏัก 24)
สภาพการจราจรในปัจจุบันมีค่าอัตราส่วน V/C เท่ากับ
0.074 และสภาพการจราจรในระยะดาเนินการมีค่าอัตราส่วน V/C
เท่ากับ 0.107 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก โดยเพิ่มขึ้น 0.033
และเมื่ อเปรี ยบเที ย บกั บค่ าประเมิ นตามอั ตราส่ วนของปริ มาณ
การจราจรที่มีผลต่อสภาพการจราจร ของ วิศิษฎ์ ประทุมสุวรรณ,
วิศวกรรมการทางและวิเคราะห์จราจร, พ.ศ.2542, หน้า 124 –
133 พบว่า อัตราส่วนของปริมาณการจราจร V/C ทั้งในปัจจุบัน
และระยะดาเนินการ จะอยู่ในระดับความคล่องตัว A (LOS A)
(V/C0.49) หมายถึง การไหลโดยอิสระที่สามารถเลือกใช้ความเร็ว
รถระดับใดก็ได้ และจะมีการแซงมาก ซึ่งระดับนี้ผู้ขับขี่จะเดินทางได้
สะดวกรวดเร็ว จะเห็นได้ว่า ปริมาณการจราจรบนถนนดังกล่าวใน
ระยะด าเนิ น การเพิ่ ม ขึ้ น จากปั จ จุ บั น เพี ย งเล็ ก น้ อ ย แต่ ส ภาพ
การจราจรยั ง คงมี ส ภาพใกล้ เ คี ย งกั บ สภาพการจราจรในช่ ว ง
ปัจจุบัน ไม่ได้เปลี่ยนสภาพการจราจรให้แตกต่างไปจากเดิม ดังนั้น
จึ ง ถื อ ได้ ว่ า ผลกระทบต่ อ การจราจรในระยะด าเนิ น การของ
โครงการจะอยู่ในระดับต่า
2) จานวนที่จอดรถของโครงการเปรียบเทียบกับข้อกาหนด
ที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินโครงการเป็นโครงการประเภทโรงแรมจานวน 211

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.6 การจราจร (ต่อ)
ห้ อ งพั ก ภายในโครงการ ประกอบด้ ว ย อาคารห้ อ งพั ก 8 ชั้ น
มีความสูง 22.70 เมตร จานวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร 1 มีพื้นที่
ใช้สอย 6,218.26 ตารางเมตร อาคาร 2 พื้นที่ใช้สอย 8,335.98
ตารางเมตร และสระว่ายน้า จานวน 1 สระ พื้นที่ใช้สอย 445.75
ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 15,000 ตารางเมตร โดยโครงการจัด
ให้มี ที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 64 คัน แบ่งเป็ นที่จ อดรถยนต์ทั่ วไป
จานวน 61 คัน อยู่บริเวณพื้นที่ลานจอดรถของโครงการ และที่
จอดรถผู้พิการ จานวน 3 คัน อยู่บริเวณข้างป้อมยาม ใกล้บันได
ทางเข้า – ออก โครงการ ซึ่งจานวนที่จอดรถยนต์ของโครงการจะ
พิจารณาตามข้อกาหนดกฎกระทรวง 2 ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวง
ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ข้อ 3 (ซ) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 และ กฎกระทรวง
ฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ข้อ 6 (ข) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 รายละเอียดดังนี้
 กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479 สามารถ
คานวณได้ดังนี้
สาหรับอาคารของโครงการ เข้าข่ายเป็น อาคารขนาดใหญ่
ประกอบด้วย อาคารห้องพัก 8 ชั้น มีความสูง 22.70 เมตร จานวน
2 อาคาร โดยอาคาร 1 มีพื้นที่ใช้สอย 6,218.26 ตารางเมตร อาคาร
2 มี พื้ น ที่ ใ ช้ ส อย 8,335.98 ตารางเมตร และสระว่ า ยน้ า
มี พื้ น ที่ ใ ช้ ส อย 445.75 ตารางเมตร รวมพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยทั้ ง หมด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.6 การจราจร (ต่อ)
15,000 ตารางเมตร ต้องจัด ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน
ต่อพื้นที่อาคารห้องพัก 240 ตารางเมตรเศษของ 240 ตารางเมตร
ให้เป็น 240 ตารางเมตร
ดังนั้น ต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 62.50 คัน หรือ
63 คัน (15,000/240=62.50) โดยโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์
จานวน 64 คัน จึงเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว
 กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 สามารถคานวณได้ดังนี้
พื้นทีห่ ้องโถง ต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน
ต่อพื้นที่ห้องโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30 ตารางเมตร ให้คิด
เป็น 30 ตารางเมตร โดยภายในโครงการได้จัดให้มีโถงต้อ นรับ
บริเวณชั้น 1 ของอาคาร 1 มีพื้นที่ 165.67 ตารางเมตร ดังนั้น
ต้ อ งจั ด ให้ มี ที่ จ อดรถ ไม่ น้ อ ยกว่ า 5.52 คั น
หรื อ 6 คั น
(165.67/30 = 5.52)
พื้น ที่ที่ ใช้ เพื่ อกิ จการพาณิชยกรรม ต้อ งจั ดให้มี ที่จ อด
รถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม 40
ตารางเมตร เศษของ 40 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 40 ตารางเมตร
โดยภายในโครงการมีพื้นที่ที่ ใช้เพื่ อกิจการพาณิชยกรรม ได้แ ก่
ห้องอาหาร บริเวณชั้น 1 ของอาคาร 2 มีพื้นที่ 318.27 ตารางเมตร
ดังนั้น จึงต้องจัดให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 7.96 คัน หรือ 8 คัน
(318.27/40=7.96)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.6 การจราจร (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ทั้งนี้ เมื่อนาผลจากการคานวณที่จอดรถของพื้นที่ห้องโถงและ
พื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม มารวมกันโครงการต้องจัดให้มีที่
จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 14 คัน ซึ่งโครงการได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์
ทั้งหมด 64 คัน จึงเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว
3) การเปรียบเทียบจานวนที่จอดรถยนต์ของโครงการกับ
อาคารข้างเคียง
จากการสารวจการจัดที่จอดรถของอาคารที่อยู่ใกล้เคียงที่มี
ลักษณะกิจกรรมเดียวกับโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่จะใช้บริการ
รถยนต์สาธารณะ เช่น บริษัททัวร์ และบริการเช่ารถตู้ เป็นต้น
ดังนั้น รถของผู้ใช้บริการกลุ่มดังกล่าวจะไม่ได้จอดภายในโครงการ
ตลอดเวลา และจากการสารวจการจัดที่จอดรถของอาคารที่อยู่
ใกล้เคียงที่มีลักษณะเดียวกับโครงการ ได้แก่
 Mandavara Resort and Spa มีจานวนห้องพัก
232 ห้องพัก มีที่จอดรถจานวน 65 คัน คิดเป็นสัดส่วนจานวนที่
จอดรถต่อจานวนห้องพัก เท่ากับ 1 คัน ต่อ 3.70 ห้อง
 Centara Grand Beach Resort Phuket มีจานวน
ห้องพัก 312 ห้องพัก มีที่จอดรถจานวน 96 คัน คิดเป็นสัดส่วน
จานวนที่จอดรถต่อจานวนห้องพัก เท่ากับ 1 คัน ต่อ 3.25 ห้อง
 Novotel Phuket Karon Beach Resort and Spa
มีจานวนห้องพัก 211 ห้องพัก มีที่จอดรถจานวน 103 คัน คิดเป็น
สัดส่วนจานวนที่จอดรถต่อจานวนห้องพัก เท่ากับ 1 คัน ต่อ 2.05 ห้อง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.6 การจราจร (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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 Sugar Marina Resort Art Karon Beach มีจานวน
ห้องพัก 307 ห้องพัก มีที่จอดรถจานวน 20 คัน คิดเป็นสัดส่วน
จานวนที่จอดรถต่อจานวนห้องพัก เท่ากับ 1 คัน ต่อ 15.35 ห้อง
โดยจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของโรงแรมทั้ง 4 แห่ง พบว่า
ในระยะเวลาที่ผ่านมาไม่พบปัญหาการใช้ที่จอดรถไม่เพียงพอ และ
ไม่มีการนารถมาจอดบริเวณริมถนนสาธารณะแต่อย่างใด สาหรับ
โครงการมีห้องพักจานวน 211ห้องพัก มีที่จอดรถ 64 คันคิดเป็น
สั ด ส่ ว น 1 คั น ต่ อ 3.30 ห้ อ งพั ก ซึ่ ง คาดว่ า มี ค วามเพี ย งพอ
เมื่อเปรียบเทียบกับอาคารที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
4) ผลกระทบการเลี้ยวเข้า-ออกของรถในระยะดาเนินการ
ส าหรั บ การเข้ า -ออกพื้ น ที่ โ ครงการมี เ ส้ น ทางที่ เ ชื่ อ มกั บ
ทางเข้า – ออกพื้นที่โครงการ จานวน 2 เส้นทาง คือ ถนนทาง
หลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 4030 (ถนนวิ เ ศษ)
และถนน
สาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) เพื่อเข้าสู่โครงการ โดยพื้นที่ทั้ง
2 ฝั่งริ มถนนจะเป็น พื้นพัก อาศัย โรงแรม และอาคารชุด ซึ่งใน
ระยะดาเนิ นการผู้ใ ช้ บ ริ การอาจจะไม่ มี ค วามชานาญในการใช้
เส้ น ทาง ซึ่ ง อาจท าให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ไ ด้ โดยสามารถประเมิ น
ผลกระทบการเลี้ยวเข้า-ออกโครงการในระยะดาเนินการได้ดังนี้
กรณีเลี้ยวเข้าโครงการ
รถของผู้ใช้บริการวิ่งมาจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
4030 (ถนนวิเศษ) จะต้องเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสาธารณประโยชน์
(ซอยปฏัก 24) และเลี้ยวขวาเข้าสู่พื้นที่โครงการ ซึ่งจะตัดกระแส

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.6 การจราจร (ต่อ)
จราจรของรถทางตรงที่วิ่งผ่านหน้าพื้นที่โครงการ และถนนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ) ดังนั้น ผู้ใช้บริการ
จะต้องจอดรอเพื่อให้รถทางตรงที่วิ่งผ่านหน้าพื้นที่โครงการผ่านไป
ก่อน และเมื่อเห็นว่าถนนทั้ง 2 เลนว่างหรือรถทางตรงหยุดเพื่อให้รถ
เลี้ยวเข้า ก็จะสามารถเลี้ยวขวาเข้าพื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย
กรณีเลี้ยวออกโครงการ
รถของผู้ใช้บริการเลี้ยวออกจากพื้นที่โครงการ จะต้องเลี้ยว
ซ้ายออกสู่ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) และเลี้ยวซ้าย
ออกสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ) ซึ่งจะมี
การตัดกระแสจราจรของรถที่วิ่งผ่านหน้าพื้นที่โครงการ และถนน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ) ดังนั้น ผู้ใช้บริการ
จะต้องจอดรอเพื่อให้รถทางตรงที่วิ่งผ่านหน้าพื้นที่โครงการผ่านไป
ก่อน และเมื่อเห็นว่าถนนทั้ง 2 เลนว่างหรือรถทางตรงหยุดเพื่อให้
รถเลี้ยวออก แล้วจึงค่อยซ้ายออกสู่ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอย
ปฏัก 24) และถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถนนวิเศษ)
จากลักษณะการเลี้ยวรถทั้ง 2 กรณี พบว่า รถของผู้ใช้บริการ
จะตัดกระแสจราจรทั้งเลี้ยวขวาเข้าโครงการ และเลี้ยวซ้ายออก
จากโครงการ จะมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ใ นระดั บ ต่ า
เนื่ อ งจากเป็ น ถนนปลายตั น และมี ป ริ ม าณการจราจรน้ อ ย
แต่อย่างไรก็ตาม โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
คอยส่ ง สั ญ ญาณรถออกเมื่ อ เห็ น ถนนว่ า ง ประกอบกั บ ถนน
สาธารณประโยชน์ ห น้ า โครงการเป็ น ถนนซอยตั น สามารถใช้

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดัชนีที่ตรวจวัด
- การทางานของระบบไฟฟ้า
วิธีการ
- ตรวจสอบการท างานของระบบ

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.6 การจราจร (ต่อ)
ความเร็ ว ในการขั บ ขี่ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น 30 กิ โ ลเมตรต่ อ ชั่ ว โมง และมี
ปริมาณการจราจรน้อย จึงสามารถประเมินได้ว่ าโครงการจะมี
ผลกระทบในระดับต่าต่อความปลอดภัยในการจราจรของถนน
บริเวณหน้าที่ตั้งโครงการ
สาหรับทางเข้า-ออกที่จอดรถของโครงการมีระยะห่างจาก
ทางแยกของถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) เพียง 20.26
เมตร (ทางแยกทางร่วม) ใช้เวลาในการเลี้ยวเข้า -ออกที่จอดรถ
ไม่เกิน 1 นาที ทั้งนี้ เนื่องจากถนนสาธารณประโยชน์ด้านทิศใต้
ของโครงการเป็ น ถนนปลายตั น ดั งนั้ น สถาปนิ ก จึ ง ได้ ก าหนด
ต าแหน่ ง ทางเข้ า -ออก ให้ อ ยู่ ใ กล้ กั บ ทางแยก เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อผู้ใช้ถนนสาธารณประโยชน์ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม
คาดว่ า ผลกระทบจากการเดิ น รถแบบสองทิ ศ ทางบนถนน
สาธารณประโยชน์จะอยู่ในระดับต่า เนื่องจากมีปริมาณการจราจร
น้อยมาก และมีจานวนครัวเรือนเพียง 2 หลัง เท่านั้น
ทั้ ง นี้ โครงการได้ จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย
บริเวณทางเข้า– ออกที่จอดรถตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความปลอดภัย
และอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่
สัญจรบนถนนสาธารณประโยชน์ด้านทิศใต้ของโครงการ
3.7 การใช้ไฟฟ้า
1) ระบบไฟฟ้า
1. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ ต้องมีระยะห่าง
เป็นระบบไฟฟ้าบนดิน ซึ่งโครงการได้ขอรับบริการจากการ
กับผนังเปิดของอาคาร เฉลียง ระเบียง หรือบริเวณ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง ด้วยกาลังส่ง 33 kV โดยโครงการได้
ทีม่ ีคนเข้าถึง ไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ตามข้อกาหนด
ติดตั้ งหม้ อแปลงไฟฟ้ า (Transformer) ชนิ ด Oil Immersed
ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,500 kVA จานวน
1 ชุด แยกเฉพาะของโครงการ เพื่อไม่ให้เกิด Over
Load ของการใช้ไฟฟ้าอาคารข้างเคียง
3. จั ดให้ มี ระบบไฟฟ้ าส ารองจากเครื่ องก าเนิ ดไฟฟ้ า
สารอง ขนาด 315 kVA จานวน 1 ชุด อยู่ภายใน
ห้องระบบไฟฟ้า ชั้น 1 ของอาคาร 1
4. ตาแหน่งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องอยู่ในสถานที่
ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าได้โดยสะดวกเพื่อ
ตรวจสอบและบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
5. จัดทาป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจาก
หม้ อ แปลงไฟฟ้ า ติ ด ไว้ บ ริ เ วณหม้ อ แปลงไฟฟ้ า
ให้เห็นชัดเจน
6. จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อแปลง
ไฟฟ้าให้อยู่สภาพปลอดภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
7. จัดให้มีวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ด้านไฟฟ้าคอยดูแล ซ่อมแซม และบารุงรักษาหม้อ
แปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
8. จัดให้มีการวางระบบไฟฟ้า ที่ได้รับการออกแบบให้มี
การใช้วัสดุที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานวิธีการเดินสาย
และการวางระบบจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
วิศวกรที่มีความรู้และความชานาญเท่านั้น

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ไฟฟ้า และซ่อมบารุงระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ
และรีบแก้ไขหากพบการชารุด
สถานที่ดาเนินการ
- ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ
ระยะเวลา ความถี่
- ตรวจสอบทุ ก 1 เดื อ น ตลอด
ระยะดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.7 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)
Transformer ขนาด 1,500 kVA จานวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดันไฟฟ้า
เป็นระบบไฟฟ้าแรงต่า 33 kV/400-230 V และเดินสายไฟฟ้าแรงต่า
ไปยังแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB : Main Distribution Board)
เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับส่วนต่างๆ ของโครงการ ได้แก่ ระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบบาบัด น้าเสีย ระบบลิฟต์
ระบบจ่ายน้าใช้ ระบบป้องกันอัคคีภัย และรักษาความปลอดภัย
เป็นต้น
สาหรับตาแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ อยู่บริเวณ
ด้านหน้าโครงการใกล้กับอาคาร 1 (ด้านทิศตะวันตก) มีระยะห่าง
จากผนังอาคาร 1 ประมาณ 0.90 เมตร และมีระยะห่างจากแนว
เขตที่ ดิ น ด้ า นทิ ศ ตะวั น ตกที่ อ ยู่ ติ ด กั บ ถนนสาธารณประโยชน์
(ซอยปฏัก 24) ประมาณ 9.20 เมตร
ทั้งนี้ ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาหรับประเทศไทย
พ.ศ.2556 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ที่กาหนดไว้
สาหรับแรงดันไฟฟ้า 33 kV ชนิดสายหุ้มฉนวนแรงสูง 2 ชั้นไม่เต็ม
พิกัด จะต้องมีระยะห่างกับผนังเปิดของอาคาร เฉลียง ระเบียง
หรื อ บริ เ วณที่ มี ค นเข้ า ถึ ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 0.90 เมตร นอกจากนี้
โครงการได้จัดทาป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจาก
หม้อแปลงไฟฟ้าติดไว้บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าให้เห็นชัดเจน เพื่อให้
ผู้ใช้บริ การภายในโครงการระมัดระวังกิจ กรรมที่ อาจทาให้เกิ ด
อันตรายจากหม้อแปลงไฟฟ้าได้

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.7 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2) ระบบไฟฟ้าสารอง
โครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้า สารองจากเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
สารอง ขนาด 315 kVA จานวน 1 ชุด อยู่ภายในห้องระบบไฟฟ้า
ชั้น 1 ของอาคาร 1 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือระบบไฟฟ้า
หลั กขัดข้ อง เครื่ องส ารองไฟจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ แก่ ระบบที่ มี
ความสาคัญ เช่น ระบบแสงสว่างทางเดิน ระบบป้องกันเพลิงไหม้
และระบบสื่อสาร เป็ นต้ น ซึ่ งสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ไม่น้ อยกว่า 8
ชั่วโมง โดยการออกแบบและติด ตั้งระบบไฟฟ้ าของโครงการ
วิศวกรได้ออกแบบให้เป็นไปตามข้อกาหนดและตามมาตรฐานสากล
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบต่อการใช้งาน
โดยมาตรฐานที่ ใ ช้ ใ นการออกแบบและติ ด ตั้ ง ให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานการติดตั้งงานไฟฟ้าของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
(วสท.) การไฟฟ้านครหลวง และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการ
เดิ น สายไฟฟ้ า ในตั ว อาคารนั้ น โครงการจะเดิ น ในท่ อ ร้ อ ยสาย
หรือ รางวางสายเดิน ซ่อ นในเพดานและผนังก าแพง นอกจากนี้
โครงการได้จัดให้มีวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน
ไฟฟ้าคอยดูแล ซ่อมแซม และบารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตลอดจนต้องตรวจสอบ สภาพ
ภายนอกของตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า และสภาพโดยทั่วไปของ
อุปกรณ์ โดยจะต้องทาการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ปี/ครั้ง ดังนั้น
จึงคาดว่าการดาเนินของโครงการจะไม่เกิดผลกระทบต่อการใช้
ไฟฟ้าของของชุมชน

9. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน และมี
อายุการใช้งานยาวนาน
10. ติดตั้งหลอดไฟฟ้าแสงสว่างในห้องพัก ทางเดินและ
ที่จอดรถ ให้มีความสว่างเหมาะสมกับการใช้งานใน
แต่ละพื้นที่ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 พ.ศ.2537
ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
อันได้แก่ ช่องทางเดิน ห้องพัก มีแสงสว่างไม่น้อย
กว่ า 100 LUX ที่ จ อดรถไม่ น้อ ยกว่ า 50 LUX
แต่ต้องเลือกหลอดไฟฟ้าที่ให้ความสว่างดังกล่าวใช้
พลั ง งานไฟฟ้ า ไม่ เ กิ น 12 วั ต ต์ ต่ อ ตารางเมตร
ตามหลักเกณฑ์กฎกระทรวงกาหนดประเภทหรือ
ขนาดของอาคารและมาตรฐานหลั ก เกณฑ์
และวิ ธี ก ารออกแบบอาคารเพื่ อ อนุ รั ก ษ์ พ ลั งงาน
พ.ศ.2552
11. มาตรการการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานส าหรั บ เจ้ า ของ
โครงการและเจ้าหน้าที่โครงการ จะต้องดาเนินการ
ในระยะดาเนินการ มีดังต่อไปนี้
1) การอนุรักษ์พลั งงานไฟฟ้าสาหรับระบบไฟฟ้ า
แสงสว่าง
1.1) ปิด ไฟฟ้า แสงสว่ างเวลาพั กเที่ย งส าหรั บ
พื้นที่สานักงาน

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.7 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การประเมิ น ความสอดคล้ อ งการออกแบบอาคารตาม
กฎกระทรวงฯ ก าหนดประเภทหรื อ ขนาดของอาคารและ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552
โครงการโรงแรมชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จานวน 211 ห้องพัก
เป็นโครงการประเภทโรงแรม ประกอบด้วย ภายในโครงการ
ประกอบด้วย อาคารห้องพัก 8 ชั้น จานวน 2 อาคาร และสระว่ายน้า
จ านวน 1 สระ มี พื้ นที่ ใช้ สอยรวมทั้ งหมด 15,000 ตารางเมตร
และพื้นที่ปกคลุมดิน 2,048.81ตารางเมตร รายละเอียดดังนี้
- อาคาร 1 มีความสูง 22.70 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ
6,218.26 ตารางเมตร
- อาคาร 2 มีความสูง 22.70 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ
8,335.98 ตารางเมตร
- สระว่ายน้า มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 445.75 ตารางเมตร
ตามกฎกระทรวงฯ กาหนดการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
ที่ มี ข นาดพื้ น ที่ ร วมกั น ทุ ก ชั้ น ในหลั ง เดี ย วกั น ตั้ ง แต่ 2,000
ตารางเมตร ขึ้นไป ต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ตามกฎกระทรวง ซึ่ ง โครงการได้ อ อกแบบให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎกระทรวงฯ ดั ง กล่ า ว นอกจากนี้ โ ครงการได้ มี ก ารก าหนด
มาตรการด้า นการอนุ รักษ์ พลัง งานเพิ่ม เติม ให้เ จ้าของโครงการ
และผู้ใช้บริการภายในโครงการนาไปปฏิบัติ โดยจัดทาเป็นคู่มือ
อนุรักษ์พลังงานไว้ในห้องพักทุกห้อง

1.2) แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
แทนการใช้หนึ่งตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจานวนมาก
1.3) หมั่นดูแลทาความสะอาดเรื่องฝุ่ นละออง
หรื อบ ารุ งรั กษาอุ ปกรณ์ ไฟฟ้า แสงสว่า งอย่า งต่ อเนื่อ ง
และสม่าเสมอ เพื่อให้แสงสว่างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
1.4) ติ ด ตั้ ง เ ค รื่ อ ง ป รั บ ร ะ ดั บ แ ส ง ส ว่ า ง
(Dimmer) บริ เ วณห้ อ งใช้ ส าหรั บ งานอเนกประสงค์
ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมาก และบางครั้งต้องการ
แสงสว่างน้อย
1.5) ค านวณและเลื อ กขนาดสายไฟฟ้ า ให้ มี
ความสู ญ เสี ย ต่ า ท าได้ โ ดยเพิ่ ม ขนาดสายให้ ใ หญ่ ขึ้ น
เนื่องจากสายมีความต้านทานต่ากว่า จึงทาให้สามารถ
ลดความสู ญเสียเนื่อ งจากแรงดัน ไฟฟ้า ตก และลดค่ า
ไฟฟ้าลงได้
1.6) ในการติ ด ตั้ ง ระบบไฟฟ้ า ให้ เ ลื อ กใช้
ฃบั ล ลาสต์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง ช่ ว ยประหยั ด ไฟได้ 10
วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได้ 30% เมื่อเทียบกับบัล
ลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา
1.7) ใช้ ห ลอดประหยั ด พลั ง งาน เช่ น หลอด
LED เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
2) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสาหรับระบบทาความ
เย็นปรับอากาศ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.7 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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2.1) ปลู ก ต้ น ไม้ ภ ายในโครงการให้ ม ากที่ สุ ด
ในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช่ถนน และทางวิ่งเพื่อลดภาระ
การทางานของเครื่องปรับอากาศ
2.2) ปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักเที่ยง
ส าหรั บ ห้ อ งส านั ก งานให้ ใ ช้ วิ ธี ก ารลดการท างานของ
คอมเพรสเซอร์ โดยปรับเทอร์โมสตัสให้อยู่ที่อุณหภู มิ
สูงสุด เพื่อให้คอมเพรสเซอร์หยุดทางาน
2.3) บารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่าเสมอ
2.4) ทาความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้า
และแผ่นระบายความร้อนด้านหลังทุกเดือน
12. มาตรการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานส าหรั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
โครงการจะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน และเพื่อเป็น
การส่งเสริมและรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดพลังงาน
โครงการจะติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในห้องพัก
พื้นทีโ่ ถงต้อนรับ และพื้นที่ส่วนกลางโครงการ โดยมี
ข้อความ ดังนี้
1) ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้งาน
2) ใช้ พ ลั งงานอย่ า งประหยั ด เมื่ อ เลิ ก ใช้ ค วรปิ ด
ทันที เพื่อลดการสูญเสียพลังงานอย่างเปล่าประโยชน์
3) ไม่ปล่อยให้น้าไหลตลอดเวลาล้างหน้า แปรงฟัน
โกนหนวด และถูสบู่ตอนอาบน้า เพราะจะทาให้สูญเสีย

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.7 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

น้าโดยเปล่าประโยชน์นาทีละหลายๆ ลิตร
4) ไม่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิดลงใน
ชัก โครก เพราะจะต้ อ งสู ญ เสีย น้ าจากชั ก โครกเพื่ อ ไล่
สิ่งของลงท่อ
1. เจ้าของโครงการจะไม่ทาการก่ อสร้างต่อเติมหรือ
ดัดแปลงอาคารให้ มีความสูงเพิ่ม ขึ้นหรือ ให้ผิ ดไป
จากที่ได้ออกแบบไว้ตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต
เพื่ อ ป้ อ งกั น การบดบั ง แสงแดดที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต่ อ
อาคารข้างเคียง
2. จัดให้มีเ จ้าหน้าที่ คอยดูแลรักษาต้น ไม้แ ละพื้ นที่ สี
เขี ย วให้ มี ส ภาพสวยงาม นอกจากนี้ หากมี ต้ น ไม้
ได้รับความเสียหาย หรือตายจะจัดให้มีการปลูกต้น
ใหม่ทดแทน เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสม
ของพื้นที่เป็นลานคอนกรีต

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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3.8 การบดบั ง ทิ ศ ทางลม
1) การบดบังทิศทางลม
และการบดบั ง แสงแดด
ปั จ จุ บั น ได้ ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งอาคารห้ อ งพั ก เสร็ จ
บริเวณข้างเคียง
เรียบร้อยแล้ว เป็นอาคารห้องพัก 8 ชั้น มีความสูง 22.70 เมตร
จานวน 2 อาคาร
สาหรับการประเมินการบดบังทิศทางลมต่อพื้นที่ข้างเคียง
พิจารณาจากทิศทางของกระแสลมที่พัดผ่านในแต่ละช่วงฤดูกาล
พิจารณาจากข้อมูลสถิติภูมิอากาศเฉลี่ยในคาบ 30 ปี พ.ศ.2533 2562 ณ สถานี ต รวจวั ด อากาศภูเ ก็ ต โดยในเดื อนพฤษภาคมเดือนตุลาคม เป็นลมพัดมาจากทิศตะวัน ตกเฉียงใต้ และในช่วง
เดื อน พฤศ จิ ก า ย น -เ ดื อน เ ม ษา ย น เ ป็ นล ม ที่ พั ด ม า จ า ก
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และจากการจาลองการบดบังทิศทางลม
ต่อพื้นที่ ข้างเคี ยงโดยรอบ สามารถประเมินผลกระทบจากการ
บดบังทิศทางลมต่อพื้นที่ข้างเคียง ได้ดังนี้
(1) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือน
ตุ ล าคม (6 เดื อ น) โดยพั ด จากทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ไปสู่ ด้ า น
ทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เอามวลอากาศชื้ น จากทะเลเข้ า สู่ ฝั่ ง
เมื่ อ ลมปะทะกั บ อาคารโครงการจะท าให้ ก ระแสลมสามารถ
พัดผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 2 และพัดผ่านไปสู่

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.8 การบดบั ง ทิ ศ ทางลม พื้นที่ข้างเคียงได้ โดยบริเวณดังกล่าวเป็นถนนสาธารณประโยชน์
และการบดบั ง แสงแดด กว้ า ง 4 เมตร ถั ด ไปเป็ น ที่ ดิ น บุ ค คลอื่ น ปั จ จุ บั น เป็ น ที่ ว่ า ง
บริเวณข้างเคียง (ต่อ)
และบ้านพักงานของโครงแรม มันดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา
ซึ่งระหว่างถนนสาธารณประโยชน์กับบ้านพักพนักงานโรงแรมมัน
ดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา มีกาแพงกั้น สูงประมาณ 2 เมตร
ซึ่งบ้านพักพนักงานจะไม่ได้รับลมโดยตรง แต่ทั้งนี้ พื้นที่ข้างเคียง
ยั ง คงได้ รั บ กระแสลมจากลมที่ พั ด มาจากทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้
ดังนั้ น จึ ง คาดว่ า อาคารของโครงการจะส่ งผลกระทบด้ า นการ
บดบังทิศทางลมในระดับต่า
(2) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนพฤศจิกายน-เดือน
เมษายน (6 เดือน) โดยพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ด้าน
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เอามวลอากาศเย็นและแห้งจากทะเลเข้าสู่ ฝั่ง
เมื่อลมปะทะกับอาคารโครงการจะทาให้กระแสลมสามารถพัด
ผ่านช่องว่างระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 2 และพัดผ่านไปสู่พื้นที่
ข้ า งเคี ย งได้ โ ดยบริ เ วณดั ง กล่ า วเป็ น ถนนสาธารณประโยชน์
(ซอยปฏัก 24) กว้าง 7 เมตร ถัดไปเป็นที่ดินบุคคลอื่น ปัจจุบัน
เป็นที่ว่าง ดังนั้น อาคารของโครงการจึงไม่มีผลกระทบจากการ
บดบังทิศทางลมต่อพื้นข้างเคียง
2) การบดบังแสง
สาหรับการประเมินผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์
ต่อบริ เวณข้ างเคี ยง โดยพิจ ารณาการเคลื่อนที่ของโลกและการ
เปลี่ ย นแปลงความเข้ ม ของแสงอาทิ ต ย์ ที่ ต กบนโลกในรอบปี

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.8 การบดบั ง ทิ ศ ทางลม การทอดตัวของแสงเงาของตัวอาคาร ซึ่งจะทาการจาลองระยะเงา
และการบดบั ง แสงแดด ของอาคารในช่วงเวลา 06.00 น. - 18.00 น. โดยเลือกตัวแทน
บริเวณข้างเคียง (ต่อ)
3 วั น ได้ แ ก่ วั น ที่ 21 เดื อ นมิ ถุ น ายน วั นที่ 21 เดื อ นกั น ยายน
และวั น ที่ 21 เดื อ นธั น วาคม พบว่ า ระยะเงาอาคารทั้ ง 3 วั น
ในช่วงเวลา 06.00 น. - 18.00 น. สามารถสรุปได้ดังนี้
- วันที่ 21 เดือนมิถุนายน ระยะเงาอยู่ในช่วง 7.50-110 เมตร
- วันที่ 21 เดือนกันยายน ระยะเงาอยู่ในช่วง 22-148 เมตร
- วันที่ 21 เดือนธันวาคม ระยะเงาอยู่ในช่วง 54-283 เมตร
จากการประเมินการบดบังแสงอาทิตย์จากแบบจาลองในช่วง
3 วัน พบว่า
วันที่ 21 เดือนมิถุนายน อาคารข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจาก
การบังแสงแดดจากเงาอาคารของโครงการมากกว่ า 2 ชั่ว โมง
มีจานวน 1 แห่ง ได้แ ก่ อาคารพาณิชย์ชั้นเดีย ว ซึ่ งจะถู กบั ง
แสงแดดประมาณ 3 ชั่ ว โมง ในช่ว งเวลา 06.00 น.-09.00 น.
ซึ่งเป็นช่วงที่มีแสงแดดอ่อนๆ ทั้งนี้ จากการสารวจพื้นที่เมื่อวันที่ 2
กันยายน พ.ศ. 2564 และวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 ไม่พบ
ผู้อยู่อาศัย (บ้านปิด) แต่จากลักษณะอาคารคาดว่าอาคารพาณิชย์
ดั ง กล่ า วเป็ น ร้ า นขายของฝากและของเล่ น เด็ ก (มี ป้ า ยระบุ ไ ว้
บริเวณหน้าร้าน) ซึ่งไม่ใช้กิจการที่ต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์
หรือแสงแดดเป็นหลัก ดังนั้น จึงคาดว่าเงาที่เ กิดจากอาคารของ
โครงการ จะส่งผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่ออาคารพาณิชย์
ชั้นเดียวในระดับต่า

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.8 การบดบั ง ทิ ศ ทางลม
สาหรับอาคารข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากการบังแสงแดดที่
และการบดบั ง แสงแดด เกิดจากเงาอาคารของโครงการ น้อยกว่า 2 ชั่วโมง มีจานวน 2
บริเวณข้างเคียง (ต่อ)
แห่ง ได้แก่
- บ้านเลขที่ 6/8 จะได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด
ที่เกิดจากเงาอาคารของโครงการ ในช่วงเวลา 17.00 น.-18.00 น.
ซึ่ ง จากการสอบถามผลกระทบที่ ไ ด้ รั บ จากการบั ง แสงแดด
เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 และวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564
พบว่า ได้รับผลกระทบจากการบังแสงแดดของโครงการ แต่จะ
ได้ รั บ ผลกระทบในระดั บ น้ อ ย ทั้งนี้ บ้ า นดังกล่ า วเป็น บ้ า นที่ ใ ช้
ส าหรั บ อยู่ อ าศั ย เท่ า นั้ น ไม่ มี กิ จ กรรมที่ ต้ อ งใช้ พ ลั ง งานจาก
แสงอาทิตย์หรือแสงแดด ดังนั้น จึงคาดว่าเงาที่เกิดจากอาคารของ
โครงการจะส่งผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อบ้านเลขที่ 6/8
ในระดับต่า
- บ้านเลขที่ 6/9 จะได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด
ที่เกิดจากเงาอาคารของโครงการ ในช่วงเวลา 17.00 น.-18.00 น.
ซึ่ ง จากการสอบถามผลกระทบที่ ไ ด้ รั บ จากการบั ง แสงแดด
เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 และวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564
พบว่ า ไม่ไ ด้ รั บผลกระทบจากการบดบั งแสงแดดของโครงการ
ดั ง นั้ น จึ ง คาดว่ า เงาที่ เ กิ ด จากอาคารของโครงการจะไม่ ส่ งผล
กระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อบ้านเลขที่ 6/9
วันที่ 21 เดือนกันยายน อาคารข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจาก
การบั ง แสงแดดที่ เ กิ ด จากเงาอาคารของโครงการ ประมาณ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.8 การบดบั ง ทิ ศ ทางลม 2 ชั่วโมง มีจานวน 1 แห่ง ได้แก่ อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว ซึ่งจะถูก
และการบดบั ง แสงแดด บังแสงแดด ในช่วงเวลา 07.00 น. - 09.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มี
บริเวณข้างเคียง (ต่อ)
แสงแดดอ่อนๆ ทั้งนี้ จากการสารวจพื้นที่เมื่อวันที่ 2 กันยายน
พ.ศ. 2564 และวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 ไม่พบผู้อยู่อาศัย
(บ้านปิด) แต่จากลักษณะอาคารคาดว่าอาคารพาณิชย์ดังกล่าว
เป็นร้านขายของฝากและของเล่นเด็ก (มีป้ายระบุไว้บริเวณหน้า
ร้าน) ซึ่งไม่ใช้กิจการที่ต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือแสงแดด
เป็นหลัก ดังนั้น จึงคาดว่าเงาที่เกิดจากอาคารของโครงการจะส่งผล
กระทบด้านการบดบังแสงแดดต่ออาคารพาณิชย์ชั้นเดียวในระดับต่า
สาหรับอาคารข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากการบังแสงแดด
ที่เกิดจากเงาอาคารของโครงการ น้อ ยกว่า 2 ชั่ว โมง มีจานวน
2 แห่ง ได้แก่
- โรงแรม NOVOTEL PHUKET KARON BEACH RESORT
AND SPA จะได้รับผลกระทบจากการ บดบังแสงแดดที่เกิดจาก
เงาอาคารของโครงการ ในช่วงเวลา 07.00 น.-08.00 น. ซึ่งเป็น
ช่ ว งที่ มี แ สงแดดอ่ อ นๆ ทั้ งนี้ จากการส ารวจพื้ น ที่ เมื่ อ วั น ที่ 2
กันยายน พ.ศ. 2564 และวั นที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564 พบว่ า
สถานประกอบการดังกล่าวปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) แต่คาดว่าผลกระทบที่
เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่า เนื่องจากเงาอาคารของโครงการจะบดบัง
เพียง 4 อาคาร จากทั้ งหมด 42 อาคาร และจะถูกบดบังใน
ช่วงเวลา 16.00 น.-17.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่แสงแดดอ่อนๆ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.8 การบดบั ง ทิ ศ ทางลม
- โรงแรมมันดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จะได้รับผลกระทบ
และการบดบั ง แสงแดด จากการบดบังแสงแดดที่เกิดจากเงาอาคารของโครงการ ในช่วง
บริเวณข้างเคียง (ต่อ)
เวลา 16.00 น.-17.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่แสงแดดเริ่มอ่อนลง ทั้งนี้
จากการสอบถามผลกระทบที่ได้รับจากการบังแสงแดด เมื่อวันที่ 2
กันยายน พ.ศ. 2564 และวั นที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564 พบว่ า
ไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการบดบั ง แสงอาทิ ต ย์ จ ากอาคารของ
โครงการแต่ อ ย่ า งใด ดั งนั้ น จึ งคาดว่ าเงาที่ เกิ ดจากอาคารของ
โครงการจะส่งไม่กระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อ โรงแรมมันดา
วารา รีสอร์ท แอนด์ สปา
วันที่ 21 เดือนธันวาคม อาคารข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจาก
การบังแสงแดดที่เกิดจากเงาอาคารของโครงการมากกว่า 2 ชั่วโมง
มีจานวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงแรม มันดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา
จะถูกบังแสงแดดประมาณ 3 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 13.00 น.-16.00 น.
ซึ่ งเป็ น ช่ ว งที่ มี แ สงแดดเข้ ม ทั้ งนี้ จากการสอบถามผลกระทบ
ที่ ไ ด้ รั บ จากการบั งแสงแดด เมื่ อ วั น ที่ 2 กั น ยายน พ.ศ.2564
และวั น ที่ 27 กั น ยายน พ.ศ.2564 พบว่ า ไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
จากการบดบั งแสงอาทิ ต ย์ จ ากอาคารของโครงการแต่ อ ย่ า งใด
ดังนั้น จึงคาดว่าเงาที่เกิดจากอาคารของโครงการจะส่ งไม่กระทบ
ด้านการบดบังแสงแดดต่อ โรงแรมมันดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา
สาหรับอาคารข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากการบังแสงแดด
ที่เกิดจากเงาอาคารของโครงการ น้อ ยกว่า 2 ชั่ว โมง มีจานวน
1 แห่ง ได้แก่ โรงแรม NOVOTEL PHUKET KARON BEACH

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.8 การบดบั ง ทิ ศ ทางลม RESORT AND SPA จะได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด
และการบดบั ง แสงแดด ที่เกิดจากเงาอาคารของโครงการประมาณ 1 ชั่วโมง ในช่วงเวลา
บริเวณข้างเคียง (ต่อ)
08.00 น.-09.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีแสงแดดอ่อนๆ ทั้งนี้ จากการ
ส ารวจพื้ น ที่ เมื่ อ วั น ที่ 2 กั น ยายน พ.ศ. 2564 และวั น ที่ 27
กั น ยายน พ.ศ.2564 พบว่ า สถานประกอบการดั ง กล่ า ว
ปิ ด ให้ บ ริ ก ารเนื่ อ งจากส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
โรคโควิ ด -19 (COVID-19) แต่ค าดว่า ผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ นจะอยู่
ในระดั บ ต่ า เนื่ อ งจากเงาอาคารของโครงการจะบดบั ง เพี ย ง
4 อาคาร จากทั้ งหมด 42 อาคาร และจะถูกบดบังในช่ วงเวลา
16.00 น.-17.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่แสงแดดอ่อนๆ
3.9 การบดบั ง คลื่ น วิ ท ยุ
ปัจจุบั นโครงการได้ ดาเนิ นการก่อ สร้างอาคารห้อ งพัก เสร็ จ 1. จั ด ให้ มี ก ล่ อ งรั บ ความคิ ด เห็ น ติ ด ตั้ งไว้ ที่ ป้ อ มยาม
และโทรทัศน์
เรียบร้อยแล้ว มีความสูง 22.70 เมตร ซึ่งพื้นที่โดยรอบโครงการ
เพื่อรับหนังสือร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน
ในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้ น ที่โ ครงการ ส่ วนใหญ่ เ ป็ น
ต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน
โรงแรม บ้านพักอาศัย 1-2 ชั้น และอาคารพาณิชย์ชั้นเดียว ซึ่ง 2. สารวจผูท้ ี่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณ
อาคารที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด คือ อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว
วิทยุและโทรทัศน์จากอาคารและบ้านพักอาศัยใน
เลขที่ 11-11/7 ห่างจากอาคารที่โครงการประมาณ 8.10 เมตร
บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
รองลงมา คือ บ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 2 หลัง ได้แก่ บ้านเลขที่ 3. ต้องชดเชยความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบในกรณีที่
6/8 และบ้ า นเลขที่ 6/9 ห่ า งจากอาคารที่ โ ครงการประมาณ
พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการดาเนินการโครงการ หากมี
19.20 เมตร และ 22.65 เมตร ตามลาดับ อาคารโดยการสร้าง
ปัญหาเรื่องสัญญาณโทรทัศน์นั้น ให้ดาเนินการแจ้ง
อาคารที่มีความสูงมากกว่าอาคารข้างเคียงอาจทาให้เครื่องรับวิทยุ
กับโครงการ เพื่อที่จะตรวจสอบและปรับปรุง โดยมี
และโทรทัศน์ในบริเวณพื้นที่ข้างเคียงได้รับสัญญาณที่มีความเข้ม
กาหนดระยะเวลาให้แจ้งกับโครงการ หลังจากที่ทั้ง
ของสัญญาณลดลง
2 เจรจาข้อตกลงแล้ว 1 ปี

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) กรณี ป รั บ ปรุ ง สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ โครงการ
ด าเนิ นการปรั บทิ ศทางปี กรั บสั ญญาณโทรทั ศน์ เพื่ อให้
สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ได้เหมือนเดิม เว้นแต่ในกรณี
ที่สถานีโทรทัศน์ยุติการออกอากาศในระบบอนาล็อคแล้ว
(2) กรณี ที่ ไม่ สามารถปรั บทิ ศทางปี ก รั บ สั ญ ญาณ
โทรทั ศน์ ไ ด้ จะเพิ่ ม ส่ ว นประกอบของปี ก รั บสั ญ ญาณ
แต่ละช่อง 3 5 7 9 NBT และ Thai PBS หรือในกรณีที่
ไม่สามารถปรับปรุงปีกรับสัญญาณโทรทัศน์ได้ โครงการ
จะติ ดตั้ งจานรับสั ญญาณดาวเที ยมที่ สามารถรั บชมได้
เฉพาะ 6 ช่อง ได้แก่ช่อง 3 5 7 9 NBT และ Thai PBS
(3) การปรับปรุงจานรับสัญญาณดาวเทียม โครงการ
ดาเนินการปรับทิศทางของจานรับสัญญาณดาวเทีย ม
เพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้เหมือนเดิม
4. ในกรณี ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบและเจ้า ของโครงการ
ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแทนชาวบ้าน ตัวแทนจากหน่วยราชการ ตัวแทน
เจ้ าของโครงการ เพื่ อเจรจาข้ อตกลง โดยก าหนด
ระยะเวลาคุ้มครองนับจากวันที่เจรจาข้อตกลงแล้ว 1 ปี
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4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
4.1 สภาพเศรษฐกิ จ และ
โครงการโรงแรมชนาลั ย ฮิ ล ล์ ไ ซด์ รี ส อร์ ท จ านวน 211 1. หากได้รับการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยโดยรอบว่า
สังคม
ห้องพัก เป็นโครงการประเภทโรงแรม โดยเมื่อเปิดดาเนินการคาด
ได้รับความเดือดร้อนราคาญจากการดาเนินโครงการ
ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการสูงสุดประมาณ 422 คน/วัน
เจ้าของโครงการต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาความ

-

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
3.9 การบดบั ง คลื่ น วิ ท ยุ
ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และโทรทัศน์ (ต่อ)
ซึ่งจากการสารวจความคิดเห็นของผู้ที่อยู่ข้างเคียงในระยะ 100
เมตร จากที่ ตั้งโครงการ จานวน 4 ตัวอย่าง พบว่า อาคารของ
โครงการไม่ ส่ งผลกระทบต่ อ การบดบั งคลื่ น วิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์
แต่อย่างใด ทั้งนี้ หากผู้ที่อยู่ข้างเคียงได้ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
โครงการต้องจัดให้มีการชดเชยค่าความเสียหาย หรือดาเนินการ
แก้ ไ ขผลกระทบให้ กั บ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบโดยให้ เ ป็ น ข้ อ ตกลง
ระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย
ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ไตรภาคี เพื่อเจรจาข้อตกลง ซึ่งความ
รับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากที่ทั้ง 2 เจรจาข้อตกลงแล้ว 1 ปี
ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบด้านการบังคลื่นสั ญญาณวิท ยุ
และโทรทัศน์ตอ่ ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการจะ
เกิดขึ้นในระดับต่า

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5-110

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.1 สภาพเศรษฐกิ จ และ คาดว่าจะส่งผลดีต่อในด้านการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน การจัดให้มี
เดือดร้อนราคาญให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
สังคม (ต่อ)
การบริการขั้นพื้นฐาน เช่น รถรับ-ส่ง โปรแกรมนาเที่ยวแบบเหมา 2. กาหนดให้มี การรับสมั ครคนในท้ องถิ่น เข้ามาเป็ น
จ่าย เนื่องจากโครงการจะพิจารณาเลือกใช้บริการของประชาชน
พนั ก งานในต าแหน่ ง ต่ า งๆ ภายในโครงการเป็ น
ในชุมชนเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ การจ้างงานในตาแหน่งต่างๆ
อันดับแรก
เช่ น พนั ก งานบั ญ ชี -การเงิ น พนัก งานร้ า นอาหาร พนั ก งานท า 3. ติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ด ที่ ส ามารถมองเห็ น และ
ความสะอาด พนักงานดูแลสวน ช่างเทคนิค และพนักงานรักษา
บั น ทึ ก ภาพครอบคลุ ม พื้ น ที่ โ ครงการทั้ ง ภายใน
ความปลอดภั ย เป็ น ต้ น ก็ จ ะพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ที่ อ าศั ย อยู่ ใ น
อาคารและภายนอกอาคาร โดยบริ เวณภายนอก
ชุมชนเป็น อันดั บแรกเช่น กัน ซึ่งจะมีอั ต ราการจั ดจ้า งประมาณ
อาคารติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออก บริเวณสระว่ายน้า
80 คน เป็ นการสร้ างอาชี พให้ กั บประชาชน ช่ วยลดปั ญหาการ
ด้านหลังโครงการ และบริเวณแนวเขตที่ดินที่อยู่ติด
ว่างงานได้
กั บ ถนนสาธารณประโยชน์ เพื่ อ รั ก ษาความ
ทั้งนี้ ภายนอกอาคารโครงการได้ ติ ด ตั้ ง วงจรปิ ดที่ บริ เวณ
ปลอดภัยของโครงการ
ทางเข้า-ออก บริเวณที่จอดรถ และบริเวณแนวเขตที่ดินที่อยู่ติดกับ 4. เลือกใช้การบริการขั้นพื้นฐานของชุมชนเป็นอันดับ
ถนสาธารณประโยชน์ เพื่ อ รั ก ษาความปลอดภั ย ของโครงการ
แรก เช่น ใช้บริการรถรับ-ส่ง ของคนในชุมชน และ
อีกด้วย
โปรแกรมนาเที่ยวแบบเหมาจ่าย เป็นต้น เพื่อเป็น
การสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน
4.2 อาชีวอนามัยและความ
เนื่องจากการดาเนินโครงการเป็นประเภทโรงแรม จานวน 1. ติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ด (CCTV) ครอบคลุ ม พื้ น ที่
ปลอดภัย
211 ห้อง กิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นการพักผ่อน ซึ่งมี
โครงการทั้ ง ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร
ความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุร้ายแรงในระดับต่า
ทั้งหมด 128 จุด โดยบริเวณทางเข้า-ออก ทางเดิน
แต่อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ อาจเกิดขึ้น
ระหว่างอาคาร บริเวณสระว่ายน้า ลานจอดรถ และ
ได้บ้าง เช่น ถูกของมีคมบาด การหกล้ม หรือเคล็ดขัดยอก เป็นต้น
บริเวณแนวเขตที่ดินที่อยู่ติดกับถนนสาธารณประโยชน์
ซึ่งโครงการได้จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร
เพื่อรักษาความปลอดภัยโครงการและบริเวณพื้นที่
1 (ส่วนต้อนรับ) ไว้สาหรับการรักษาเบื้องต้น แต่กรณีที่เกิด
โดยรอบโครงการ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หมุนเวียนทา
หน้ า ที่ต รวจตราความเป็ น ระเบี ยบเรีย บร้ อยและ
รั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
ผู้ใช้บริการภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง
3. ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู้ ใช้ บริ ก ารในโครงการทราบ
เกี่ ย วกับ หมายเลขโทรศั พ ท์ใ นกรณีเ กิ ด เหตุ ต่ า งๆ
เช่น สถานีตารวจภูธรกะรน และหน่วยงานบรรเทา
สาธารณภัยตาบลกะรน เป็นต้น
4. จัดให้มีมาตรการ/แผนฉุกเฉิน หรือแผนอพยพรวมถึง
การประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทา
สาธารณภัยภายนอกเพื่อความสะดวกรวดเร็วเมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินรวมถึงจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง
และอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงาน
โครงการ โดยผู้ที่มีความรู้และเชีย่ วชาญจากหน่วยงาน
บรรเทาสาธารณภัย
5. จัดตั้งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ และให้มีการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในทีม รวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความชานาญในการปฏิบัติตาม
มาตรการ/แผนฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ให้แก่ พนักงานที่ จะทาหน้าที่ เป็นฝ่ายปฐมพยาบาล
เพื่อให้สามารถช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการกรณีฉุกเฉิน

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5-111

องค์ประกอบทาง
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สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.2 อาชีวอนามัยและความ อุบั ติเ หตุรุ นแรงโครงการก็ ไ ด้จั ดให้ มีร ถเพื่ อน าผู้ ป ระสบเหตุ ส่ ง
ปลอดภัย (ต่อ)
สถานพยาบาลได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที ซึ่ ง จากการส ารวจ พบว่ า
สถานพยาบาลที่ อ ยู่ ใ นเขตเทศบาลต าบลกะรน ที่ อ ยู่ ใ กล้ พื้ น ที่
โครงการมากที่สุด คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกะรน
ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 3.05 กิโลเมตร (ตามระยะถนน)
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร)
ทั้งนี้ เพื่อ ให้ เ กิด ความปลอดภัย สู งสุ ด ต่อ ผู้ใ ช้ บริ การ และ
เป็นไปตามกฎหมายกาหนด โครงการได้จัดให้มีระบบรักษาความ
ปลอดภัย กรณี เ กิ ด เหตุ ฉุ กเฉิ น ร้ ายแรง เช่ น การเกิ ด เพลิ งไหม้
โดยได้ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยไว้อย่างเพียงพอ และได้จั ดให้มี
เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย คอยดูแ ลความปลอดภั ย และ
ความเรียบร้อยภายในโครงการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถติดต่อหรือ
แจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ได้จัดให้มีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยภายในโครงการโดยติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV System) โดยคุณสมบัติของกล้องสามารถจับภาพได้ใน
เวลากลางคืน ซึ่งในการติดตั้งกล้องจะติดตั้งกล้องทามุม 70 องศา
มีระยะที่จับภาพได้ 50 เมตร เป็นระบบที่สามารถบันทึกภาพได้
นานอย่างน้อย 1 เดือน และสามารถดูภาพย้อนหลังได้ ทั้งนี้
ในกรณี ที่ เ กิ ด การเตื อ นภั ย จากอุ ป กรณ์ เ ซ็ น เซอร์ ร ะบบควบคุ ม
จะสามารถแสดงภาพบริเวณพื้นที่จุดนั้นๆ ได้ทันที
นอกจากนี้ โครงการจั ด ให้ มี การติ ด ตั้ งกล้ องโทรทั ศ น์
วงจรปิด (CCTV) ทั้งหมด 128 จุด ครอบคลุมพื้นที่ทั้งภายในอาคาร

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. โครงการต้ อ งดู แ ลและควบคุ ม คุ ณ ภาพน้ าใน
สระว่ า ยน้ าให้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะตามหลั ก เกณฑ์ ด้ า น
สุ ข ลั ก ษณะในการควบคุ ม การประกอบกิ จ การ
สระว่ ายน้ าหรือ กิ จ กรรมอื่ นๆ ในทานองเดี ย วกั น
ตามคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่
1/2550 วันที่ 20 มกราคม 2550
มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ด้านการจัดการสระว่ายน้า
1. ด้านโครงสร้างสระว่ายน้า
1) จัดให้มีการออกแบบให้โครงสร้างสระว่ายน้า
เป็ น คอนกรีต เสริ ม เหล็ ก น้ าซึ ม ไม่ ไ ด้ ผนั งเรี ย บอยู่ ใ น
สภาพดีและทาความสะอาดได้และพื้นทางเดินข้างสระ
ว่ายน้า ต้องเป็นพื้นเรียบ ไม่ลื่น ไม่มีน้าขังและทาความ
สะอาดได้ง่าย
2) ตรวจสภาพสระว่ า ยน้ าให้ อ ยู่ ใ นสภาพดี
อยู่เสมอ หากพบกระเบื้องปูสระ หรืออุปกรณ์ใดๆชารุด
รีบซ่อมแซมทันที เพื่อป้องกันอุบัติจากการใช้สระว่ายน้า
3) จัดให้มีรางระบายน้าล้นมีฝาปิดรอบสระน้ า
อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้าล้นออกจากราง
4) จัดให้มีร าวกั นตกบริเ วณริ มสระว่า ยน้าด้า น
ริมอาคาร

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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4.2 อาชีวอนามัยและความ และภายนอกอาคาร โดยภายในอาคารติ ดตั้งทั้งหมด 110 จุ ด
ปลอดภัย (ต่อ)
และบริเวณภายนอกอาคารติดตั้งทั้งหมด 18 จุด จะติดตั้งบริเวณ
ทางเข้า-ออก ทางเดินระหว่างอาคาร บริเวณสระว่ายน้า ลานจอดรถ
และบริเวณแนวเขตที่ดินที่อยู่ติดกับถนนสาธารณประโยชน์ โดยให้
มุมกล้องมองเห็นได้ชัดเจน
ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้า
ภายในโครงการได้ จั ด ให้ มี ส ระว่ า ยน้ า จ านวน 1 สระ
อยู่บริเวณระหว่างอาคาร 1 กับอาคาร 2 มีพื้นที่ 445.73
ตารางเมตร ลึก 1.10 เมตร มีปริมาตร 490.30 ลูกบาศก์เมตร
ส าหรั บ ระบบสระว่ า ยน้ าของโครงการเป็ น ระบบน้ าล้ น
(Overflow System) ซึ่งน้าในสระจะถูกนาไปบาบัดโดยการทาให้
ล้ น ออกมายั ง รางน้ าล้ น ข้ า งสระ แล้ ว ไหลไปยั ง ถั ง พั ก (Surge
Tank) ก่อนจะถูกปั๊ม (Pump) ผ่านไปยังเครื่องกรองน้า (Filter)
ในห้ องเครื่อ ง สาหรับ ระบบการฆ่า เชื้ อโรคของสระว่ ายน้าของ
โครงการเป็นระบบเกลือซึ่งเป็นระบบที่สร้างคลอรีนจากเกลือโดย
ผ่านกระแสไฟฟ้าลงไปในสารละลายเกลือที่เรียกว่า Electrolysis
จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง เพื่อที่จะสลายพันธะของเกลือ และทา
การสร้างคลอรีนโซเดียมไฮโปรคลอไรต์ เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรคใน
สระว่ า ยน้ า ส าหรั บ ระบบเกลื อ นี้ เ ป็ น ระบบการฆ่ า เชื้ อ โรค
ที่ ป ลอดภั ย ต่ อ ผู้ ที่ ม าใช้ ส ระว่ า ยน้ าโดยการเติ ม เกลื อ ลงในสระ
โดยตรง ซึ่งน้าจากสระว่ายน้าของโครงการไม่มีการระบายเข้าสู่
ระบบบัดน้าเสียแต่อย่างใด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5) จั ด ให้ มี ป้ า ยบอกความลึ ก ของสระว่ า ยน้ า
ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
2. ด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการจมน้า
1) จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้า
เพื่อให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนในกรณีที่มี การเปิดใช้สระ
ในเวลากลางคืน
2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจาพื้นที่สระว่ายน้าเพื่อ
ควบดูแล และให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
3) จัดให้มีอ่างล้างมือ ที่ล้างเท้า และบริเวณล้าง
ตัวก่อนลงสระน้า
4) จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วาง
หรือเก็บรองเท้า สาหรับผู้ใช้บริการ
5) จั ด ให้ มี ก ารบริ ก ารแยกกั น ระหว่ า งห้ อ งน้ า
และห้องส้วมในบริเวณสระว่ายน้า
6) กาหนดให้มีข้อปฏิบัติสาหรับผู้ที่มาใช้บริการ
เป็ น ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ และภาษี จี น ติ ด ไว้ ใ น
บริเวณสระว่ายน้าให้มองเห็นชัดเจน อาทิ
- ต้องสวมชุดว่ายน้าที่สะอาด
- ต้องชาระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง
- ผู้ ที่ เ ป็ น โรคตาแดง โรคผิ ว หนั ง เป็ น หวั ด
หูน้าหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นในสระว่ายน้า
- ห้ามนาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้า

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ทั้งนี้ สระว่ายน้าของโครงการได้ จัดไว้เพื่อให้ผู้ใช้บริการใน
ปลอดภัย (ต่อ)
โครงการได้ใช้ เพื่อการพักผ่อน และเล่นน้าของผู้ ใช้บริการภายใน
โครงการเท่านั้น ซึ่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สระว่ายน้า
ได้ เช่น
- อุบัติเหตุจากความไม่มั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างสระว่ายน้า
- อุบัติเหตุจากการจมน้าในสระขณะเล่นน้า
- อุบัติเหตุจากการลื่นล้มขณะเดินริมสระถ้าพื้นริมสระว่าย
น้ามีการปูวัสดุที่เปียกลืนได้ง่าย หรือหลุดร่อนง่าย
- โรคที่ อ าจติ ด ต่ อ กั บ ผู้ เ ล่ น สระว่ า ยน้ าอั น เนื่ อ งมาจาก
คุ ณ ภาพน้ าในสระไม่ ส ะอาด ขาดการดู แ ลบ ารุ งรั ก ษาติ ด ตาม
ตรวจสอบ
สาหรับโครงสร้างสระว่ายน้าของโครงการสร้างด้วยคอนกรีต
เสริมเหล็กมีความมั่นคงแข็งแรง ฉาบผิวภายในสระว่ายน้าด้วย
วัสดุ กันน้าซึม ทาความสะอาดได้ง่าย พื้นท้องสระว่ายน้าที่เป็ น
ทางเดิน และนั่งพักโดยรอบสระทาด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ลื่น
ไม่ดูดซับน้าทาความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียงเล็กน้อยไปในทิศทาง
ลงทางระบายน้าของสระว่ายน้าและมีการตรวจสภาพความมั่นคง
แข็งแรงของสระว่ายน้าเป็นประจาทุกปี อันได้แก่ พื้นผิวขอบสระ
ว่ายน้าและผนังสระว่ายน้าต้องไม่แตกร้าว หลุดร่อน ถ้าพบต้อง
หยุดใช้งานสระว่ายน้าและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้
โดยปลอดภัยพร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าทีด่ ูแลความปลอดภัยประจา
สระ (Life guard) จานวน 2 คน ซึ่งตามคาแนะนาคณะกรรมการ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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- ห้ามนาอาหาร และเครื่องดื่ม หรือขวดแก้ว
เข้าภายในพื้นที่สระว่ายน้า
- เด็กอายุต่ากว่า 10 ปี ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแล
- วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้า
7) ก าหนดห้ า มดื่ ม สุ ร าในบริ เ วณสระว่ า ยน้ า
และห้ามผู้เมาสุราลงใช้บริการสระว่ายน้า
8) ห้ า มการใช้ ส ระว่ า ยน้ าของโครงการอย่ า ง
คึกคะนอง หรือกระทาการใดๆ ที่อาจเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อ
ตนเองหรือผู้ใช้สระว่ายน้ารายอื่น
9) ก าหนดให้ ผู้ ใ ช้ ส ระว่ า ยน้ าของโครงการ
ห้ามส่งเสียงดัง รบกวนผู้ใช้สระรายอื่น
3. การตรวจสอบคุณภาพน้าสระว่ายน้า
สาหรับการตรวจสอบคุณภาพน้าในสระว่ายน้าจะ
ก าหนดให้ มี ม าตรการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ า
ภายในสระว่ายน้าจานวน 2 ระดับ คือ บริเวณผิวน้าสระ
และบริเวณความลึกของสระว่ายน้า ดัชนีคุณภาพน้าที่
ต้องตรวจวัดสาหรับสระว่ายน้าของโครงการที่ใช้เกลือใน
การฆ่าเชื้อโรค ประกอบด้วย
1) คลอรีนอิสระคงเหลือ ตรวจวัดทุกวัน วันละ 2
ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด
2) ค่าความเป็นกรด-ด่าง ตรวจวัดทุกวัน วันละ 2
ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.2 อาชีวอนามัยและความ สาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ 1/2550 ได้ ก าหนดไว้ ดั ง นี้ 3.2) ต้ อ งมี
ปลอดภัย (ต่อ)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจาสระ (Life guard) อย่างน้อย
1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน กรณีที่เกิน 100 คน เศษของ
100 คน ให้คิดเป็น 100 คน และต้องเป็นผู้ที่มีความชานาญในการ
ว่ายน้าและผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้า สามารถให้การ
ปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจาสระว่ายน้าตลอดเวลาที่เปิด
บริการ และต้องเป็นผู้ที่มีความชานาญในการว่ายน้าและผ่านการ
อบรมการช่วยชีวิตคนจมน้าสามารถให้ การปฐมพยาบาลได้โดย
ต้องอยู่ ประจาสระว่า ยน้ าตลอดเวลาที่ เปิ ดบริ การ และจัด ให้ มี
อุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ เช่น โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน วงชูชีพ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือก
ยาวไม่ น้ อ ยกว่ า ความกว้ า งของสระว่ า ยน้ าอย่ า งน้ อ ย 2 อั น
ไม้ ช่ ว ยชี วิ ต หรื อ วั ต ถุ อื่ น ใดมี ค วามยาวไม่ น้ อ ยกว่ า 3.50 เมตร
น้าหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของ
สระว่ายน้าเครื่องช่วยหายใจสาหรับผู้ใหญ่และสาหรับเด็กอย่างละ
1 ชุด และเครื่องมือปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อม
ใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจาสระว่ ายน้า และอยู่ในบริเวณที่ใกล้
ที่สุด นอกจากนี้ โครงการได้มีจัดการสระว่ายน้าตามคาแนะนา
คณะกรรมการสาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ 1/2550 เรื่ อ งการควบคุ ม
กิจการสระว่ายน้าหรือกิจการอื่นทานองเดียวกัน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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3) โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด
4) ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform Bacteria)
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด
5) คลอรีนที่รวมกับสารอื่น(Combined Chlorine)
ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด
6) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ตรวจวัดปีละ
1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด
7) ความกระด้าง (Calcium Hardness) ตรวจวัด
ปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด
8) กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) (กรณีที่ใช้)
ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด
9) คลอไรด์ (Chloride) ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง
ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด
10) แอมโมเนีย (Ammonia) ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง
ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด
11) ไนเตรท (Nitrate) ตรวจวั ด ปี ล ะ 1 ครั้ ง
ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด
12) จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรค
ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus,
seudomonas aeruginosa ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง
ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
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ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)
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4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)
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4. การตรวจสอบความปลอดภัยของสระว่ายน้า
ตรวจสอบความสมบูรณ์ขององค์ประกอบสระว่ายน้า
และอุปกรณ์ส่วนควบของสระว่ายน้า เป็นประจาทุกวัน
หากพบอุ ปกรณ์ชารุด ให้ ดาเนินการซ่อมแซมโดยเร็ ว
ประกอบด้วย
1) กระเบื้ องปูพื้ น และผนังสระว่า ยน้า ราวจั บ
บันได และฝาปิดรางน้าล้นรอบสระ
2) อุปกรณ์เครื่องกรองน้า และปั๊มน้า
3) อุปกรณ์ช่วยชีวิต ได้แ ก่ โฟมช่วยชีวิต 2 อั น
ห่วงชูชีพ 2 อัน ไม้ช่วยชีวิต 1 อัน และชุดปฐมพยาบาล
4) ตรวจสอบไฟส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้า
มาตรการการจัดการสระว่ายน้าตามคาแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อ ง
การควบคุมกิจการสระว่ายน้าหรือกิจการอื่นๆ ทานอง
เดียวกัน
1) สถานที่ตั้ง
1.1) สถานที่ตั้ง ควรห่างจากแหล่งซึ่งอาจทาให้เกิด
การปนเปื้ อ นในสระว่ า ยน้ า เช่ น สถานเลี้ ย งสั ต ว์
หรือสถานที่ตั้งหรือรวบรวมมูลฝอย เป็นต้น
1.2) ควรมีรั้วหรือกาแพงเพื่ อสุขอนามัย และความ
ปลอดภั ย ของผู้ ใช้ บริ การและเพื่ อป้ องกั นไม่ ให้ บุ คคล
ภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตไปใช้สระว่ายน้า ในช่วงที่ไม่เปิด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ให้บริการ รวมทั้งป้องกันสัตว์เข้ามาในบริเวณสระว่ายน้า
1.3) สถานที่ตั้งและบริเวณของสระว่ายน้า รวมทั้ง
ระบบสาธารณู ปโภคต้อ งอยู่ ใ นที่น้ าท่ว มไม่ถึ ง พื้ น ดิ น
แข็งแรงไม่ทรุดง่าย อยู่ในบริเวณที่มีไฟฟ้า และน้าประปา
อย่างเพียงพอ มีทางเข้าออกสะดวก
2) สระว่ายน้าและอาคารประกอบ
2.1) โครงสร้างสระว่ายน้า ควรสร้างด้วยคอนกรีต
เสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้าซึมไม่ได้
ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี และทาความสะอาดง่าย
2.2) ต้องมีรางระบายน้าล้น มีฝาปิดรอบสระว่ายน้า
มีความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็ นสนิม แข็งแรง
ทาความสะอาดง่ายอยู่ในสภาพดี และไม่มีน้าล้นออก
จากราง
2.3) ต้ อ งมี อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ส าหรั บ ใช้ ท าความ
สะอาดสระว่ายน้า ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระ
ชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งตะแกรงช้อน
วัสดุแขวนลอย
2.4) ต้องมีที่ว่างสาหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่าย
น้า มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้าขัง
ทาความสะอาดง่าย
2.5) กรณีที่สระว่ายน้าใดมีการใช้ระบบไหลเวียน
น้ าเป็ น แบบระบบสกิ ม เมอร์ ควรต้ อ งมี ข้ อ ก าหนด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากระบบนี้ด้วย
2.6) ความลึกของน้า มี ป้ายบอกความลึกหรื อเลข
บอกระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่
สระว่ า ยน้ านั้ น มี ค วามลึ ก ตั้ ง แต่ 1.50 เมตร ขึ้ น ไป
โดยมีตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะๆ อย่างน้อย 3 ระยะ
2.7) ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระ
ว่ายน้า เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้
สระในเวลากลางคืน
2.8) อาคารประกอบท าด้ ว ยวั ส ดุ มั่ น คงแข็ ง แรง
พื้นเรียบ ไม่ลื่นไม่ดูดซับน้า ทาความสะอาดง่าย พื้นลาด
เอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้าที่ดี
2.9) พื้น ควรทาด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้า
ทาความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี
2.10) จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วาง
หรือ เก็บ รองเท้ า ส าหรับผู้ พักอาศั ยในบริเ วณทางเข้ า
สระว่ายน้าและมีจานวนเพียงพอ
2.11) จั ด ให้ มี อ่ า งล้ า งมื อ บริ เ วณล้ า งตั ว ก่ อ นลง
สระ และที่ล้างเท้า ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้า และเติม
คลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
2.12) มีการรักษาความสะอาดรอบอาคารประกอบ
และพื้นที่โดยรอบอย่างสม่าเสมอ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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2.13) ดูแลมิให้มีการนาสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณ
สระว่ายน้า หรืออาคารประกอบ
3) ข้อปฏิบัติสาหรับผู้ประกอบกิจการ
3.1) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการ
ดูแลคุณภาพน้าสระว่ายน้าตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้า และการ
ดูแลรักษาสระว่ายน้า
3.2) ต้ อ งมี เ จ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย ประจ าสระ
(Life guard) อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน
100 คน กรณีที่เกิน 100 คน เศษของ 100 คน ให้คิด
เป็น 100 คน และต้องเป็นผู้ที่มีความชานาญในการว่าย
น้าและผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้า สามารถให้
การปฐมพยาบาลได้ โดยต้ อ งอยู่ ป ระจ าสระว่ า ยน้ า
ตลอดเวลาที่เปิดบริการ
3.3) ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้าให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
3.3.1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.20 - 8.40
3.3.2) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 0.60-1
ส่วนในล้านส่วน
3.3.3) คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined
Chlorine) 0.50-1 ส่วนในล้านส่วน

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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3.3.4) ค่าความเป็ นด่าง (Alkalinity) 80-100
ส่วนในล้านส่วน
3.3.5) ความกระด้าง (Calcium Hardness)
250 - 600 ส่วนในล้านส่วน
3.3.6) กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) 30-60
ส่วนในล้านส่วน 250-600 ส่วนในล้านส่วน
3.3.7) คลอไรด์ (Chloride) ไม่ เ กิน 600
ส่วนในล้านส่วน
3.3.8) แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20
ส่วนในล้านส่วน
3.3.9) ไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ส่วนใน
ล้านส่วน
3.3.10) โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform
Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อน้า 100 มิลลิลิตร โดยวิธี
MPN (Most Probable Numbers) ในอัตราส่วน 100
มิลลิลิตร
3.3.11) ตรวจไม่ พบฟีค อลโคลิฟ อร์ ม (Fecal
Coliform)
3.3.12) ตรวจไม่ พ บจุ ลิ น ทรี ย์ ห รื อ ตั ว บ่ ง ชี้
จุ ลิ นทรี ย์ ที่ ท าให้ เกิ ดโรค (ได้ แก่ Escherichia coli,
Staphylococcus aureus,Pseudomonas aeruginosa)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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3.4) จัด ให้มี ก ารเก็ บ ตัว อย่ างเพื่อ ตรวจวิ เ คราะห์
คุณภาพน้า ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
3.4.1) การเก็ บ ตั ว อย่ า งน้ า ท าอย่ า งน้ อ ย
2 จุ ด โดยเก็ บ จากส่ ว นลึ ก และส่ ว นตื้ น ขณะมี ผู้ ใ ช้
สระว่ายน้ามากที่สุด
3.4.2) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระ
คงเหลือ และค่า ความเป็น กรดด่ างอย่างน้ อยวัน ละ 2
ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ หากมีผู้ใช้บริการเป็ น
จานวนมาก หรือเป็นวันที่มีแสงแดดจัดควรตรวจสอบ
ปริมาณคลอรีน และค่าความเป็นกรดด่างในระหว่างวัน
ด้วย กรณีใช้คลอรีนชนิดกรดไตรคลอโรโอโซไซยานูริค
ต้องตรวจหาค่ากรดไซยานูริคด้วย
3.4.3) ตรวจวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณโคลิ ฟ อร์ ม
ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีค อล
โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
3.4.4) ตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน้ าทางเคมี
และชีวภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กาหนดในข้อ 3.3
ครบทุกข้ อมูล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ ง เพื่อประกอบการ
พิจารณาขอหรือต่อใบอนุญาต
3.5) จัดหาเครื่องมือสาหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ าไว้ ป ระจ า รวมทั้ ง บั น ทึ ก ผลการตรวจวิ เ คราะห์
และข้อมูลอื่นที่จาเป็น ดังนี้

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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3.5.1) เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการตรวจวิ เ คราะห์
ปริมาณคลอรีน ต้องสามารถวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.20-2
ppm ส่วนในล้านส่วน
3.5.2) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ค่า
ความเป็นกรด-ด่าง ต้องสามารถตรวจวัดได้อย่างน้อย
ช่วง 3-9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1
3.5.3) มี ก า ร บั น ทึ ก ข้ อ มู ล จ า น ว น ผู้ ใ ช้
สระว่ายน้าในแต่ละวัน แยกเพศและอายุ ระยะเวลาที่ใช้
สระว่ายน้า
3.6) ต้ อ งจั ด ให้ มี ป้ า ยแสดงข้ อ ปฏิ บั ติ ส าหรั บ
ผู้ใช้บริการ ติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้าให้มองเห็นได้ชัด
และควรมีข้อความอย่างน้อยดังนี้
3.6.1) ต้องสวมชุดว่ายน้าที่สะอาด
3.6.2) ต้องชาระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง
3.6.3) ผู้ ที่ เ ป็ น โ ร คต า แด ง โร ค ผิ ว ห นั ง
เป็ นหวั ด หูน้ าหนวก หรื อ โรคติ ด ต่อ อื่น ๆ ห้ ามลงเล่ น
ในสระว่ายน้า
3.6.4) ห้ า มน าสั ต ว์ เ ลี้ ย งเข้ า มาในบริ เ วณ
สระว่ายน้า
3.6.5) ห้ า มปั ส สาวะ บ้ ว นน้ าลาย หรื อ สั่ ง
น้ามูกลงในน้า
3.6.6) ห้ามทาสระว่ายน้าสกปรก

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6.7) จานวนผู้ใช้บริการมากที่สุด ที่สระว่ายน้า
สามารถรองรับได้
3.6.8) วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้า
3.7) ต้ อ งดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งกรองน้ าตาม
ระยะเวลาที่สมควรเพื่อให้ทางานได้เต็มประสิทธิภาพ
4) การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี
4.1) สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า “สถานที่
เก็ บสารเคมี อั นตราย” และ “ห้ ามเข้ า ” มี การระบาย
อากาศดี และมีการป้องกันน้าซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี
และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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4.2) สารเคมี ที่ ใ ช้ ต้ อ งมี ฉ ลากระบุ ชื่ อ สารเคมี
ส่วนผสม หรื อส่ว นประกอบที่เ ป็น อัน ตราย วิธี การใช้
และวิ ธี ก ารปฐมพยาบาลในกรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ ตามที่
กฎหมายอื่นกาหนด
4.3) ในการใช้สารเคมีต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ใ น
ฉลาก และไม่ นาสารเคมี หมดอายุ ม าใช้ ในกรณีที่ ไ ม่ มี
ระบบการเติมสารเคมีแบบอัตโนมัติ ให้เติมสารเคมีลงใน
สระว่ายน้าในขณะที่ปิดบริการแล้ว
4.4) สถานที่ทางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีต้อง
มี แสงสว่ า งเพี ย งพอ เพื่ อป้ อ งกั นการเกิ ดอุ บั ติ เหตุ อั น
เนื่องจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิ่ งต่างๆ ได้ อย่าง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ชัดเจน ค่ามาตรฐานแสงสว่างในบริเวณต่างๆ ควรเป็นดังนี้
- ห้องสูบจ่ายสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์
- ห้องเครื่องกรองน้า ไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
- ห้ อ งหรื อ สถานที่ เ ก็ บ สารเคมี ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
50 ลักซ์
4.5) ต้ อ งมี ม าตรการในการป้ อ งกั น การสั ม ผั ส
สารเคมีของคนงาน เช่น กาหนดขั้นตอนการทางานที่
ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่ วนบุคคลที่
เหมาะสมให้คนงาน รวมทั้งประเมินการสัมผัสสารเคมี
อันตรายของคนงานที่ทาหน้าที่เติมสารเคมี และมีผลไว้
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
4.6) ในขณะทางานกับสารเคมี ให้ผู้ปฏิบัติงานสวม
อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลที่ เ หมาะสม เช่ น
สวมหน้ า กาก และสวมถุ ง มื อ ในขณะปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
สารเคมี เป็นต้น
4.7) ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้า หรือรับประทานอาหารใน
ห้องจัดเก็บสารเคมี
4.8) ดูแลความสะอาดอย่างสม่าเสมอ หากสารเคมี
หกรั่วไหล ต้องทาความสะอาดทันที
5) การจัดการสิ่งปฏิกูล น้าเสีย และมูลฝอย
(5.1) จั ด ให้ มี ห้ อ งน้ า ห้ อ งส้ ว ม และการบ าบั ด
สิ่งปฏิกูลดังนี้

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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5.1.1) มีห้องน้า ส้วมแยกออกจากกัน โดยมี
แบบและจานวนตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.1.2) ลั ก ษณะของห้ อ งส้ ว ม การบ าบั ด
และการกาจัดสิ่งปฏิกูลต้องถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
5.1.3) ต้ อ งดู แ ลรั ก ษาความสะอาดของ
ห้องน้าและห้องส้วมเป็นประจาทุกวันที่เปิดให้บริการ
5.1.4) ภายในห้องน้าควรมีวัสดุอุปกรณ์ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม
(5.2) มีการบาบัดน้าเสียให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ก่อนระบายออก ซึ่งส่วนประกอบของระบบการ จัดการ
น้าเสีย ประกอบด้วย
5.2.1) ตะแกรงดักขยะ สาหรับดักเศษมูลฝอย
ออกจากน้าเสีย
5.2.2) ระบบรวบรวมน้าเสีย น้าจากส่วนต่างๆ
ของอาคารไหลมารวมกั น ที่ ถั ง รวบรวมน้ าเพื่ อ รอ
การบ าบั ด น้ าที่ ล้ นออกจากบ่ อรวบรวมนี้ จะไหลเข้ าสู่
บ่อบาบัด
5.2.3) ระบบบาบัดน้าเสียต้องมีวิธีการบาบัด
น้าเสียที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญ
และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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5.2.4) รางระบายน้าทิ้ง รางหรือท่อสาหรับ
ระบายน้าทิ้ง ควรมีตะแกรงวางปิดรางเพื่อกรองเศษผง
ต่างๆ และป้องกันหนู นอกจากนี้ทางเปิดของท่อระบาย
น้ าออกสู่ ถั ง เก็ บ น้ ารดน้ าต้ น ไม้ ค วรมี ต ะแกรงปิ ด
เพื่อป้องกันหนูด้วย
(5.3) จัดให้มีการจัดการมูลฝอยดังนี้
5.3.1) มี ก ารคั ด แยกมู ล ฝอยและมี ภ าชนะ
รองรับขยะแยกตามประเภท
5.3.2) มี ภ าชนะรองรั บ ขยะที่ เ พี ย งพอตาม
หลักสุขาภิบาล
5.3.3) ล้ า งท าความสะอาดภาชนะรองรั บ
ขยะและบริเวณที่วางภาชนะอยู่เสมอ
5.3.4) รวบรวมขยะจากภาชนะรองรับขยะ
ไปยังที่พักขยะรวม หรือนาไปกาจัดทุกวันโดยเฉพาะขยะ
ที่เน่าเสียได้ง่าย
5.3.5) ก าจั ด ขยะด้ ว ยวิ ธี ที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก
สุขาภิบาล และเป็นไปตามข้อกาหนดท้องถิ่น
5.3.6) ดูแลมิให้เกิดการทิ้งขยะเกลื่อนกลาด
ภายในสถานประกอบกิจการและบริเวณโดยรอบ
6) การสุขาภิบาลอาหาร และน้าดื่ม
(6.1) ในกรณีมีการจาหน่ายอาหาร ต้องปฏิบัติตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร และตามข้อกาหนดของท้องถิ่น

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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(6.2) ต้องมีน้าดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้าดื่ม
ไว้บริการอย่างเพียงพอ
(6.3) ลั ก ษณะการน าน้ ามาดื่ ม ต้ อ งไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความสกปรกหรื อ การปนเปื้ อ น เช่ น ใช้ ร ะบบน้ ากด
ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และใช้
แก้ว ส่วนกลางที่ใ ช้ดื่ม เพีย งครั้งเดียวแล้ว นาไปล้า งท า
ความสะอาดก่อนนามาใช้ดื่มใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ให้จัดทา
ป้ายหรือข้อความการปฏิบัติไว้ด้วย
7) การป้องกันควบคุมสัตว์ และแมลงนาโรค
7.1) ภายในสถานประกอบกิ จ การไม่ ค วรมี ห นู
แมลงวัน และแมลงสาบ
7.2) ต้ อ งมี ก าร ป้ อ งกั น ควบคุ ม ก าจั ด สั ต ว์
และแมลงนาโรค โดยเฉพาะหนู แมลงวัน และแมลงสาบ
อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
8) การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
8.1) ต้องกาหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่นาเด็ก
อายุ ต่ ากว่ า 10 ปี ที่ ยั งว่ า ยน้ าไม่ เ ป็ น และผู้ สู งอายุ ที่
ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้า
8.2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตดังนี้
8.2.1) โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน
8.2.2) ห่ ว งชู ชี พ ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง
ภายใน 15 นิ้ ว หรื อ ทุ่ น ลอย ผู ก เอาไว้ กั บ เชื อ กยาว

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้า อย่างน้อย 2 อัน
8.2.3) ไม้ ช่ว ยชี วิ ต หรื อ วั ต ถุ อื่ น ใด มี ค วาม
ยาวไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร น้าหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน
และต้องวางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้า
8.2.4) เครื่ อ งช่ ว ยหายใจ ส าหรั บ ผู้ ใ หญ่
และสาหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด
8.2.5) ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาล
ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจาสระว่ายน้าและอยู่
ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด
8.3) มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือ
สถานที่ ส าคั ญ ๆ เช่ น โรงพยาบาล และสถานี ต ารวจ
เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิง
ไหม้ หรื อ มี ค นจมน้ า และต้ อ งปิ ด ประกาศหมายเลข
โทรศั พ ท์ ข องสถานที่ ดั ง กล่ า วไว้ ใ นที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจน
และเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ
9) เหตุราคาญ
ต้องควบคุมมิให้เกิดเหตุราคาญ ซึ่งมาจากกิจกรรม
การดาเนินการต่างๆ
มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
ภายในโครงการได้จัดให้มีห้องอาหารอยู่บริเวณชั้น
1 ของอาคาร 2 มีพื้นที่ประมาณ 318.27 ตารางเมตร
โดยโครงการต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง สุขลักษณะ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

ของสถานที่จาหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ดังนี้
- หมวด 1 สุ ข ลั ก ษณะของสถานที่ จ าหน่ า ย
อาหาร
- หมวด 3 สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และ
เครื่องใช้อื่นๆ
- หมวด 4 สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบ
กิจการและผู้สัมผัสอาหาร
1. ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัยของ
โครงการให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎกระทรวง
ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) และกฎกระทรวงฉบับที่ 47
(พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
2. จัดให้มีพื้นที่รวมพล จานวน 3 จุด รวมพื้นที่ทั้งหมด
250 ตารางเมตร โดยจุดที่ 1 มีพื้นที่ 100 ตารางเมตร
จุดที่ 2 มีพื้นที่ 75 ตารางเมตร และจุดที่ 3 มีพื้นที่
75 ตารางเมตร
3. จั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบระบบป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย และ
ระบบเตือนภัยเป็นประจาทุก 6 เดือน เพื่อให้ระบบ
ป้องกันอัคคีภัย และระบบเตือนภัยสามารถใช้งาน
ได้อยู่ เสมอ หากพบว่ ามีก ารชารุด เสีย หายให้เร่ ง
ดาเนินการแก้ไขโดยทันที

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดัชนีที่ตรวจวัด
- ความพร้ อ มใช้ ง านของอุ ป กรณ์
ดับเพลิง
- ความพร้ อ มของอุ ป กรณ์ แ จ้ ง
อัคคีภัย
วิธีการ
- ต ร ว จ ส อ บ ถั ง ดั บ เ พ ลิ ง ช นิ ด
เคมี แห้ ง และหั ว รั บ น้ าดั บ เพลิ ง
หากพบว่ า ช ารุ ด ให้ รี บ ซ่ อ มแซม
และเปลี่ยนใหม่ทันที
- ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
หากพบว่ าช ารุ ด ให้ รี บซ่ อมแซม
และเปลี่ยนใหม่ทันที
จานวนสถานีตรวจวัด
- จุดที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง และ

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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4. 3 ระ บ บ ก ารป้ อ งกั น
โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยตามข้อกาหนดของ
อัคคีภัยและดับเพลิง
กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) และกฎกระทรวงฉบับที่ 47
(พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ.2522 ดังนี้
1) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีหน้าที่ตรวจจับการเกิดเหตุ
เพลิ งไหม้ โดยตรวจจั บควั นไฟ ความร้อ นเปลวไฟ หรื อทาการ
แจ้งเตือน โดยมีผู้พบเห็นและทาการส่งสัญญาณเตือนในรูปแบบ
ของเสี ย งและแสงแล้ ว ส่ ง สั ญ ญาณไปยั ง ตู้ ค วบคุ ม หรื อ แผนก
ดับเพลิง ซึ่งส่วนประกอบของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
มีดังนี้
 แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel : FCP)
ทาหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับส่งสัญญาณตรวจรับ โดยการทางาน
คือ เมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้เริ่มทางาน ส่งสัญญาณไปที่แผง
ควบคุ ม จะมี สั ญญาณที่ แผงควบคุ มจนกว่ าจะมี เจ้ าหน้ าที่ มาปิ ด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. ติดป้ายแนะนาการใช้อุ ปกรณ์ป้องกั นอัคคีภัยไว้ ที่
บ ริ เ ว ณ ที่ ติ ด ตั้ งอุ ป ก ร ณ์ เ พื่ อค วา ม ส ะ ด ว ก
และสามารถใช้งานได้ทันที
5. ฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือดับเพลิง การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผู้
ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญจากหน่วยงานบรรเทาสา
ธารณภัย
6. การอพยพผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้หมดภายใน 3.045.37 นาที และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอพยพและจัด
กลุ่มคนที่อพยพมาจากอาคารให้ไปรวมอยู่ในจุดรวม
พล และกาหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
คอยดูแลและอานวยความสะดวกการจราจรบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการเป็นพิเศษกรณีที่ต้องอพยพ
คนออกภายนอกโครงการ
7. จัดให้มีผังแสดงตาแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
และผังแสดงเส้นทางการอพยพหนีไฟจากจุดต่างๆ
ไปยังพื้นที่จุดรวมพลเบื้องต้น โดยจะติดไว้บริเวณ
โถงบั น ได ห้ อ งพั ก เพื่อ ให้ผู้ ใช้ บ ริก ารที่ อยู่ ภ ายใน
อาคารและห้องพัก สามารถหนีไฟไปยังจุดรวมพลได้
อย่างรวดเร็ว
8. ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานบรรเทาสาธารณภั ย ที่
เกี่ยวข้อง ให้ทราบทิศทางของรถที่เข้ามาอานวยการ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้
ระยะเวลา ความถี่
- ตรวจสอบระบบป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย
ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดาเนินการ
- ต ร ว จ ส อ บ ถั ง ดั บ เ พ ลิ ง ช นิ ด
ผงเคมีแห้ง ABC ทุกเดือน ตลอด
ระยะดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4. 3 ระ บ บ ก ารป้ อ งกั น สวิ ทซ์ เพื่ อตั ดเสี ยง โดยโครงการติ ดตั้ งไว้ ในห้ องงานระบบ (EE)
อัคคีภัยและดับเพลิง (ต่อ) บริเวณชั้น 1 ของอาคาร 1
 อุปกรณ์แจ้งเหตุ ด้วยมือ (Manual Call Point :
MCP) เป็นอุปกรณ์เริ่มส่งสัญญาณโดยใช้มือดึงหรือกด จากบุคคล
ที่ เ ห็ น เหตุ ก ารณ์ ซึ่ งโครงการได้ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ แ จ้ ง เหตุ ด้ ว ยมื อ
(Manual Call Point : MCP) ทั้งหมด จานวน 56 จุด บริเวณ
อาคาร 1 และอาคาร 2 รายละเอียดดังนี้
- อาคาร 1 ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน โดยชั้น 2 และ
ชั้น 3 ติดตั้งจานวน 4 จุด/ชั้น ส่วนชั้น1 และชั้น 4 - ชั้น 8 ติดตั้ง
จานวน 4 จุด/ชั้น รวมติดตั้งทั้งหมด 26 จุด
- อาคาร 2 ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน โดยชั้น 1 และ
ชั้น 2 ติดตั้งจานวน 3 จุด/ชั้น ส่วนชั้น 3 - ชั้น 8 ติดตั้งจานวน 4
จุด/ชั้น รวมติดตั้งทั้งหมด 30 จุด
 อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector : SD)
มีหน้าที่ตรวจสอบอนุภาคของควัน โดยอัตโนมัติ ซึ่งส่วนใหญ่การ
เกิด เพลิงไหม้จะเกิดควันไฟก่อน จึงทาให้อุปกรณ์ตรวจจับควัน
สามารถตรวจการเกิ ดเพลิ งไหม้ ได้ ในระยะแรก ซึ่งโครงการได้
ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector : SD) ภายใน
ห้องพักทุกห้อง พื้นที่ต้อนรับ โถงทางเดิน บันไดหลัก ห้องเก็บของ
ห้องอาหาร ห้องครัว สานักงาน ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ห้องงาน
ระบบ และห้องปฐมพยาบาล เป็นต้น ติดตั้งทั้งหมดจานวน 392

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4. 3 ระ บ บ ก ารป้ อ งกั น จุด รายละเอียดดังนี้
ดับเพลิง เพื่อที่จะสามารถลาเลียงคนออกภายนอก
อัคคีภัยและดับเพลิง (ต่อ)
- อาคาร 1 ติดตั้งชั้น 1 จานวน 14 จุด ชั้น 2 และ
โครงการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และไม่กีด
ชั้น 3 จานวน 22 จุด/ชั้น ส่วนชั้น 4 - ชั้น 8 ติดตั้งจานวน 19 จุด/
ขวางทิศทางการจราจร
ชั้น รวมจานวน 153 จุด
9. ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ใ ช้ บ ริ ก ารในโครงการทราบ
- อาคาร 2 ติดตั้ง 1 จานวน 13 จุด ชั้น 2 จานวน
เกี่ ย วกับ หมายเลขโทรศั พ ท์ใ นกรณีเ กิ ด เหตุ ต่ า งๆ
28 จุด และชั้น 3 - ชั้น 8 ติดตั้งจานวน 33 จุด/ชั้น รวมจานวน
เช่น สถานีตารวจภูธรกะรน และหน่วยงานบรรเทา
239 จุด
สาธารณภัยตาบลกะรน เป็นต้น
 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector : H)
เป็นอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ (Initiating Devices) เมื่ออุณหภูมิมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้น ติดตั้งบริเวณห้องครัว ของอาคาร 2 จานวน
3 จุด
 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) โครงการ
จัดให้มีระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินภายในอาคาร ติดตั้งบริเวณโถง
ทางเดิน บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ห้องครัว ห้องอาหาร ห้องน้ารวม
และห้องงานระบบ ติดตั้งทั้งหมด จานวน 160 จุด ซึ่งเป็นระบบ
แยกอิ ส ระที่ มี แ บตเตอรี่ ใ ช้ ง านได้ น านไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ชั่ ว โมง
การออกแบบและการติ ด ตั้ ง ระบบไฟฟ้ า ฉุ ก เฉิ น ให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานของ วสท. รายละเอียดดังนี้
- อาคาร 1 ติ ดตั้ งจ านวน 66 จุ ด โดยติ ด ตั้ งชั้ น 1
จานวน 10 จุด และชั้น 2 - ชั้น 8 จานวน 8 จุด/ชั้น

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4. 3 ระ บ บ ก ารป้ อ งกั น
- อาคาร 2 ติ ดตั้ งจ านวน 94 จุ ด โดยติ ดตั้ ง ชั้ น 1
อัคคีภัยและดับเพลิง (ต่อ) จานวน 14 จุด ชั้น 2 จานวน 20 จุด และชั้น 3 - ชั้น 8 จานวน
10 จุด/ชั้น
 ป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit Signs)
จัดให้มีป้ายบอกทางออกฉุกเฉินบริเวณโถงทางเดินของแต่ละชั้น
รวมทั้งหมดจานวน 87 จุด โดยอาคาร 1 จานวน 5 จุด/ชั้น และ
อาคาร 2 จานวน 6 จุด/ชั้น ยกเว้นชั้น 1 ติดตั้ง 5 จุด
2) ระบบดับเพลิงภายในโครงการ
 หัวรั บนาดับ เพลิ งภายนอก (Fire Department
Connection : FDC) โครงการจัดให้มีหัวรับน้าดับเพลิงจานวน
2 จุด โดยจุดที่ 1 อยู่บริเวณทางเข้า – ออก (ทางเซอร์วิส ) ของ
อาคาร 1 และจุดที่ 2 อยู่บ ริเวณใกล้ห้องอาหาร ของอาคาร 2
ประกอบด้ว ยหัวต่ อพร้อ มข้อต่ อสวมเร็ว ตัวผู้มี ฝาครอบ และโซ่
ประกอบครบชุด
 ตู้สายฉีดนาดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET : FHC)
โครงการจัดให้มีตู้ดับเพลิง ภายในประกอบด้วย หัวฉีดน้าดับเพลิง
(Hose Valve) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.50 นิ้ว และสายฉีดน้า
ดับเพลิง (Hose Reel) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว และถัง
ดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ รวมติดตั้ง
ทั้งหมด 25 จุด รายละเอียดดังนี้

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4. 3 ระ บ บ ก ารป้ อ งกั น
- อาคาร 1 ติ ด ตั้ ง บริ เ วณโถงทางเดิ น ใกล้ บั น ได
อัคคีภัยและดับเพลิง (ต่อ) โดยติดตั้งชั้น 1 จานวน 1 จุด และชั้น 3 - ชั้น 8 จานวน 2 จุด/ชั้น
รวมจานวน 15 จุด
- อาคาร 2 ติ ด ตั้ ง บริ เ วณโถงทางเดิ น ใกล้ ลิ ฟ ต์
โดยติดตั้งชั้น 1 และชั้น 4 – ชั้น 8 จานวน 1 จุด/ชั้น ส่วนชั้น 2
และ ชั้น 3 ติดตั้งจานวน 2 จุด/ชั้น รวมจานวน 10 จุด
 ถังดับเพลิงชนิดผงเคมี ABC ขนาด 10 ปอนด์ เป็น
ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ความจุสารเคมี 10 ปอนด์ ติดตั้งทั้งหมด
39 จุด (ไม่รวมถังดับเพลิงที่อ ยู่ในตู้สายฉีดน้ าดับเพลิง (FIRE
HOSE CABINET : FHC) ซึ่งผู้ใช้บริการ สามารถอ่านคู่มือการ
ใช้งานได้จากป้ายบริเวณจุดที่ตั้งหรือข้างถัง รายละเอียดดังนี้
- อาคาร 1 ติ ด ตั้ ง บริ เ วณห้ อ งครั ว ห้ อ งอาหาร
และโถงทางเดิน จานวน 2 จุด/ชั้น รวมจานวน 16 จุด
- อาคาร 2 ติดตั้งบริเวณห้องระบบไฟฟ้า และโถง
ทางเดินใกล้บันได จานวน 3 จุด/ชั้น ยกเว้นชั้น 1 มีจานวน 2 จุด
รวมจานวน 23 จุด
3) บันไดหนีไฟและจุดรวมพล
 บั น ไดหนี ไ ฟ
ตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 47
(พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ.2522 ข้อ 5 (1) อาคารที่มีความสูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปให้ติดตั้ง
บันไดหนีไฟที่ไม่ใช่บันไดในแนวดิ่งเพิ่มจากบันไดหลักให้เหมาะสม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4. 3 ระ บ บ ก ารป้ อ งกั น กับพื้นที่ของอาคารแต่ละชั้น เพื่อให้สามารถลาเลียงบุคคลทั้งหมด
อัคคีภัยและดับเพลิง (ต่อ) ในอาคารออกสู่ภายนอกได้ภายใน 1 ชั่วโมง
ทั้งนี้ อาคารของโครงการเป็นอาคาร 8 ชั้น จานวน 2
อาคาร มีความสูง 22.70 เมตร เข้าข่ายต้องจัดให้มีบันไดหนีไฟ
โดยโครงการจัดให้มีบันไดหนีไฟแยกออกจากบันไดหลักทั้งหมด
4 จุด อยู่บริเวณอาคาร 1 จานวน 1 จุด มีความกว้าง 0.60 เมตร
และอาคาร 2 จานวน 3 จุด มีความกว้างตั้งแต่ 0.90 – 1.63 เมตร
มีประตูเป็นแบบผลักออกสู่ภายนอก ซึ่งสามารถอพยพหนีไฟได้
อย่างสะดวก ตลอดจนได้จัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit
Sign Luminaries) เป็นป้ายพลาสติกเรืองแสง ขนาดตัวอักษร 15
เซนติเมตร ติดตั้งบริเวณโถงทางเดินทุกชั้นของอาคาร ซึ่งโครงการ
สามารถลาเลียงบุคคลทั้งหมดออกสู่ภายนอกอาคารได้ โดยอาคาร
1 ใช้เวลาไม่เกิน 5.33 นาที และอาคาร 2 ใช้เวลาไม่เกิน 3.04
นาที ซึ่งทั้ง 2 อาคารสามารถลาเลียงบุคคล ได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ข้อ 5(1) ที่บันไดหนีไฟ
ต้องสามารถลาเลียงบุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารได้
ภายใน 1 ชั่วโมง
 จุดรวมพล ภายในโครงการได้จัดให้มีพื้นที่รวมพล
จานวน 3 จุด รวมพื้นที่ทั้งหมด 250 ตารางเมตร รายละเอียด ดังนี้
- จุดที่ 1 อยู่ใกล้กับที่จอดรถผู้พิการ บริเวณข้าง
อาคาร 2 มีพื้นที่ 100 ตารางเมตร รองรับผู้ใช้บริการจากอาคาร 2
จานวน 210 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.47 ตารางเมตร/คน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4. 3 ระ บ บ ก ารป้ อ งกั น
- จุดที่ 2 อยู่ระหว่างอาคาร 1 กับพื้นที่ลานจอด
อัคคีภัยและดับเพลิง (ต่อ) รถ (ทางเซอร์วิส) มีพื้นที่ 75 ตารางเมตร รองรับผู้ใช้บริการจาก
อาคาร 1 จานวน 142 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.52 ตารางเมตร/คน
- จุ ด ที่ 3 อยู่ บ ริ เ วณระเบี ย งสระว่ า ยน้ าหน้ า
ร้านอาหารของอาคาร 2 มีพื้นที่ 75 ตารางเมตร รองรับผู้ใช้บริการ
จากอาคาร 1 จานวน 90 คน และอาคาร 2 จานวน 60 คน รวม
จานวน 150 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.50 ตารางเมตร/คน
ดังนั้น เมื่อรวมพื้นที่จุดรวมพลทั้งโครงการและคิดสัดส่วนของ
พื้น ที่ จุ ด รวมพลต่ อ ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารภายในโครงการจะเท่ ากั บ 0.49
ตารางเมตร/คน (250/502= 0.49) ซึ่ งเป็ น ไปตามเกณฑ์ ข อง
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
กาหนดไว้ให้ไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน (ไม่น้อยกว่า 75
ตารางเมตร) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดและตาแหน่งของพื้นที่จุด
รวมพล จะเห็นได้ว่ามีความเหมาะสมเนื่องจากอยู่ใกล้ทางเข้า-ออก
พื้นที่โครงการ นอกจากนี้ เส้นทางอพยพหนีภัยจากอาคารภายใน
โครงการมายังจุดรวมพลสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไม่สลับซับซ้อน
สามารถอพยพผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
อีกทั้งไม่กีดขวางทางเข้า-ออกของรถยนต์ และรถดับเพลิง
 แผนการซ้อมหนีไฟ โครงการได้จัดให้มีแผนซ้อมการ
หนีไฟอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจ และมีความพร้อมในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้โดยร่วมกับหน่วยงาน
ท้องถิ่นหรือส่วนราชการในพื้นที่ ทั้งนี้ โครงการได้จัดทาผังเส้นทาง

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4. 3 ระ บ บ ก ารป้ อ งกั น หนีไฟจากจุดต่างๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้ในห้องพักทุกห้อง
อัคคีภัยและดับเพลิง (ต่อ)
ทั้งนี้ โครงการได้จัดเตรียมแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดอัคคีภัย
ภายในโครงการ ในกรณี เ กิ ด เพลิ ง ไหม้ โ ครงการจะอพยพ
ผู้ใช้บริการภายในอาคารหรืออาคารออกสู่ภายนอกมายังจุดรวม
พลเบื้องต้น และตรวจเช็คว่ามีผู้ใดติดอยู่ในห้องพักหรือไม่ เพื่อจะ
ได้สั่งการให้ทีมดับเพลิงหรือทีมค้นหาหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ช่วยค้นหาผู้ที่สูญหายได้อย่างทันท่วงที
นอกจากนี้โครงการยังได้จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
ภายในโครงการ โดยจั ดให้ มี การฝึ กอบรมและสาธิต การระงั บ
อัคคีภัยเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการภายในโครงการ
ซึ่งได้กาหนดไว้ในแผนงานพร้อมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัย
โดยจะจัดให้มีการซ้ อมอพยพปีละครั้ง และในกรณีที่หน่วยงาน
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการไม่ได้จัดแผนการซ้อมหนีไฟ โครงการ
จะว่ า จ้ า งบริ ษั ท เอกชนที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตถู ก ต้ อ งตามที่ ก รม
สวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานกาหนดเข้ามาให้ความรู้ ฝึกและ
อบรบพนักงานภายในโครงการต่อไป ซึ่งโครงการมีความสามารถ
ที่จะระงับอัคคีภั ยในเบื้องต้นได้ เอง ก่อนที่ความช่วยเหลือของ
หน่วยงานราชการจะมาถึงจึงสามารถสรุปได้ว่าผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากอัคคีภัยอยู่ในระดับต่า

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.4 ทัศนียภาพ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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การประเมินผลกระทบด้านทัศนียภาพต่อแหล่งโบราณสถาน 1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 781.35 ตารางเมตร
และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ควรแก่การอนุรักษ์
โดยเป็นพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ 718.55 ตารางเมตร
ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารห้องพัก 8 ชั้น จานวน
(ไม่คิดพื้นที่สีเขียวที่มีพื้นที่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร
2 อาคาร มีความสูง 22.70 เมตร และสระว่ายน้า จานวน 1 สระ
และพื้นที่สีเขียวใต้อาคารปกคลุม ซึ่งมีพื้นที่ 62.80
มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 15,000 ตารางเมตร และมีพื้นที่อาคาร
ตารางเมตร) โดยจัดไว้บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ปกคลุมดิ นประมาณ 2,048.81 ตารางเมตร มีที่จอดรถยนต์
667.01 ตารางเมตร และบริเวณพื้นที่ลานจอดรถ
จานวน 64 คัน ถนนภายในโครงการ และพื้นที่สีเขียว ซึ่งโครงการ
51.54 ตารางเมตร ซึ่ ง เป็ น ไม้ ยื น ต้ น 271.25
ได้มีการออกแบบลักษณะรู ปทรงของอาคารให้มีความสวยงาม
ตารางเมตร ได้แก่ ต้นจันผา มะม่วง หมากเขียว
ตกแต่งเน้นรูปแบบที่ทันสมัย เหมาะแก่การพักผ่อน อีกทั้งรอบๆ
ลี ล าวดี อโศกอิ น เดี ย แก้ ว โมก เข็ ม ชาฮกเกี้ ย น
พื้นที่โครงการมีพื้นที่ว่าง ซึ่งมีการปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ประดับและไม้
เฟื่ อ งฟ้ า มะลิ สาวน้ อ ยปะแป้ ง เศรษฐี เ รื อ นใน
ยืนต้น เพื่อให้ร่มเงาเหมาะแก่การพักผ่อน
ลิ้นมังกร กระดุมทองเลื้อย และหญ้ามาเลเซีย
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานที่ทางกรมศิลปกร 2. ดูแลอาคาร และพื้นที่ภายในโครงการให้มีสภาพดี
ได้ประกาศขึ้นทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทย พบว่า
และสวยงามตามแบบภู มิ ส ถาปั ต ย์ ข องอาคารที่
ในระยะ 1 กิ โ ลเมตร จากขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ ไม่ มี แ หล่ ง
ออกแบบไว้ และให้ ส อดคล้ อ งกลมกลื น กั บ
โบราณสถานหรื อ โบราณวั ต ถุ ห รื อ สถานที่ ที่ มี ค วามส าคั ญ ทาง
สภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง
ประวัติศาสตร์ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ของฝ่ายวิชาการ 3. สี ข องอาคาร ให้ ใ ช้ สี ธ รรมชาติ (Earth Tone)
กองโบราณคดี กรมศิ ล ปากร (2532) ดั ง กล่ า วแต่ อ ย่ า งใด
ให้ ม ากที่ สุ ด เช่ น สี อิ ฐ สี ข าว หรื อ สี ค รี ม เพื่ อ ให้
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนแหล่งธรรมชาติอัน
กลมกลื น กั บ สภาพแวดล้ อ มและอาคารข้ า งเคี ย ง
ควรอนุรักษ์ของภาคใต้ สานักงานนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและ
และเกิด ความสบายตาแก่ ผู้มาเยื อน หรื อผู้ที่ ผ่า น
สิ่ ง แวดล้ อ ม ลงวั น ที่ 7 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2532 พบว่ า แหล่ ง
พื้นที่โครงการ
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ในอาเภอเมืองภูเก็ต มีจานวน 3 แหล่ง
ได้แก่

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดัชนีที่ตรวจวัด
- ความเจริญงอกงามของต้นไม้
วิธีการ
- ดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงาม
อยู่เสมอ และปลูกต้นไม้ทดแทน
กรณี ต้ น ไม้ ต ายหรื อ ไม่ เจริ ญ
เติบโตในพื้นที่สีเขียว
สถานที่ดาเนินการ
- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
ระยะเวลา ความถี่
- ตรวจสอบทุ ก 1 เดื อ น ตลอด
ระยะดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.4 ทัศนียภาพ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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1) หาดในหาน ห่ า งจากที่ ตั้ ง โครงการในระยะราบ
ประมาณ 8.75 กิโลเมตร
2) เขารัง ห่า งจากที่ตั้ งโครงการในระยะราบประมาณ
10.20 กิโลเมตร
3) แหลมพรหมเทพ ห่างจากที่ตั้งโครงการในระยะราบ
ประมาณ 10.30 กิโลเมตร
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
ส าหรั บ ผลกระทบจากมุ ม มองทางสายตาของอาคารต่ อ
ผู้สังเกตนั้น เป็นไปได้ทั้งในแนวทางบวกและทางลบ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความรู้สึกของแต่ละบุคคล ความรู้สึกต่ออาคารสูงนั้นอาจเป็นไปได้
ทั้ ง ความงามและความไม่ น่ า ดู ซึ่ ง สั ม พั น ธ์ กั บ ท าเลที่ ตั้ ง ความ
แตกต่ า งจากมุ มมองเดิม หรือ การเปลี่ ยนแปลงของจุ ดหมายตา
(Landmark) ในส่วนของโครงการปัจจุบัน ได้มีอาคารห้องพั ก 8
ชั้น จานวน 2 อาคาร ดังนั้น การศึกษาและพิจารณาจะพิจารณา
จากภาพถ่ายในมุมมองต่างๆรอบพื้นที่โครงการในปัจจุบัน ดังนี้
- มุมมองที่ 1 มุมมองจากปากซอยถนนสาธารณประโยชน์
(ซอยปฏัก 24) ไปยังพื้นที่โครงการ จะมองเห็นอาคารโครงการ
(อาคาร 1) บางส่วนประมาณร้อยละ 30 เนื่องจากอาคารพาณิชย์
4 ชั้ น และบ้า นพัก อาศัยบดบั ง โดยหน้า ปากซอยถนนห่ างจาก
โครงการในระยะราบ ประมาณ 195 เมตร ดังนั้น คาดว่าอาคาร
ของโครงการจะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพในมุมมองดังกล่าวใน
ระดับต่า

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.4 ทัศนียภาพ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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- มุมมองที่ 2 มุมมองจากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ
ศาลาปฏิบัติธรรมปฏินิสสัคโคไปยังพื้นที่โครงการ ซึ่งจะมองเห็น
อาคารโครงการ (อาคาร 2) บางส่ ว นประมาณร้ อ ยละ 10
เนื่องจากมีต้นไม้และหอเก็บน้าบดบัง ประกอบกับศูนย์พัฒนาจิต
เฉลิมพระเกียรติศาลาปฏิบัติธรรมปฏินิสสัคโค ห่างจากโครงการใน
ระยะราบประมาณ 200 เมตร ดังนั้น คาดว่าอาคารของโครงการ
จะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพในมุมมองดังกล่าวในระดับต่า
- มุมมองที่ 3 มุมมองจากหน้าหาดกะรนไปยังพื้นที่โครงการ
ซึ่งจะมองเห็นอาคารโครงการ (อาคาร 1) บางส่วนประมาณร้อยละ
10 เนื่องจากมีต้นไม้และอาคารของโรงแรมฟร้อนท์ วิลเลจ บดบัง
ประกอบหาดกะรน ห่างจากโครงการในระยะราบประมาณ 370
เมตร ดั งนั้ น คาดว่า อาคารของโครงการจะส่ งผลกระทบต่ อ
ทัศนียภาพในมุมมองดังกล่าวในระดับต่า
- มุมมองที่ 4 มุ มมองจากวัดสุวรรณคี รีเขตไปยังพื้นที่
โครงการ ไม่สามารถมองเห็นอาคารของโครงการ เนื่องจากต้นไม้
บดบัง ประกอบวัด สุ รรณคี รี เขตห่ างจากโครงการในระยะราบ
ประมาณ 750 เมตร ดังนั้น คาดว่าอาคารของโครงการจะไม่ส่งผล
กระทบต่อทัศนียภาพในมุมมองดังกล่าว
- มุมมองที่ 5 มุมมองจากโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขตไปยัง
พื้นที่โครงการ ไม่สามารถมองเห็นอาคารของโครงการ เนื่องจากมี
ต้นไม้และอาคารของโรงเรียนบดบัง ประกอบโรงเรียนวัดสุรรณคีรี
เขตห่างจากโครงการในระยะราบประมาณ 590 เมตร ดังนั้น

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.4 ทัศนียภาพ (ต่อ)
คาดว่ าอาคารของโครงการจะไม่ส่ งผลกระทบต่อทั ศนี ยภาพใน
มุมมองดังกล่าว
ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการมีได้จัดพื้นที่สีเขียวไว้แล้วบางส่วนโดย
เป็นไม้ยืนต้น ได้แก่ กล้วย หมากเขียว จันผา ลีลาวดี และเป็นไม้
ดอกไม้ประดับ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ได้แก่ โมก แก้ว เข็ม ชาฮกเกี้ยน
ชวนชม เฟื่องฟ้า มะลิ สาวน้อยประแป้ง เอื้องหมายนา เตยหอม
แก้ ว สารพั ด นึ ก เดหลี เศรษฐี เ รื อ นใน สั บ ปะรดสี ลิ้ น มั ง กร
ฟิ โ ลซานาดู แสยกว่ า นตะขาบ กระดุ ม ทองเลื้ อ ย และหญ้ า
มาเลเซีย นอกจากนี้โครงการจะมีก ารปลูกไม้ยืนต้นเพิ่ม ได้แ ก่
ต้นจันผา มะม่วง หมากเขียว ลีลาวดี อโศกอินเดีย ซึ่งให้ประโยชน์
ทั้งในด้านเชิงนิเวศน์และนันทนาการ ส่วนผนังภายนอกของอาคาร
เป็นคอนกรีตซึ่งจะเลือกทาสีโทนสีครีม เพื่อให้อาคารแลดูโปร่งเบา
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ โครงการได้จัดให้มีไม้กระถางบริเวณต่างๆ
เช่น ริมทางเดิน โถงต้อนรั บ และที่ว่างรอบสระว่ายน้า เป็นต้น
ดังนั้น จึงคาดว่าทัศนียภาพของโครงการจะส่งผลกระทบในมุมมอง
ของผู้พบเห็นในระดับต่า
สาหรับการประเมินผลกระทบต่อทัศนียภาพในลักษณะการ
รบกวน (Disturbance) การบดบัง (Obstruction) การคุกคาม
(Threaten) และความแปลกแยก (Alienation) โครงการจะ
ประเมิ น เฉพาะในช่ ว งด าเนิ น การเท่ า นั้ น เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
ดาเนินการก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว โดยสามารถประเมินแต่ละ
ประเด็น ดังนี้

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.4 ทัศนียภาพ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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 ลักษณะการรบกวน (Disturbance) ที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงหรือผู้ที่สัญจรผ่านพื้นที่โครงการ
โดยจะประเมินในระดับสายตาของผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ ได้แก่
กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ และผู้ที่สัญจรผ่านพื้นที่
โครงการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
- มุมมองของผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จาก
การประเมิน พบว่า ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการติดกับ
ที่ดินบุคคลอื่น ปัจจุบันเป็นที่ว่าง และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน
2 หลัง ได้แก่ บ้านเลขที่ 6/8 และบ้านเลขที่ 6/9 ซึ่งมีระยะห่าง
จากอาคารโครงการประมาณ 19.20 และ 22.65 เมตร ตามลาดับ
ด้ า นทิ ศ เหนื อ และทิ ศ ใต้ ติ ด กั บ ถนนสาธารณประโยชน์ กว้ า ง
ประมาณ 4 เมตร และทิศตะวันตก ติดกับ ถนนสาธารณประโยชน์
(ซอยปฏัก 24) กว้าง 7 เมตร
ภายในโครงการประกอบด้วยอาคาร 8 ชั้น จานวน 2
อาคาร มีความสูง 22.70 เมตร ซึ่งผู้ที่จะได้รับผลกระทบ คือ ผู้พัก
อาศัยอยู่ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ แต่คาดว่าจะเกิด
ผลกระทบด้ า นการรบกวน (Disturbance) ต่ อ ผู้ ที่ อ ยู่ อ าศั ย
ข้างเคียงในระดับต่า เนื่องจากบ้านพักอาศัยดั งกล่าวอยู่สูงกว่ า
พื้นที่โครงการ ประกอบกับโครงการมีรั้วสูงประมาณ 2.5-3 เมตร
โดยรอบโครงการ
- มุมมองของผู้ที่ สัญจรผ่ านพื้นที่ โครงการ สาหรับผู้ ที่
สัญจรผ่านพื้นที่โครงการ คาดว่าจะมีน้อย เนื่องจากพื้นที่โครงการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.4 ทัศนียภาพ (ต่อ)
ติดกับถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24) ซึ่งเป็นถนนซอย
ปลายตัน แต่จะมี โรงแรมอี ก 2 แห่ง ได้แ ก่ โรงแรมมันดาวารา
รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรม ภูนาวา ซึ่งจะมีเฉพาะผู้ที่ต้องการ
ไปพั ก โรงแรมดั ง กล่ า วเท่ า นั้ น ที่ เ ป็ น ผู้ สั ญ จร ดั งนั้ น จะเกิ ด ผล
กระทบด้านการรบกวน (Disturbance) ต่อผู้ที่สัญจรผ่านพื้นที่
โครงการในระดับต่า
 การบดบัง (Obstruction) สาหรับผลกระทบด้านการ
บดบั ง จะเกิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ติ ด กั บ พื้ น ที่ โ ครงการหรื อ อยู่
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการเท่านั้น จากการประเมิน พบว่า ผู้ที่จะ
ได้รับผลกระทบการบดบัง คือ บ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 2 หลัง
ที่อยู่บริเวณด้านทิศตะวันออก ของพื้นที่โครงการ แต่คาดว่าจะ
เกิดผลระทบในระดับต่า เนื่องจากบ้านอาศัยดังกล่าวอยู่สูงกว่า
พื้นที่โครงการ ส่วนผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงคาดว่าจะไม่ได้รับ
ผลกระทบ เนื่องจากบริเวณใกล้พื้นที่โครงการมีอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กสูง 7 ชั้น เช่นกัน
 การคุกคาม (Threaten) สาหรับการคุมคามที่เกิดขึ้น
จากการด าเนิ น โครงการต่ อผู้ ที่ อยู่ อาศั ยข้ า งเคี ยง คาดว่ า จะไม่
ส่งผลกระทบ เนื่องจากการดาเนินโครงการเป็นประเภทโรงแรม
ซึ่ งต้ อ งการพั ก ผ่ อ นและต้ อ งการความสงบ โดยไม่ มี กิ จ กรรมที่
ก่อให้เกิดอันตรายหรือทาให้ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงรู้สึกไม่ปลอดภัย
แต่อย่างใด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.4 ทัศนียภาพ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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 ความแปลกแยก (Alienation) สาหรับการดาเนินโครงการ
เป็นประเภทโรงแรม ซึ่ งจากการสารวจโดยรอบพื้นที่โครงการใน
ระยะ 1 กิ โลเมตร จากขอบเขตพื้ นที่ โครงการ ประกอบไปด้ วย
โรงแรม อาคารชุดและอาคารพาณิชย์ ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบต่อ
ลักษณะความแปลกแยก (Alienation) จะอยู่ในระดับต่า
4.5 การประเมินผลกระทบ 1) ภาพรวมโดยรอบอาคารของโครงการ
1. จัด ให้ มี เจ้ าหน้ าที่ คอยดูแ ลรั ก ษา บ ารุงต้น ไม้แ ละ
ด้านความเป็นส่วนบุคคล
1.1) มุ ม มองของผู้ ที่ อ ยู่ ภ ายนอกมองมายั ง โครงการและ
พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพสวยงาม
มุมมองของผู้ใช้บริการมองไปยังภายนอก
อยู่ เ สมอ หากมี ต้ นไม้ ภายในและพื้ นที่ เ ขีย วได้ รั บ
- ทิศเหนือ ติดกับถนนสาธารณประโยชน์ กว้าง 4 เมตร ถัดไป
ความเสี ย หาย หรื อ ตายจะต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารปลู ก
เป็นพื้นที่ว่าง และบ้านพักพนักงานโรงแรม มันดาวารา รีสอร์ท
ต้นใหม่ทดแทนโดยทันที
แอนด์ สปา เป็นบ้านพักชั้นเดียว จานวน 5 ห้อง มีระยะห่างจาก 2. จัดให้ มีผ้าม่ านบริเวณหน้าต่ าง และประตูก ระจก
พื้นที่โครงการประมาณ 5 เมตร โดยผู้ที่อยู่ภายในซึ่งเป็นด้านหลัง
ของห้องพักแต่ละห้อง เพื่อลดผลกระทบจากสายตา
บ้ า นพั ก พนั ก งานโรงแรม มั น ดาวารา รี ส อร์ ท แอนด์ สปา
ของผู้ ที่ ม องมาจากภายนอก และเพิ่ ม ความเป็ น
จะมองเห็ น เฉพาะอาคาร 2 เท่ า นั้ น โดยคาดว่ า จะมองเห็ น
ส่วนตัวของผูใ้ ช้บริการภายในห้องพัก
ประมาณ ร้อยละ 25 เท่านั้น โดยจะมองเห็นส่วนระเบียงห้องพัก
และหน้าต่างของห้องพัก และคาดว่าจะมองเห็นเพียงชั้น 3 ถึงชั้น
5 เท่านั้น เนื่องจากระหว่างบ้านพักพนักงานโรงแรม มันดาวารา
รีสอร์ท แอนด์ สปา กับโครงการมีรั้วทึบ สูงประมาณ 2 เมตร และ
แนวไม้ยืนต้นบดบัง ประกอบกับพื้นที่โครงการอยู่ต่ากว่า บ้านพัก
พนักงานโรงแรม มันดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จึงไม่สามารถ
มองเห็นบริเวณชั้น 1-2 ได้ ส่วนชั้น 6 ถึงชั้น 7 จะมีความสูงเกิน
ระดับสายตาที่คนสามารถแหงนหน้า มองได้ใ นระดับ 65 องศา

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.5 การประเมินผลกระทบ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัว
ด้ า นความเป็ น ส่ ว นบุ ค คล ของผู้ใช้บริการภายในโครงการ โครงการได้ติดตั้งผ้ าม่านบริเวณ
(ต่อ)
หน้าต่างห้องนอนทุกห้อง ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบจากมุมมอง
ของผู้ที่อ ยู่ ทางด้ านทิศเหนือจะส่ งผลกระทบต่อผู้ ใช้บริการภายใน
โครงการในระดับต่า
ส าหรั บ มุ ม มองของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารภายในโครงการมองไปยั ง
บ้านพักพนักงานโรงแรม มันดาวารา รีสอร์ท แอนด์ สปา คาดว่า
ผลกระทบจะอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากผู้ใช้บริการที่สามารถ
มองเห็นบ้านพักดังกล่าวได้ คือ ผู้ใช้บริการที่พักอยู่อาคาร 2 ชั้น
3-7 เท่ านั้ น และระเบี ย งของอาคาร 2 ไม่ ได้หั นไปทางด้ านทิ ศ
เหนือทั้งหมด ประกอบกับบริเวณแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือติดกับ
พื้ น ที่ ว่ า งและมี ทั ศ นี ย ภาพที่ ส วยงาม ซึ่ งจะช่ ว ยลดความสนใจ
ผู้ใช้บริการภายในโครงการในระดับหนึ่งได้
- ทิศใต้ ติดกับที่ดินบุคคลอื่น (ปัจจุบันเป็นที่ดินที่โครงการเช่า
เป็นที่จอดรถ) ถัดไปเป็นถนนสาธารณประโยชน์ กว้าง 4 เมตร
ซึ่งเป็นถนนที่ใช้ในการสัญจรเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นส่วนตัวแต่อย่างใด
- ทิศตะวันออก ติดกับที่ดินบุค คลอื่น ปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่า ง
และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จานวน 2 หลัง ได้แก่ บ้านเลขที่ 6/8
และบ้ า นเลขที่ 6/9 มี ร ะยะห่ า งจากอาคารโครงการประมาณ
18.65 เมตร และ 22.35 เมตร ตามล าดั บ โดยผู้ ที่ อ ยู่ บ ริ เ วณ
ด้ า นหน้ า บ้ า นพั กอาศั ยทั้ ง 2 หลั ง จะมองเห็ น เฉพาะอาคาร 1

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.5 การประเมินผลกระทบ บางส่วนเท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะมองเห็นประมาณ ร้อยละ 20 เท่านั้น
ด้ า นความเป็ น ส่ ว นบุ ค คล จะมองเห็ น ส่ ว นทางเดิ น ภายในอาคารและประตู เ ข้ า ห้ อ งพั ก
(ต่อ)
ประกอบกับบริเวณแนวเขตที่ดินเป็นพื้นที่ว่างมีต้นไม้ขึ้นปกคลุม ซึ่ง
จะช่ ว ยบดบั งการมองเห็ นอาคารได้ บางส่ ว น ดั ง นั้ น จึ ง คาดว่ า
ผลกระทบจากมุมมองของผู้ที่อยู่ทางด้านทิศเหนือจะส่งผลกระทบ
ต่อผู้ใช้บริการภายในโครงการในระดับต่า
ส าหรั บ มุ ม มองของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารภายในโครงการมองไปยั ง
บ้านพักอาศัยเลขที่ 6/8 และเลขที่ 6/9 ได้แก่ผู้ใช้บริการที่อยู่
ภายในอาคาร 1 ชั้น 6-7 เท่านั้น ที่อยู่บริเวณส่วนทางเดินสาหรับ
เข้าห้องพักเท่านั้น ประกอบกับ ประตูทางเข้าห้องพักไม่ได้หันไป
ทางด้านทิศตะวันออกทั้งหมด และบริเวณแนวเขตที่ดินมีตน้ ไม้ช่วย
บดบัง ซึ่งจะช่วยบดบังทัศนวิสัยในการมองของผู้ใช้บริการภายใน
โครงการในระดั บหนึ่ ง ดั งนั้น จึงคาดว่ามุ มมองของผู้ใ ช้บริ การ
ภายในโครงการจะส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ที่อาศัย
อยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกในระดับต่า
- ทิศตะวันตก ติดกับถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยปฏัก 24)
กว้าง 7 เมตร ถัดไปเป็นอาคารพาณิชย์ จานวน 9 คูหา (ปัจจุบัน
ปิ ด ท าการ) มี ร ะยะห่ า งจากพื้ น ที่ โ ครงการประมาณ 8 เมตร
โดยผู้ทอี่ ยู่บริเวณอาคารพาณิชย์ จานวน 9 คูหา จะมองเห็นชั้น 1
และชั้น 2 ของอาคาร 1 ซึ่งชั้น 1 เป็นส่วนต้อนรับ และชั้น 2 เป็น
ห้องสานักงาน แต่จะไม่สามารถมองเห็นภายในห้องพักที่อยู่ชั้น 3
ถึง 7 ได้ เนื่องจากเป็นผนังทึบ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.5 การประเมินผลกระทบ
สาหรับมุมมองของผู้ใช้บริการภายในโครงการมองไปยังอาคาร
ด้ า นความเป็ น ส่ ว นบุ ค คล พาณิชย์ จ านวน 9 คู หา คาดว่าผลกระทบจะอยู่ในระดับต่ า
(ต่อ)
เนื่องจากผู้ใช้บริการที่สามารถมองเห็นผู้ใช้บริการภายในอาคาร
พาณิชย์ ดังกล่าวคือ ผู้ใช้บริการที่พักอยู่อาคาร 2 ชั้น 5 ถึง ชั้น 7
บางส่วนเท่านั้น แต่คาดว่าจะมองเห็นในระยะไกลและไม่สามารถ
มองเห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจน ส าหรั บ อาคาร 1 คาดว่ า มุ ม มองของ
ผู้ใช้บริการภายในโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัว
ของผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตก เนื่องจากบริเวณดังกล่าว
เป็นส่วนต้อนรับและระเบียงห้องสานักงาน ซึ่งในส่วนห้องพักจะ
เป็นหันไปทางในโครงการ (อาคาร 2)
2) ความเป็นส่วนบุคคลของผู้พักอาศัยที่เล่นน้าบริเวณสระว่าย
น้าในโครงการ
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เมื่อพิจารณาตาแหน่งสระว่ายน้า จะถูกล้อมรอบไปด้วยอาคาร
1 และอาคาร 2 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการภายใน
ห้ อ งพั ก ทั้ ง อาคาร 1 และอาคาร 2 บางส่ ว น โดยจะมองเห็ น
ระเบียงและหน้าต่างภายในห้องพัก และคาดว่าจะมองเห็นเพียง
ชั้น 1 ถึงชั้น 5 เท่านั้น ส่วนชั้น 6 ถึงชั้น 7 จะมีความสูงเกินระดับ
สายตาที่ ค นสามารถแหงนหน้ า มองได้ ใ นระดั บ 65 องศา
แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัว

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1) มุมมองของผู้ที่ใช้บริการสระว่ายน้ามองไปยังภายใน
อาคาร

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.5 การประเมินผลกระทบ ของผู้ใช้บริการภายในห้องพัก โครงการได้จัดให้ติดตั้งม่านบริเวณ
ด้ า นความเป็ น ส่ ว นบุ ค คล หน้าต่างห้องนอนทุกห้อง ดังนั้น จึงคาดว่ามุมมองของผู้ที่ใช้บริการ
(ต่อ)
สระว่ายน้ามองไปยังผู้ใช้บริการห้องพักในระดับต่า
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2.2) มุมมองของผู้ที่อยู่ภายในอาคารมองมายังผู้ใช้บริการ
สระว่ายน้า
สาหรับตาแหน่งสระว่ายน้าจะถูกล้อมรอบไปด้วยอาคาร 1
และอาคาร 2 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการสระว่ายน้า
ในระดับ ปานกลาง และคาดว่า จะมองเห็ นเพีย งชั้ น 1 ถึงชั้น 5
เท่ า นั้ น ส่ ว นชั้ น 6 ถึ ง 7 คาดว่ า จะมองเห็ น ในระยะไกลและ
ไม่ ส ามารถมองเห็ น ได้ ชั ด เจน แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามเพื่ อ เป็ น การ
ลดผลกระทบต่ อ ความเป็ น ส่ ว นตั ว ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสระว่ า ยน้ า
โครงการได้จัดให้ติดตั้งม่านบริเวณหน้าต่างห้องนอนทุกห้อง
ส าหรั บ ผู้ พั ก อาศั ย นอกโครงการที่ อ ยู่ ด้ า นทิ ศ เหนื อ ทิ ศ ใต้
ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ไม่สามารถมองเห็นผู้ใช้บริการ
สระว่ า ยน้ าได้ เนื่ อ งจากสระว่ า ยน้ าของโครงการจะล้ อ มรอบ
ไปด้วยอาคารโครงการ ดังนั้น จึงคาดว่าไม่มีผลกระทบต่อความ
เป็นส่วนตัวของผู้ที่ใช้บริการสระว่ายน้าจากมุมมองของผู้ พักอาศัย
ภายนอกอาคาร
การประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพของโครงการด าเนิ น 1. ปฏิ บั ติ ตามมาตรการป้ องกั นและแก้ ไขผลกระทบ
การศึกษามีลักษณะตามแนวทางการประเมินผลกระทบสุขภาพ
ด้านคุณภาพอากาศ การจราจร การจัดการน้าเสีย
ของส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
การจัดการมูลฝอย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม (กันยายน 2550) ซึ่งกาหนดวิธีการดังนี้
และด้านอุบัติเหตุ อย่างเคร่งครัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ติดตามตรวจสอบดัชนี ด้านคุณภาพ
อากาศ การจราจร การจัดการน้าเสีย
การจัดการมูลฝอย อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยและด้านอุบัติเหตุ

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.6 สุขภาพของประชาชน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.6 สุขภาพของประชาชน
(ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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1) การกลั่นกรองโครงการ (Screening)
- ข้อมูลการสัมผัสของมนุษย์
ระยะดาเนินการ คือ ผู้ ผู้อยู่อาศัยในโครงการ พนักงาน
ของโครงการ และประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ บ ริ เ วณใกล้ เ คี ย งพื้ น ที่
โครงการ โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงและความอ่อนไหวเมื่อได้ สัมผัส
มลพิษ ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหรือมีโรคประจาตัว สตรีมีครรภ์
หรือผู้ที่ไวต่อการรับอันตราย
2) การกาหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)
ในการกาหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพที่
เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ จะพิจารณาจากข้อมูล
รายละเอียดโครงการ สภาพแวดล้อมปัจจุบันของพื้นที่โครงการ
และข้อมูลสุขภาพชุมชนในปัจจุบัน ทั้งนี้โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ต่อ สุข ภาพ ได้ แ ก่ เสี ย ง ฝุ่ น เขม่ าควั น และสิ่ งคุ กคามต่ อ จิต ใจ
ได้แก่ความกังวล เช่นเรื่องการจราจรติดขัด เป็นต้น นอกจากนี้
จะพิ จ ารณาด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม ปั จ จั ย ต่ อ การสั ม ผั ส และลั ก ษณะ
ผลกระทบต่อสุขภาพ
3) การประเมินผลกระทบ (Assessment)
การพิจารณาปัจจัยการบริการทางการแพทย์และสถิติกลุ่ม
โรคประกอบการประเมินผลกระทบสุขภาพสรุปได้ดังนี้
การประเมินผลกระทบจากการดาเนินโครงการในระยะ
ดาเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ในด้านคุณภาพอากาศ
ระดับเสียง การบาบัดน้าเสีย การจัดการมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทาง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ
4.6 สุขภาพของประชาชน และสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พิจารณาถึงปัจจัยที่
(ต่อ)
สาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ
- สิ่งคุกคามทางกายภาพ ได้แก่ ฝุ่นละออง เสียง มลพิษจาก
น้าเสีย และมูลฝอย เป็นต้น
- การแพร่ของโรคจากพาหะนาโรค เช่น แมลงวัน และหนู
- สิ่งคุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความเครียด ความกังวล และ
ความราคาญจากการจราจรเพิ่มขึ้น เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม โครงการได้กาหนดให้มีมาตรการป้องกัน
และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มในระยะด าเนิ น การ ได้ แ ก่
มาตรการด้านคุณภาพอากาศ มาตรการด้านการจราจร มาตรการ
ในการจั ด การน้ าเสี ย มาตรการด้ า นการจั ด การมู ล ฝอย และ
มาตรการด้านอุบัติเหตุ เป็นต้น ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันและลด
ผลกระทบด้านสุขอนามัยของประชาชนโดยรอบได้ โดยโครงการ
ต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ดังนั้น จึงประเมิน
ได้ว่าในระยะดาเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นผลกระทบ
ระดับสูงด้านสุขภาพต่อประชาชนที่อยู่โดยรอบ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. ลักษณะภูมิประเทศ

บริเวณที่ตรวจสอบ
- บริเวณพื้นที่รื้อถอน

ระยะเวลาและความถี่
- ตรวจสอบสภาพรั้ ว ทุ ก สั ป ดาห์ ต ลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง

ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด

- บริเวณพื้นที่รื้อถอน

- ตรวจสอบทุ ก สั ป ดาห์ ต ลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด

- บริเวณพื้นที่รื้อถอน

- ตรวจสอบทุ ก สั ป ดาห์ ต ลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด

- บริเวณพื้นที่รื้อถอน

- ตรวจสอบทุ ก สั ป ดาห์ ต ลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด
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บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วิธีการ
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิด
จากการก่อสร้างหากพบว่า มีเรื่องร้องเรียนต้อง
จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขโดยทันที
- ตรวจสอบสภาพรั้ ว หากพบการช ารุ ดเสี ยหาย
จะต้องเร่งซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็น
ปกติ เพื่ อ ป้ อ งกั น การพั งทลายของดิ น สู่ พื้ น ที่
ข้างเคียง
2. ทรั พ ยากรดิ น และการ - จัด ให้มี ตู้ รับ เรื่อ งร้อ งเรี ย นจากผู้ อ ยู่อ าศัย ที่ อ ยู่
ชะล้างพังทลายของดิน
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้า
ตรวจสอบโดยทันทีหากพบว่าเป็นความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากโครงการต้องดาเนินการแก้ไขทันที
3. เสียงและแรงสั่นสะเทือน - จัดให้ มี ตู้รับ เรื่องร้องเรียนจากผู้อ ยู่อาศั ยที่อ ยู่
- เสียง
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่
เข้ า ตรวจสอบโดยทั น ที หากพบว่ า เป็ น ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการต้องดาเนินการ
แก้ไขทันที
- แรงสั่นสะเทือน
- จัดให้ มีตู้รับ เรื่องร้องเรียนจากผู้อ ยู่อาศั ยที่อ ยู่
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่
เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่าเป็นความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากโครงการต้องดาเนินการแก้ไขทันที

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.2-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอน
และก่อสร้างลานลอดรถ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. การใช้น้า

บริเวณที่ตรวจสอบ
ระยะเวลาและความถี่
- เส้นท่อน้าใช้
- ตรวจสอบทุ ก สั ป ดาห์ ต ลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง
- ก็อกน้า
ตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ าทิ้ ง ที่ ผ่ า นการ - ตรวจวั ด 1 ครั้ ง (ระยะเวลาก่ อ สร้ า ง
บาบัดแล้ว บริเวณบ่อตรวจคุณภาพ
1 เดือน)
น้าทิ้ง

ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด
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บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วิธีการ
- ตรวจสอบดู จุ ด รั่ ว ซึ ม บริ เ วณท่ อ น้ าใช้ แ ละ
ก็อกน้า
5. การจั ดการน้ าเสี ย และ ดัชนีที่ตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้ง
สิ่งปฏิกูล
- pH
- BOD
- Suspended
- Solids
- TKN
- TDS
- Fat
- Oil and Grease
- Sulfide
- Fecal Coliform
วิ ธี ต ร ว จ วั ด คุ ณ ภ า พ น้ า ทิ้ ง ต า ม ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 7
พ.ศ.2548

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.2-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอน
และก่อสร้างลานลอดรถ (ต่อ)

ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด
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บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
วิธีการ
บริเวณที่ตรวจสอบ
ระยะเวลาและความถี่
6. การระบายน้ าและการ - ขุดลอกท่อระบายน้าภายในโครงการ
- ท่ อ ร ะ บ า ย / ร า ง ร ะ บ า ย น้ า - ตรวจสอบเศษมู ล ฝอย หิ น ทราย และ
ป้องกันน้าท่วม
ตะกอนดิ น ในรางระบายน้ าและบ่อ พั ก
- ตรวจสอบเศษมูลฝอย หิน ทราย และตะกอนดิน และบ่อพักภายในพื้นทีโ่ ครงการ
ภายในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง ทุ ก สั ป ดาห์ ต ลอด
ในรางระบายน้าและบ่อพักของโครงการ
ระยะเวลาก่อสร้าง
- ขุดลอกท่อระบายน้ากรณีมีการอุดตัน
7. การจัดการมูลฝอย
- ตรวจสอบสภาพถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดี - ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ - ตรวจสอบทุ ก สั ป ดาห์ ตลอดระยะเวลา
อยู่เสมอ เพื่อป้องกันน้าชะมูลฝอยกรณีที่พบว่า
ก่อสร้าง
ถั ง รองรั บ มู ล ฝอยช ารุ ด หรื อ เสี ย หายต้ อ ง
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนถังใหม่ใช้แทน
- ตรวจสอบให้มีการเก็บขนมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง
ไม่ ใ ห้ มี มู ล ฝอยตกค้ า ง กรณี มี น้ าชะมู ล ฝอย
ต้ อ งจั ด ให้ มี ค นงานล้ า งท าความสะอาดพื้ น
โดยจากน้าล้างจะระบายลงสู่ท่อสาธารณะต่อไป
8. การจราจร
- ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ - รถบรรทุ ก ที่ ใ ช้ ใ นการขนส่ ง วั ส ดุ - ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ในสภาพดี เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถบรรทุก ก่อสร้าง
ไม่ให้เกิดความเสียหาย ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
9. การใช้ไฟฟ้า
- ตรวจสอบหม้ อ แปลงไฟฟ้ า ระบบสายไฟฟ้ า - หม้อแปลงไฟฟ้า
- ตรวจสอบทุ ก สั ป ดาห์ ตลอดระยะเวลา
และอุป กรณ์ไฟฟ้า ต่า งๆ ให้ อยู่ ในสภาพพร้อ ม - ระบบสายไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้าใน ก่อสร้าง
ใช้งานเสมอ ซ่อมแซมและเปลี่ยนทันทีเมื่อพบว่า พื้นที่ก่อสร้าง
ชารุดเสียหาย

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.2-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอน
และก่อสร้างลานลอดรถ (ต่อ)

บริเวณที่ตรวจสอบ
ระยะเวลาและความถี่
- บ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการใน - ตรวจสอบทุ ก สั ป ดาห์ ตลอดระยะเวลา
รัศมี 100 เมตร
ก่อสร้าง

ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด

- บ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการใน - ตรวจสอบทุ ก สั ป ดาห์ ตลอดระยะเวลา
รัศมี 100 เมตร
ก่อสร้าง
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด

- อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงานก่อสร้าง - ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- เครื่องมือก่อสร้าง
- รั้ ว รอบพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งและพื้ น ที่ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
บ้านพักคนงาน

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด
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บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
วิธีการ
10. สภาพเศรษฐกิ จ และ - ก่อนดาเนินการก่อสร้างอาคารโครงการต้องสารวจ
สังคม
สภาพบ้ า นเรื อ นประชาชนในรั ศ มี 100 เมตร
จากที่ตั้งโครงการ พร้อมถ่ายรูปสภาพบ้านดังกล่าว
ว่ามีการแตกร้าวของผนัง ฝ้าหรือเพดาน หรือไม่
ทั้ งนี้ เพื่ อเป็ นข้ อมู ลเปรี ยบเที ยบและประเมิ น
ผลกระทบระหว่างก่อสร้าง ทั้งนี้ หากการก่อสร้าง
อาคารของโครงการส่ ง ผลกระทบต่ อ อาคาร
ข้างเคียง จะต้องรีบดาเนินการแก้ไข ชดเชยหรือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยทันที
11. อาชี ว อนามั ย แล ะ - ตรวจสอบอาคารและบ้ า นพั ก อาศั ย โดยรอบ
ความปลอดภัย
โครงการในรั ศมี 100 เมตร จากที่ ตั้ งโครงการ
ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ
หรื อ ไม่ หากได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น ให้ รี บ
ดาเนินการแก้ไขโดยทันที
- ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ หรือจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
12. ระ บบก ารป้ องกั น - ตรวจสอบสภาพเครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์
อัคคีภัยและดับเพลิง
ก่อสร้างก่อนใช้งานทุกครั้ง
13. ทัศนียภาพ
- ตรวจสอบรั้ ว ให้ อ ยู่ ใ นสภาพปิ ด กั้ น โดยรอบ
มีความแน่นหนาและบดบังมลทัศน์ได้

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.2-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอน
และก่อสร้างลานลอดรถ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
14. สุขภาพประชาชน

วิธีการ
- ตรวจสอบถั ง รองรั บ มู ล ฝอยให้ อ ยู่ ใ นสภาพดี
อยู่ เ สมอ ถ้ า มี ก ารชารุ ด ต้ อ งด าเนิ น การแก้ ไ ข
อย่างทันที
- ใช้ ส ารเคมี ที่ มี ค วามปลอดภั ย ฉี ด พ่ น หลั ง
รื้อถอนบ้านพักคนงาน
- ตรวจสอบและก าจั ด แหล่ ง ลู ก น้ ายุ ง ลายเป็ น
ประจา
- ตรวจสอบรางระบายน้า ไม่ให้มีการอุดตันเศษ
มูลฝอย เศษอาหาร
- ตรวจสอบห้องน้า-ห้องส้วมภายในพื้นที่ก่อสร้าง
และบ้านพักคนงานก่อสร้างให้สะอาดอยู่เสมอ

บริเวณที่ตรวจสอบ
- ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ

ระยะเวลาและความถี่
- ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด

- พื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง

- ตรวจสอบภายหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน
ก่อสร้าง
- พื้ น ที่ โ ครงการและพื้ น ที่ บ้ า นพั ก - ตรวจสอบทุ ก สั ป ดาห์ ตลอดระยะเวลา
คนงานก่อสร้าง
ก่อสร้าง
- พื้ น ที่ โ ครงการและพื้ น ที่ บ้ า นพั ก - ตรวจสอบทุ ก เดื อ น ตลอดระยะเวลา
คนงานก่อสร้าง
ก่อสร้าง
- ห้ อ งน้ า-ห้ อ งส้ ว มภายในพื้ น ที่ - ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ก่ อ สร้ างและบ้ านพั ก คนงาน
ก่อสร้าง
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บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : ให้จัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ดาเนินการจัดส่งให้แ ก่หน่วยงานอนุญาตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจัดทา
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม แล้วเสนอรายงานฯ ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป และส่งให้หน่วยงานอนุญาต จานวน 3 ชุด เพื่อให้หน่วยงานอนุญาตส่งต่อมายังสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จานวน 2 ชุด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.2-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะรื้อถอน
และก่อสร้างลานลอดรถ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. ลักษณะภูมิประเทศ

วิธีการ
- ตรวจสอบระยะถอยร่นของโครงการตามที่กฎหมายกาหนด
โดยไม่ก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ดังกล่าว
- ดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ และปลูกทดแทน
กรณีต้นไม้ตาย
2. ทรั พ ยากรดิ น และการ - ตรวจสอบบ่อพัก รางระบายน้า และบ่อดักมูลฝอย และบ่อ
ชะล้างพังทลายของดิน
หน่วงน้าฝนภายในโครงการไม่ให้มีเศษมูลฝอยอุดตัน
- ขุดลอกตะกอนและทาความสะอาดท่อระบายน้า
- ดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีสภาพสวยงาม เพื่อช่วยดูด
ซับน้าฝน และลดการกัดเซาะหน้าดิน
3. คุณภาพอากาศ

ระยะเวลาและความถี่
ผู้รับผิดชอบ
- ต ร วจ ส อบ ทุ ก เ ดื อน ต ล อ ด บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด
ระยะเวลาดาเนินการ
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- บ่ อ พั ก รางระบายน้ า บ่ อ หน่ ว ง - ตรวจสอบทุก 6 เดือน (และเพิ่ม บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
น้าฝน และบ่ อ ดั ก มู ล ฝอยภายใน ค ว า ม ถี่ ใ น ฤ ดู ฝ น เ ดื อ น ล ะ รีสอร์ท จากัด
โครงการ
1 ครั้ ง หรื อ เมื่ อ ท่ อ มี ต ะกอน
อุดตัน) ตลอดระยะดาเนินการ
- พื้นที่สีเขียวของโครงการ
- ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ดู แ ล พื้ น ที่
สีเขียว ตลอดระยะดาเนินการ
- ตรวจสอบสภาพถนนที่ ใ ช้ เ ป็ น เส้ น ทางเข้ า -ออกของ - ถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจร - ตรวจสอบทุ ก เดื อน ตลอด บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด
โครงการ หากมีการชารุดต้องทาการซ่อมแซมทันที และ ภายในโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ดูแลรักษาสภาพถนนและทางเดินรถในพื้นที่โครงการให้ - พื้นทีส่ ีเขียวภายในโครงการ
สะอาด เพื่อลดการเกิดฝุ่นละออง
- ตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีสภาพสวยงาม
อยู่เสมอ
- ตรวจสอบระบบเส้นท่อ น้าใช้ของโครงการ เพื่อหาจุดแนว - เส้นท่อน้าใช้
- ตรวจสอบระบบท่ อ น้ าใช้ ทุ ก บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด
แตกหรือรั่วซึม และรีบซ่อมบารุงหากพบการชารุด
6 เดือน ตลอดระยะดาเนินการ
- บ่อเก็บน้าใช้
- ตรวจสอบโครงสร้างบ่อเก็บน้าใช้ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง - ระบบปรับปรุงคุณภาพน้า
- ตรวจสอบระบบปรับปรุงคุณภาพ
ไม่มีรอยรั่วและรอยร้าว ที่จะทาให้มีการปนเปื้อนของน้า
น้าและล้ างสารกรองจ าพวกหิ น
ภายนอกเข้าสู่บ่อเก็บน้าได้
ท ร า ย ทุ ก 6 เ ดื อ น ต ล อ ด
ระยะเวลาดาเนินการ
- ตรวจสอบระบบปรับปรุงคุณภาพน้าโดยการนาสารกรอง
จาพวกหินทรายออกมาล้าง
- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าใช้ทุก

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4. การใช้นา

บริเวณที่ตรวจสอบ
- พื้นที่ว่างระหว่างอาคาร
- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.2-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. การใช้นา (ต่อ)

วิธีการ

บริเวณที่ตรวจสอบ

ระยะเวลาและความถี่
ผู้รับผิดชอบ
3 เ ดื อน ต ล อด ร ะ ย ะ เ วล า
ดาเนินการ
จานวน 12 สถานี ได้แก่
- ต ร ว จ วั ด ทุ ก เ ดื อ น ต ล อ ด บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด
- บ่ อ ตรวจคุ ณ ภาพน้ าเสี ย ก่ อ น
ระยะเวลาดาเนินการ
และหลั ง เข้ า ระบบบ าบัด น้ าเสี ย
(ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย จ านวน 6
ชุด)

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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- ล้างบ่อเก็บน้าใช้
- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าใช้
5. การจั ดการน าเสี ย และ ดัชนีตรวจวัด
สิ่งปฏิกูล
- pH
- BOD
- Suspended Solids
- Settleable Solids
- TKN
- TDS
- Fat Oil and Grease
- Sulfide
- Fecal Coliform
- วิ ธี ต รวจวั ด คุ ณ ภาพน้ าทิ้ ง ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2548
6. การระบายน าและการ - ตรวจสอบบ่ อ พั ก รางระบายน้ า บ่ อ ดั ก มู ล ฝอย และบ่ อ - บ่ อ พั ก รางระบายน้ า บ่ อ หน่ ว ง - ตรวจสอบทุก 6 เดือน (และเพิ่ม บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
ป้องกันนาท่วม
รีสอร์ท จากัด
หน่วงน้าฝนภายในโครงการไม่ให้มีเศษมูลฝอยอุดตัน
น้าฝน และบ่อดักมูลฝอยภายใน ค วา ม ถี่ ใ นฤดู ฝ น ทุ ก เ ดื อน)
โครงการ
ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
- ขุดลอกตะกอนและทาความสะอาดทางระบายน้า
7. การจัดการมูลฝอย
- ตรวจสอบห้อ งพั ก มูล ฝอยรวม ให้อ ยู่ใ นสภาพดี อยู่ เสมอ - ถังมูลฝอยภายในโครงการ
- ตรวจสอบห้ อ งพั ก มู ล ฝอยรวม บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด
กรณีชารุดต้องดาเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขทันที
ทุกเดือน ตลอดระยะดาเนินการ
- ห้องพักมูลฝอยรวม
- ตรวจสอบถังมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ กรณีชารุด
- ล้ า งท าความสะอาดห้ อ งพั ก
ต้องดาเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที
มูลฝอยรวม ถังมูลฝอยทุกครั้งที่
มีการเก็บขนมูลฝอย
- ล้างทาความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งที่มีการเก็บ
ขนมูลฝอย

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.2-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
8. การจราจร
9. การใช้ไฟฟ้า

วิธีการ
- ตรวจสอบป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ

บริเวณที่ตรวจสอบ
- ป้ายจราจรภายในโครงการ

ระยะเวลาและความถี่
ผู้รับผิดชอบ
- ตรวจสอบทุ ก 6 เดื อ น ตลอด บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด
ระยะดาเนินการ
- ตรวจสอบทุกเดือน ตลอดระยะ บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด
ดาเนินการ
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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- ตรวจสอบการทางานของหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและ - ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ
อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ภายในโครงการ หากพบว่ า ช ารุ ด ให้ รี บ
ซ่อมแซม
10. ร ะ บ บ ก า ร ป้ อ ง กั น - ตรวจสอบถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง และหัวรับน้าดับเพลิง - จุดที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
- ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย
อัคคีภัยและดับเพลิง
หากพบว่าชารุด ให้รีบซ่อมแซมและเปลี่ยนใหม่ทันที
- จุ ด ที่ ติ ด ตั้ ง อุ ป ก ร ณ์ แ จ้ ง เ ห ตุ ทุ ก 6 เ ดื อ น ต ล อ ด ร ะ ย ะ
ดาเนินการ
- ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หากพบว่าชารุด ให้รี บ เพลิงไหม้
ซ่อมแซมและเปลี่ยนใหม่ทันที
- ตรวจสอบถั ง ดั บ เพลิ ง ชนิ ด
ผ งเ ค มี แ ห้ ง ABC ทุ กเ ดื อ น
ตลอดระยะดาเนินการ
11. ทัศนียภาพ
- ดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ และปลูกต้นไม้ - พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
- ตรวจสอบทุกเดือน ตลอดระยะ
ทดแทน กรณีต้นไม้ตายหรือไม่เจริญเติบโตในพื้นที่สีเขียว
ดาเนินการ
12. สุขภาพของประชาชน - ตรวจสอบดูแลระบบบาบัดน้าเสียให้มีประสิทธิภาพ
- ระบบบาบัดน้าเสียรวม
- ตรวจสอบดู แลระบบบ าบัด น้ า
เสี ย ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดย
ต ร ว จ ส อ บ ทุ ก เ ดื อ น ต ล อ ด
ระยะเวลาดาเนินการ
- ตรวจสอบดูแลการเก็บขนมูลฝอยไม่ให้มีการตกค้าง
- ห้องพักมูลฝอยรวม
- ทุกวันตลอดระยะดาเนินการ
13. คุณภาพนาในสระว่ายนา
วันละ 2 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมาก
- คลอรีนอิสระคงเหลือ (Cl2) วิธี DPD colorimetric method
- จุดลึก 1 จุด
ที่สุด
- จุดตื้น 1 จุด
วันละ 2 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมาก
- ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) วิธี pH meter
- จุดลึก 1 จุด
ที่สุด
- จุดตื้น 1 จุด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.2-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

วิธีการ
วิธี Technique (MPN) 10 Tube

วิธี Fecal Coliform Test (EC Medium)

บริเวณที่ตรวจสอบ
- จุดลึก 1 จุด
- จุดตื้น 1 จุด
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วิธี DPD colorimetric method
วิธี Titration Method
วิธี EDTA Titrimetric Method
วิธี High Performance liquid Chromatography (HPLC) วิธี Argentometric Method
- แอมโมเนีย (Ammonia) วิธี Preliminary Distillation Step and Colorimetric method
วิธี Cadmium Reduction method
- ไนเตรท (Nitrate)
- จุ ลิ น ทรี ย์ ห รื อ ตั ว บ่ ง ชี้ วิธี Modified Multiple-Tube Procedure และวิ ธี จุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรค Multiple-Tube Technique
(Escherichia coli,
Staphylococcus

จุดลึก 1 จุด
จุดตื้น 1 จุด
จุดลึก 1 จุด
จุดตื้น 1 จุด
จุดลึก 1 จุด
จุดตื้น 1 จุด
จุดลึก 1 จุด
จุดตื้น 1 จุด
จุดลึก 1 จุด
จุดตื้น 1 จุด
จุดลึก 1 จุด
จุดตื้น 1 จุด
จุดลึก 1 จุด
จุดตื้น 1 จุด
จุดลึก 1 จุด
จุดตื้น 1 จุด
จุดลึก 1 จุด
จุดตื้น 1 จุด

ระยะเวลาและความถี่
ผู้รับผิดชอบ
เดือนละ 1 ครั้ ง ขณะที่มีผู้ใช้สระ บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
มากที่สุด
รีสอร์ท จากัด
เดือนละ 1 ครั้ ง ขณะที่มีผู้ใช้สระ
มากที่สุด
ปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมาก
ที่สุด
ปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมาก
ที่สุด
ปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมาก
ที่สุด
ปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมาก
ที่สุด
ปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมาก
ที่สุด
ปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมาก
ที่สุด
ปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมาก
ที่สุด
ปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมาก
ที่สุด

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด
บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- โ ค ลิ ฟ อร์ ม แ บ ค ที เ รี ย
ทั้ งหมดTotal Coliform
Bacteria)
- ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal
coliform Bacteria)
- คลอรี น ที่ร วมกั บสารอื่ น
(Combined Chlorine)
- ค่ า ค ว า ม เ ป็ น ด่ า ง
(Alkalinity)
- ความกระด้ า ง(Calcium
Hardness)
- กรดไซยานูริ (Cyanuric
Acid) (กรณีที่ใช้)
- คลอไรด์ (Chloride)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.2-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
วิธีการ
บริเวณที่ตรวจสอบ
aureus,Pseudomonas
aeruginosa)
มาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่ - ตรวจสอบและบันทึกผลการขัดกระเบื้อง พื้น ผนัง เกรดติ้ง พื้น ผนัง เกรดติ้ง สระว่ายน้า
เกิ ด จากการลื่ น ล้ ม บริ เ วณ โดยเฉพาะร่องยาแนวกระเบื้องจะต้องขาวสะอาด สัปดาห์ละ
สระว่ายนา
1 ครั้ ง โดยแบ่ งขั ด เป็ น ช่ ว งๆ ในแต่ ล ะวั น หากขั ด พื้ น ให้
ไล่ความสกปรกลงที่ MAIN DRAIN
- ตรวจสอบ และบั น ทึ ก ผลการล้ า งเกรดติ้ ง โดยการถอด
เกรดติ้งออกมาล้างผงซักฟอก

ระยะเวลาและความถี่

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด

6 เดื อ นครั้ ง หรื อ เวลาที่ ส กปรก บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
มาก
รีสอร์ท จากัด
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท จากัด

- จั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ ช่ ว ยชี วิ ต ประจ าสระว่ า ยน้ า พร้ อ มทั้ ง สระว่ายน้า
ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ทันที ดังนี้
• โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน
• ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่น
ลอย ผูกเอาไว้กับเชือก ยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของ
สระว่ายน้า อย่างน้อย 2 อัน
• ไม้ ช่วยชี วิต หรื อวั ตถุ อื่ นใด มี ความยาวไม่ น้ อยกว่ า 3.5
เมตร น้าหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลาย
ลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้า
• เครื่องช่วยหายใจสาหรับผู้ใหญ่ และเด็กอย่างละ 1 ชุด

ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต ให้อยู่ บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
ในสภาพดี และพร้อมใช้งาน อย่าง
รีสอร์ท จากัด
น้อยสัปดาห์ละครั้ง

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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- ตรวจสอบและบันทึกผลการทาความสะอาดบันได สไลด์ บันได กระดานกระโดดสระว่ายน้า
กระดานกระโดด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.2-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่
เกิ ด จากการลื่ น ล้ ม บริ เ วณ
สระว่ายนา (ต่อ)

ระยะเวลาและความถี่

ผู้รับผิดชอบ

ต ล อ ด เ ว ล า ที่ เ ปิ ด ใ ห้ บ ริ ก า ร บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
สระว่ายน้า
รีสอร์ท จากัด

ต ล อ ด เ ว ล า ที่ เ ปิ ด ใ ห้ บ ริ ก า ร บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
สระว่ายน้า
รีสอร์ท จากัด
ตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน ตลอด บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
ระยะเวลาดาเนินการ
รีสอร์ท จากัด
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หมายเหตุ : ให้จัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ดาเนินการจัดส่งให้แ ก่หน่วยงานอนุญาตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โดยจัดทารายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม แล้วเสนอรายงานฯ ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป และส่งให้หน่วยงานอนุญาต จานวน 3 ชุด เพื่อให้หน่วยงานอนุญาต
ส่งต่อมายังสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จานวน 2 ชุด

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วิธีการ
บริเวณที่ตรวจสอบ
• ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลาไว้ประจาสระว่ายน้า และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด
• อุ ป กรณ์ สื่ อ สารที่ ส ามารถติ ด ต่ อ บุ ค คลหรื อ สถานที่
สาคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตารวจเพื่อขอความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้หรือมี
คนจมน้า และต้อ งปิ ดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ ของ
สถานที่ดังกล่าวไว้ในที่มองเห็นได้ชัดเจน และเป็นข้อมูล
ปัจจุบันอยู่เสมอ
สระว่ายน้า
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจาสระ (Life Guard)
- ตรวจสอบ ควบคุมให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจาสระ
(Life Guard) อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100
คน กรณีทีเกิน 100 คน เศษของ 100 คนให้คิดเป็น 100
คน และต้องเป็นผู้ที่มีความชานาญในการว่ายน้าและผ่าน
การอบรมการช่ ว ยชี วิ ต ค นจมน้ า สามารถให้ ก า ร
ปฐมพยาบาลได้
- ตรวจสอบ ควบคุมให้มีผู้ดูแลกรณีที่นาเด็กอายุต่ากว่า 10 ปี สระว่ายน้า
ที่ยั งว่ ายน้ าไม่ เ ป็ น และผู้สู งอายุ ที่ ไ ม่ สามารถดู แ ลตั ว เอง
ได้มาใช้บริการสระว่ายน้า
- ตรวจสอบโดยสังเกตดูว่าโครงสร้างของสระว่ายน้ามีการ โครงสร้างของสระว่ายน้า
แตกร้าวหรือไม่ รวมไปถึงพื้นกระเบื้อง และป้ายบอกระดับ
ความลึก ถ้าพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นให้ซ่อมบารุงทันที

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd

ตารางที่ 5.2-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด ระยะดาเนินการ (ต่อ)

บรรณานุกรม
กฎกระทรวง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551. (2551, 23 พฤษภำคม).
ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 125 ตอนที่ 70 ก. หน้ำ 7-13
กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.2522. (2532, 3
กุมภำพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. ฉบับพิเศษ เล่มที่ 106 ตอนที่ 19 หน้ำ 3-8
กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ.2537) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.2522. (2537, 31
สิงหำคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 111 ตอนที่ 37 ก. หน้ำ 25-27
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.2522. (2540, 2
ตุลำคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 114 ตอนที่ 52 ก. หน้ำ 27-32
กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ.2541) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.2522. (2541, 17
สิงหำคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 115 ตอนที่ 48 ก. หน้ำ 3-9
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.2522. (2543, 7
สิงหำคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 117 ตอนที่ 75 ก. หน้ำ 16-30
กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.2522. (2550, 26
มีนำคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 124 ตอนที่ 17 ก. หน้ำ 29-31
กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.2522. (2555, 30
พฤศจิกำยน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 129 ตอนที่ 112 ก. หน้ำ 20-22
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร พ.ศ.2479.
(2517, 21 พฤษภำคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 91 ตอนที่ 86. หน้ำ 220-226
กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดกำรรับนำหนัก ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของอำคำร และพืนดินที่รองรับอำคำร
ในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2564. (2564, 4 มีนำคม). ราชกิจจานุเบกษา.
เล่มที่ 138 ตอนที่ 16 ก. หน้ำ 13-18
กฎกระทรวง สุขลักษณะของสถำนที่จำหน่ำยอำหำร พ.ศ.2561. (2561, 20 มิถุนำยน). ราชกิจจานุเบกษา.
เล่มที่ 135 ตอนที่ 42 ก. หน้ำ 19-25

กฎกระทรวง ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ.2558. (17 กรกฎำคม 2558).
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 132 ตอนที่ 64 ก. หน้ำ 10-20.
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554. (7 กรกฎำคม 2554). ราชกิจจานุเบกษา.
เล่ม 127 ตอนที่ 55 ก. หน้ำ 25-36.
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บรรณานุกรม (ต่อ)
กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยควำมสะดวกในอำคำร สำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ.2548.
(2548, 2 กรกฎำคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 122 ตอนที่ 52 ก. หน้ำ 4-19
กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยควำมสะดวกในอำคำร สำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2564. (2564, 4 มีนำคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 138 ตอนที่ 16 ก. หน้ำ 19-29
กรมควบคุมมลพิษ. (2563). รำยงำนสถำนกำรณ์และคุณภำพอำกำศประเทศไทย. ค้นเมื่อ 14 มีนำคม 2565,
จำก http://air4thai.pcd.go.th/webV2/download.php
กรมทรัพยำกรธรณีวิทยำ. (2548). ปฏิบัติกำรของกรมทรัพยำกรธรณีในพืนที่ประสบธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์
“สึนำมิ”. ค้นเมื่อ 14 มีนำคม 2565, จำก http://www.dmr.go.th/download/Tsunami_Dmr.pdf
กรมทรั พยำกรธรณี วิ ทยำ. (2556). กำรจ ำแนกเขตเพื่ อกำรจั ดกำรด้ ำ นธรณี วิ ทยำและทรั พยำกรธรณี
จังหวัดภูเก็ต. พิมพ์ครังที่ 1. กรุงเทพฯ.
กรมทรัพยำกรธรณีวิทยำ. (2556). ข้อมูลด้ำนธรณีวิทยำสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย. ค้นเมื่อ 2 มีนำคม 2565,
จำก http://www.dmr.go.th/more_ news.php?cid=509&filename=Hazard_template
กรมทรัพยำกรธรณีวิทยำ. (2556). บั ญชีรำยชื่อหมู่บ้ำนเสี่ยงภัยดินถล่ มภำคใต้. ค้นเมื่อ 2 มีนำคม 2565,
จำก http://www.dmr.go.th/download/Landslide/risk-1.htm
กรมทรัพยำกรธรณีวิทยำ. (2556). แผนที่ธรณีวิทยำจังหวัดภูเก็ต. เฉลิมพร กำญจนสถิต. (2556)
กรมทรัพยำกรธรณีวิทยำ. (2563). แผนที่พืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มระดับชุมชน ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต. ค้นเมื่อ 2 มีนำคม 2565, จำก http://www.dmr.go.th/n_more_news.php?nid=148845
กรมอุตุนิยมวิทยำ. (2563). สถิติภูมิอำกำศของประเทศไทยในคำบ 30 ปี (พ.ศ.2533-2562). กรุงเทพมหำนคร :
กลุ่มภูมิอำกำศ สำนักพัฒนำอุตุนิยมวิทยำ
กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักงำนจังหวัดภูเก็ต. (2558). แผนพัฒนำจังหวัดภูเก็ต 4 ปี
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564). ค้นเมื่อ 2 มีนำคม 2565, จำก http://www.phuket.go.th/webpk/
default.php
กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำภูเก็ต. (2565). ข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำภูเก็ต. ค้นเมื่อ 14 มีนำคม
2565, จำก https://www.pwa.co.th/province/branch/5550223
เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์. (2539). วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครังที่ 2. กรุงเทพฯ : แผง 22 จตุจักร.
เทศบำลตำบลกะรน. (2564). แผนพัฒ นำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบำลตำบลกะรน. ค้นเมื่อ
14 มี นำคม 2565,
จำก https://www.karoncity.go.th/files/com_develop_plan/202201_929d2b344ee7191.pdf
P-2

บรรณานุกรม (ต่อ)
เทศบำลตำบลกะรน. (2564). แผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบำลตำบลกะรน. ค้นเมื่อ 14
มีนำคม 2565, จำก https://www.karoncity.go.th/
เทศบำลตำบลกะรน. (2565). แผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2565) เทศบำลตำบลกะรน. ค้นเมื่อ 14
มีนำคม 2565, จำก https://www.karoncity.go.th/
เทศบำลนครภู เ ก็ ต . (2557). เรื่ อ ง ก ำหนดประเภท รำคำ และหลั ก เกณฑ์ ก ำรน ำส่ ง ขยะอั น ตรำย ณ
ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2557. ประกำศ ณ วันที่ 3 เมษำยน 2557
เทศบำลนครภู เ ก็ต . (2563). แผนพั ฒ นำจั งหวั ดภู เ ก็ต (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ ทบทวนปี ง บประมำณ
พ.ศ.2565. ค้นเมื่อ 14 มีนำคม 2565, จำก https://www.phuket.go.th/webpk/contents.php?
str=plan
ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพืนที่และมำตรกำรคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณพืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560. (2560, 15 ธันวำคม). ราชกิจจานุเบกษา.
เลม 134 ตอนพิเศษ 311 ง. หน้ำ 12.
ประกำศกระทรวงทรั พยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม เรื่อง กำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยนำทิงจำก
อำคำรบำงประเภทและบำงขนำด. (2548, 29 ธันวำคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลม 122 ตอน 125 ง.
หน้ำ 4-10.
ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริม
และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ.2535. (2538, 25 พฤษภำคม). ราชกิจจานุเบกษา.
เล่ม 112 ตอนที่ 42 ง. หน้ำ 89-93.
ประกำศคณะกรรมกำรสิ่ งแวดล้ อมแห่ ง ชำติ ฉบับ ที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมำตรฐำนระดับเสี ย ง
โดยทั่วไป. (2540, 3 เมษำยน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง. 46-47.
ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนคำกำซไนโตรเจน
ไดออกไซดในบรรยำกำศโดยทั่วไป. (2552, 14 สิงหำคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 126 ตอนพิเศษ
114 ง. 85-86
ฝ่ำยวิชำกำรกองโบรำณคดี กรมศิลปำกร. (2532). ทะเบียนแหล่งโบรำณสถำนประเทศไทย. ค้นเมื่อ 14
มีนำคม 2564, จำก http://www.sac.or.th/databases/archaeology/registration/ขึนทะเบียน
กรมศิลปกร
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลกะรน, (2564) สถิติสำเหตุกำรป่วย 21 กลุ่มโรคของโรคของโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพตำบลกะรน ระหว่ำงปี พ.ศ.2562-ปี พ.ศ.2564
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บรรณานุกรม (ต่อ)
วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์. (2549). มำตรฐำนกำรป้องกันอัคคีภัย. พิมพ์ครังที่ 2.
กรุงเทพฯ : บริษัท โกลบอลกรำฟฟิค จำกัด
วิศิษฎ์ ประทุมสุวรรณ. (2542). วิศวกรรมกำรทำงและวิเครำะห์จรำจร. พิมพ์ครังที่ 1. กรุงเทพฯ : ส่วนตำรำ
สนับสนุนเทคนิคอุตสำหกรรม สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทะเลอันดำมัน สถำบันวิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล
ชำยฝั่ งทะเล และป่ ำชำยเลน. (2564) คุ ณภำพน ำชำยฝั่ งทะเลรอบเกำะภู เก็ ตจ ำนวน 23 สถำนี
ในปีงบประมำณ 2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทะเลอันดำมัน . (2564) รำยงำนกำรติดตำมตรวจสอบ
สภำพแวดล้อมชำยฝั่งทะเลรอบเกำะภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564
ส ำนั กงำนทะเบี ย นกลำง กรมกำรปกครอง. (2565). รำยงำนสถิ ติจ ำนวนประชำกรและบ้ำ นประจำปี
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

ภาคผนวก
ภาคผนวก 1

-

ภาคผนวก 2

-

-

-

ภาคผนวก 3

-

ภาคผนวก 4

-

สาเนาโฉนดที่ดินของโครงการ
หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
สัญญาเช่าที่ดินบริเวณพื้นที่ลานจอดรถ จานวน 4 แปลง
หนังสือรับรองบริษัท สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ
ผู้มีอานาจลงนาม
ค าสั่ ง ให้ร ะงั บ การก่ อ สร้ า ง การดั ด แปลง การรื้ อ ถอน หรื อการเคลื่ อ นย้ า ยอาคาร
ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง (แบบ ค.3) เลขที่ ภก 52303/1143 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม
2564
ค าสั่ ง ห้ า มใช้ ห รื อ เข้ า ไปในส่ ว นใดๆ ของอาคารหรื อ บริ เ วณที่ มี ก ารก่ อ สร้ า ง
การดั ด แปลง หรื อ รื้ อ ถอน หรื อการเคลื่ อ นย้า ยอาคาร ตามมาตรา 40 วรรคสอง
(แบบ ค.4) เลขที่ ภก 52303/1144 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
ค าสั่ ง ให้ ยื่ น ค าขออนุญ าตหรื อ ด าเนิ น การแจ้ ง หรื อ ด าเนิ น การแก้ ไ ขเปลี่ ยนแปลง
การก่อสร้าง การ ดัดแปลง การรื้อถอน หรือการเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 41
(แบบ ค.5) เลขที่ ภก 52303/1145 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
บันทึกข้อความ ที่ ภก 0014.2/798 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง การก่อสร้าง
อาคารโรงแรมโดยมได้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
หนังสือแจ้งเจตจานงการหยุดการดาเนินการอาคารโครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท ของบริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
ตารางพื้นที่ใช้สอยโครงการ
แบบแปลนอาคาร
 อาคาร 1 (อาคารห้องพัก 8 ชั้น)
 อาคาร 2 (อาคารห้องพัก 8 ชั้น)
 แบบขยายบันไดหลัก
 แบบขยายบันไดหนีไฟ
 แบบขยายสระว่ายน้า
หนังสือการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคั บ
ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554
หนังสือการตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

ภาคผนวก (ต่อ)
ภาคผนวก 4

-

ภาคผนวก 5

-

-

ภาคผนวก 6

-

-

หนังสือรับรองการให้บริการไฟฟ้า
หนังสือตรวจสอบความกว้างของถนนสาธารณประโยชน์
หนังสือการอนุญาตเชื่อมทางเข้าออกโครงการกับถนนสาธารณประโยชน์
หนังสือตรวจสอบการให้บริการป้องกันอัคคีภัย และบรรเทาสาธารณภัย
หนังสือยืนยันการให้บริการเก็บขนมูลฝอย
หนังสือยืนยันการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูล
หนังสือขอความอนุเคราะห์ติดประชาสัมพันธ์โครงการ และมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดาเนินการของโครงการ
หนังสือการยืนยันในการรับผิดชอบความเสียหาย
หนังสือแจ้งพัฒนาโครงการ
ประกาศจังหวัด เรื่อง กาหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑ์การนาส่งขยะอันตราย
ณ ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต
ใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล
 ใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล เลขที่ 31-40463-0214 รหัสหมายเลขบ่อ 310463-0214
 ใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล เลขที่ 31-40463-0215 รหัสหมายเลขบ่อ 310463-0215
 ใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล เลขที่ 31-40463-0374 รหัสหมายเลขบ่อ 310463-0374
ใบอนุญาตใช้น้าบาดาล
 ใบอนุญาตใช้น้าบาดาล เลขที่ 31-50463-0511 รหัสหมายเลขบ่อ 310463-0214
 ใบอนุญาตใช้น้าบาดาล เลขที่ 31-50463-0512 รหัสหมายเลขบ่อ 310463-0215
 ใบอนุญาตใช้น้าบาดาล เลขที่ 31-50463-0488 รหัสหมายเลขบ่อ 310463-0374
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าบาดาล
รายการคานวณระบบบาบัดน้าเสีย (ระยะดาเนินการ)
 ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร
 ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร
 ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร
รายการคานวณปริมาณแอร์โรซอล (Aerosol)
 ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร
 ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

-ข-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

ภาคผนวก (ต่อ)
ภาคผนวก 6

- รายการคานวณปริมาณก๊าซมีเทน (Methane)
 ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร
 ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร
- รายการคานวณถังดักไขมัน ขนาด 1.60 ลูกบาศก์เมตร
- รายการคานวณค่าไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้าของระบบบาบัดน้าเสีย
- รายการคานวณระบบระบายน้า และบ่อหน่วงน้าฝน
- ผลตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้งของโครงการ
ภาคผนวก 7 - รายการคานวณไฟฟ้าของโครงการ
- รายการคานวณระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศของโครงการ
- รายงานการประเมินอาคารโดยใช้โปรแกรม BEC (OTTV/RTTV)
ภาคผนวก 8 รายการคานวณโครงสร้างอาคาร
ภาคผนวก 9 - แปลนการติ ดตั้ งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิ น
ตาแหน่งติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ป้ายทางออก และระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร 1
- แปลนการติ ดตั้ งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิ น
ตาแหน่งติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ป้ายทางออก และระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร 2
ภาคผนวก 10 ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศ และระดับเสียงบริเวณพื้นทีโ่ ครงการ
ภาคผนวก 11 - เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
- แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ
- แบบสอบถามความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

-ค-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1
- สาเนาโฉนดที่ดินของโครงการ
- หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
- สัญญาเช่าที่ดินบริเวณพื้นที่ลานจอดรถ จานวน 4 แปลง
- หนังสือรับรองบริษัท สาเนาบัตรประชาชน และสาเนา
ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

สาเนาโฉนดที่ดินของโครงการ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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สำเนำโฉนดที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับกำรคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตำมกฎหมำย)

สำเนำโฉนดที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับกำรคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตำมกฎหมำย)

สำเนำโฉนดที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับกำรคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตำมกฎหมำย)

สำเนำโฉนดที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับกำรคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตำมกฎหมำย)

สำเนำโฉนดที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับกำรคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตำมกฎหมำย)

สำเนำโฉนดที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับกำรคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตำมกฎหมำย)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

สัญญาเช่าทีด่ ินบริเวณพืน้ ที่ลานจอดรถ
จานวน 3 แปลง

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ผ. 1 หน้ า 24/67

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

สัญญาเช่าที่ดิน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

หนังสื
งสือรับรองบริษัท สาเนาบัตรประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ
ผู้มีอานาจลงนาม

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ผ. 1 หน้ า 61/67

หนังสือรับรองบริษัท
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

หนังสือรับรองบริษัท
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

หนังสือรับรองบริษัท
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

หนังสือรับรองบริษัท
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

บัตรประจำตัวประชำชน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับกำรคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตำมกฎหมำย)

สำเนำทะเบียนบ้ำน
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับกำรคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตำมกฎหมำย)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

ภาคผนวก 2
 ค าสั่ งให้ ระงั บการก่ อสร้ าง การดั ดแปลง การรื้ อถอน หรื อการ
เคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง (แบบ ค.3) เลขที่ ภก
52303/1143 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

 คาสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีมกี าร
ก่อสร้าง การดัดแปลง หรือรื้อถอน หรือการเคลื่อนย้ายอาคาร ตาม
มาตรา 40 วรรคสอง (แบบ ค.4) เลขที่ ภก 52303/1144 ลงวันที่
19 กรกฎาคม 2564

 คาสั่งให้ยื่นคาขออนุญาตหรือดาเนินการแจ้ง หรือดาเนินการแก้ไข
เปลี่ ย นแปลงการ ก่ อ สร้ าง การ ดั ดแปลง การรื้ อถอน หรื อ การ
เคลื่ อ นย้ า ยอาคาร ตามมาตรา 4 1 (แบบ ค. 5 ) เลขที่ ภก
52303/1145 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

 บันทึกข้อความ ที่ ภก 0014.2/798 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565
เรื่ อ ง การก่ อ สร้ า งอาคารโรงแรมโดยมได้ จั ด ท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

 หนั ง สื อ แจ้ งเจตจ านงการหยุ ด การด าเนิ นการอาคารโครงการ
โรงแรม ชนาลั ย ฮิลล์ ไซด์ รี สอร์ ท ของบริษัทชนาลั ย ฮิลล์ ไซด์
รีสอร์ท จากัด

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

คาสั่งให้ระงับการก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน
หรือการเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 41
วรรคหนึ่ง (แบบ ค.3) เลขที่ ภก 52303/1143
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ผ. 2 หน้ า 1/40

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

คาสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคารหรือ
บริเวณที่มีการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือรื้อถอน
หรือการเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 40
วรรคสอง (แบบ ค.4) เลขที่ ภก 52303/1144
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ผ. 2 หน้ า 6/40

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

คาสั่งให้ยื่นคาขออนุญาตหรือดาเนินการแจ้ง
หรือดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง
การดัดแปลง การรื้อถอน หรือการเคลื่อนย้ายอาคาร
ตามมาตรา 41 (แบบ ค.5) เลขที่ ภก 52303/1145
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ผ. 2 หน้ า 11/40

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

บันทึกข้อความ ที่ ภก 0014.2/798
ลงวันที่ 18 มกราคม 2565
เรื่อง การก่อสร้างอาคารโรงแรมโดยมได้จัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ผ. 2 หน้ า 15/40

บันทึข้อความ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

บันทึข้อความ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

บันทึข้อความ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

บันทึข้อความ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

บันทึข้อความ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

บันทึข้อความ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

บันทึข้อความ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

บันทึข้อความ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

บันทึข้อความ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

บันทึข้อความ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

บันทึข้อความ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

บันทึข้อความ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

บันทึข้อความ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

บันทึข้อความ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

บันทึข้อความ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

บันทึข้อความ
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เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)
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เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

บันทึข้อความ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

บันทึข้อความ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

บันทึข้อความ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

บันทึข้อความ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

บันทึข้อความ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

หนังสือแจ้งเจตจานงการหยุดการดาเนินการอาคาร
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ของบริษัทชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ผ. 2 หน้ า 39/40

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก 3
- ตารางพื้นที่ใช้
ใช้สอยโครงการ
- แบบแปลนอาคาร
 อาคาร 1 (อาคารห้องพัก 8 ชั้น)
 อาคาร 2 (อาคารห้องพัก 8 ชั้น)
 แบบขยายบันไดหลัก
 แบบขยายบันไดหนีไฟ
 แบบขยายสระว่ายน้า

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ภาคผนวก

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

ตารางพื้นที่ใช้สอยโครงการ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ผ. 3 หน้ า 1/47

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

อาคาร 1 (อาคารห้องพัก 8 ชั้น)

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ผ. 3 หน้ า 7/47
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SECTION A-A

1 st FL.+ 0.00
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SECTION B-B

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

แบบขยายบันไดหลัก

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ผ. 3 หน้ า 34/47

DETAILS ST-1
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DETAILS ST-2
ร่อง PVC.1 1/2"

0.035

0.025

0.01

พื้นผิวบันไดหินขัด ดูขยาย PATTERN CORRIDOR
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0.035

พื้นผิวบันไดหินขัด ดูขยาย PATTERN CORRIDOR
จมูกบันไดร่อง 1 1/2'' ลึก 1 ซ.ม.
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DETAILS ST-3
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

แบบขยายบันไดหนีไฟ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ผ. 3 หน้ า 40/47

DETAILS ST-4
ร่อง PVC.1 1/2"
พื้นผิวบันไดหินขัด ดูขยาย PATTERN CORRIDOR

0.025
0.01

0.035

TREAD
0.035

พื้นผิวบันไดหินขัด ดูขยาย PATTERN CORRIDOR
จมูกบันไดร่อง 1 1/2'' ลึก 1 ซ.ม.
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DETAILS ST-5
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ผ 3 หน้า 42/47

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

แบบขยายสระว่ายน้า

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ผ. 3 หน้ า 43/47
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ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

ภาคผนวก 4
- หนังสือการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554
- หนังสือการตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
- หนั ง สื อ การตรวจสอบต าแหน่ ง พื้ น ที่ ตั้ ง โครงการ ตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 20
(พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
- หนังสือรับรองการให้บริการไฟฟ้า
- หนังสือตรวจสอบความกว้างของถนนสาธารณประโยชน์
- หนังสือการอนุญาตเชื่อมทางเข้าออกโครงการกับถนนสาธารณประโยชน์
- หนังสือตรวจสอบการให้บริการป้องกันอัคคีภัย และบรรเทาสาธารณภัย
- หนังสือยืนยันการให้บริการเก็บขนมูลฝอย
- หนังสือยืนยันการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูล
- หนังสือขอความอนุเคราะห์ติดประชาสัมพันธ์โครงการ และมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดาเนินการของโครงการ
- หนังสือการยืนยันในการรับผิดชอบความเสียหาย
- หนังสือแจ้งพัฒนาโครงการ
- ประกาศจั ง หวั ด เรื่ อ ง ก าหนดประเภท ราคา และหลั ก เกณฑ์ ก ารน าส่ ง ขยะ
อันตราย ณ ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

ภาคผนวก 5
-

ใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล




-

ใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล เลขที่ 31-40463-0214 รหัสหมายเลขบ่อ 310463-0214
ใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล เลขที่ 31-40463-0215 รหัสหมายเลขบ่อ 310463-0215
ใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล เลขที่ 31-40463-0374 รหัสหมายเลขบ่อ 310463-0374

ใบอนุญาตใช้น้าบาดาล
 ใบอนุญาตใช้น้าบาดาล เลขที่ 31-50463-0511 รหัสหมายเลขบ่อ 310463-0214
 ใบอนุญาตใช้น้นาบา
้ ดาล เลขที่ 31-50463-0512 รหัสหมายเลขบ่อ 310463-0215
 ใบอนุญาตใช้น้นาบาดาล
เลขที่ 31-50463-0488 รหัสหมายเลขบ่อ 310463-0374
้

-

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าบาดาล

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

ใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ผ. 5 หน้ า 1/12

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

ใบอนุญาตใช้น้าบาดาล

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ผ. 5 หน้ า 5/12

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าบาดาล

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ผ. 5 หน้ า 9/12

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก 6
-

-

-

-

รายการคานวณระบบบาบัดน้าเสีย (ระยะดาเนินการ)
 ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร
 ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร
 ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร
รายการคานวณปริมาณแอร์โรซอล (Aerosol)
 ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร
 ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร
รายการคานวณปริมาณก๊าซมีเทน (Methane)
 ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร
 ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร
รายการคานวณถังดักไขมัน ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร
รายการคานวณค่าไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้าของระบบบาบัดน้าเสีย
รายการคานวณระบบระบายน้า และบ่อหน่วงน้าฝน
ผลตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้งของโครงการ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ภาคผนวก

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

รายการคานวณระบบบาบัดน้าเสีย
- ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร
- ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร
- ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ผ. 6 หน้ า 1/52

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

รายการคานวณปริมาณแอร์โรซอล (Aerosol)
- ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร
- ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ผ. 6 หน้ า 18/52

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

รายการคานวณถังดักไขมัน
ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ผ. 6 หน้ า 31/52

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

รายการคานวณค่าไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้า
ของระบบบาบัดน้าเสีย

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ผ. 6 หน้ า 34/52

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

รายการคานวณระบบระบายน้าฝน
และบ่อหน่วงน้า

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ผ. 6 หน้ า 36/52

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

ผลตรวจวัดคุณภาพน้าทิง้ ของโครงการ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ผ. 6 หน้ า 43/52

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

ภาคผนวก 7
- รายการคานวณไฟฟ้าของโครงการ
- รายงานการประเมิ น อาคารโดยใช้
โปรแกรม BEC (OTTV/RTTV)
- รายการค านวณระบบปรั บ อากาศ
และระบบระบายอากาศของโครงการ
-

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

รายการคานวณไฟฟ้าของโครงการ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ผ. 7 หน้ า 1/50

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

รายงานการประเมินอาคารโดยใช้โปรแกรม
BEC (OTTV/RTTV)

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ผ. 7 หน้ า 34/50

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

รายการคานวณระบบปรับอากาศ
และระบบระบายอากาศของโครงการ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ผ. 7 หน้ า 46/50

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก 8
รายการคานวณโครงสร้างอาคาร

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ภาคผนวก

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

ภาคผนวก 9
- แปลนการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ตาแหน่งติดตั้ง
กล้องวงจรปิด (CCTV) ป้ายทางออก และระบบ
ป้องกันอัคคีภัย อาคาร 1
- แปลนการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ตาแหน่งติดตั้ง
กล้องวงจรปิด (CCTV) ป้ายทางออก และระบบ
ป้องกันอัคคีภัย อาคาร 2

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

แปลนการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
ตาแหน่งติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ป้ายทางออก
และระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร 1

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

ผ. 9 หน้ า 1/42
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EE-1-101

LIGHTING SYSTEM FOR 1 st FLOOR PLAN อาคาร 1
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2 nd FLOOR PLAN
(อาคาร 1)

15-01-2021
1:200

1:200

EE-1-102

LIGHTING SYSTEM FOR 2nd FLOOR PLAN อาคาร 1
SCALE
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EE-1-103

LIGHTING SYSTEM FOR 3rd FLOOR PLAN อาคาร 1
SCALE
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โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

แปลนการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
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โครงการ
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- เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
- แบบสอบถาม ข้ อ มู ล พื้ น ฐานและความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนที่มีต่อโครงการ
- แบบสอบถามความเพี ย งพอของมาตรการป้ อ งกั น
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานและความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อโครงการ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์
โครงการโรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

ภาคผนวก

แบบสอบถามความเพียงพอของมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

บริษัท ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากัด
AEI. Co.,Ltd.
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