รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
รายงานฉบับสมบูรณ์
(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)
โครงการไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ที่อยู่ : ถนนพระตาหนัก ซอย 5 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

การมอบอานาจ

√ เจ้าของโครงการได้มอบอานาจให้ บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จากัด
เป็นผู้ดาเนินการส่งมอบรายงาน ดังหนังสือมอบอานาจที่แนบ
เจ้าของโครงการมิได้มอบอานาจแต่อย่างใด

เจ้าของโครงการ : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จากัด
ที่อยู่ : 399/15 หมู่ 10 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

SS CONSULTANTS CORPORATION
บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จากัด

กุมภาพันธ์ 2565

ภาพปัจจุบันโครงการ ณ เดือนสิงหาคม 2564

อาคารโครงการ

ภาพปัจจุบันโครงการ ณ เดือนกันยายน 2564

อาคารโครงการ

ภาพปัจจุบันโครงการ ณ เดือนตุลาคม 2564

หนังสือเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(รายงานฉบับสมบูรณ)

สารบัญ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

สารบัญ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
สารบัญ

หน้า

แบบรายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ฯ (แบบ สผ. 1)
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (แบบ สผ. 6)
หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน (แบบ สผ. 7)
บัญชีรายชื่อรับรองหัวข้อการศึกษาและคุณวุฒิของผู้ร่วมจัดทำรายงานฯ (แบบ สผ. 8)
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (แบบ สผ. 9)
ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน (แบบสวล. 4)
สารบัญ
สารบัญรูป
สารบัญตาราง
บทที่ 1 บทนำ
1.1 ความเป็นมา ความสำคัญของโครงการ และวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ
1-1
1.2 การประเมินทางเลือกในการดำเนินการ
1-6
1.2.1 สถานที่ตั้งโครงการ
1-6
1.2.2 เหตุผลในการเลือกที่ตั้งโครงการ
1-6
1.2.3 เหตุผลในการเลือกดำเนินโครงการเป็นอาคารโรงแรม
1-8
1.2.4 แนวทางในการเลือกรูปแบบอาคาร
1-8
1.2.5 การประเมินผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่อสภาพแวดล้อมและจากสภาพแวดล้อมต่อ
การดำเนินโครงการ
1-14
1.3 เหตุผลและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
1-16
1.4 ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา
1-17
1.5 กำหนดการดำเนินงานในระยะดำเนินการ
1-20
1.6 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1-21
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 ที่ตั้ง และการเข้าถึงพื้นที่โครงการ
2.2 สภาพพื้นที่โครงการและอาณาเขตติดต่อโครงการในปัจจุบัน
2.2.1 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน
2.2.2 อาณาเขตติดต่อโดยรอบโครงการปัจจุบัน
2.3 ประเภทและขนาดของโครงการ

2-1
2-5
2-5
2-5
2-5

สารบัญ-1

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการ ไอยรา พาเลส นาเกลือ 25 (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

สารบัญ (ต่อ)
2.4 รูปแบบของอาคาร และกิจกรรมของโครงการ
2.4.1 การใช้สอยที่ดินภายในโครงการ
2.4.2 การใช้สอยพื้นที่แต่ละชั้นของอาคารโครงการ
2.4.3 สัดส่วนการใช้พื้นที่โครงการ
2.4.4 แนวอาคารและระยะถอยร่น
2.4.5 การประกอบธุรกิจโรงแรมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
2.4.6 จำนวนผู้ใช้บริการและพนักงานโครงการ
2.4.7 พื้นที่สีเขียวของโครงการ
2.5 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ
2.5.1 ระบบน้ำใช้
2.5.2 การจัดการน้ำเสีย
2.5.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
2.5.4 การจัดการมูลฝอย
2.5.5 ระบบไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน
2.5.6 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
2.5.7 ระบบจราจร และระบบรักษาความปลอดภัย
2.5.8 ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ
2.5.9 ระบบป้องกันแผ่นดินไหว
2.5.10 การจัดการสระว่ายน้ำ
2.6 กิจกรรมและระยะเวลาการปรับปรุงโครงการ

สารบัญ

หน้า
2-8
2-8
2-10
2-23
2-26
2-30
2-62
2-62
2-71
2-71
2-78
2-87
2-90
2-98
2-104
2-120
2-124
2-126
2-128
2-129

บทที่ 3 สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
3.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
3.1.1 สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ
3.1.2 ลักษณะทางธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว
3.1.3 ลักษณะภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา
3.1.4 ระดับเสียง
3.1.5 อุทกวิทยาน้ำผิวดิน
3.1.6 อุทกวิทยาน้ำใต้ดิน
3.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ
3.2.1 ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตบนบก
3.2.2 ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ
3.2.3 ทรัพยากรสัตว์ป่า

3-1
3-1
3-5
3-14
3-22
3-23
3-25
3-27
3-27
3-29
3-29

สารบัญ-2

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการ ไอยรา พาเลส นาเกลือ 25 (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

สารบัญ (ต่อ)
3.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
3.3.1 ระบบน้ำใช้
3.3.2 การจัดการน้ำเสีย
3.3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
3.3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
3.3.5 พลังงานและไฟฟ้า
3.3.6 การคมนาคม/จราจร
3.3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
3.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
3.4.1 การศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม
3.4.2 การสาธารณสุข
3.4.3 การป้องกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ
3.4.4 สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว
3.4.5 ผลการศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคมระดับปฐมภูมิ
และการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
1) ผลการศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคมระดับปฐมภูมิ
2) ผลการสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ
3) การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน

สารบัญ

หน้า
3-29
3-29
3-31
3-35
3-36
3-38
3-39
3-47
3-66
3-66
3-72
3-77
3-78
3-82
3-82
3-90
3-102

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
❖ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะปรับปรุงโครงการ
❖ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ
4.1 ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
4.1.1 สภาพภูมิประเทศ
4.1.2 ทรัพยากรดินและการพังทลายของดิน
4.1.3 สภาพธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว
4.1.4 คุณภาพอากาศ
4.1.5 ระดับเสียง
4.1.6 ความสั่นสะเทือน
4.1.7 ทรัพยากรแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำผิวดิน
4.1.8 อุทกวิทยา และคุณภาพน้ำใต้ดิน
4.2 ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ

4-1
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-6
4-11
4-12
4-13
4-13
4-13

สารบัญ-3

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการ ไอยรา พาเลส นาเกลือ 25 (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

สารบัญ (ต่อ)
4.3 ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
4.3.1 การใช้น้ำ
4.3.2 การบำบัดน้ำเสีย
4.3.3 การจัดการสระว่ายน้ำ
4.3.4 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
4.3.5 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4.3.6 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน
4.3.7 ระบบป้องกันอัคคีภัย
4.3.8 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
4.3.9 การจราจร
4.3.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
4.4 ผลกระทบต่อคุณค่าคุณภาพชีวิต
4.4.1 การประเมินผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
4.4.3 สุขภาพและสาธารณสุข
4.4.4 ทัศนียภาพ
4.4.5 การบดบังแสง
4.4.6 การบดบังทิศทางลม
4.4.7 การสื่อสาร และการบดบังคลื่นวิทยุ โทรทัศน์
4.5 สรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

หน้า
4-14
4-14
4-14
4-16
4-17
4-18
4-19
4-21
4-26
4-29
4-32
4-33
4-33
4-34
4-35
4-37
4-43
4-48
4-52
4-57

บทที่ 5 มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
5.1 บทนำ
5-1
5.2 มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5-1
5.3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5-1

สารบัญ-4

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการ ไอยรา พาเลส นาเกลือ 25 (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

สารบัญ

เอกสารอ้างอิง
สารบัญภาคผนวก
ภาคผนวก ก สำเนาโฉนดที่ดิน
ภาคผนวก ข หนังสือราชการ
ภาคผนวก ค แบบแปลนโครงการ
- แบบอนุญาตก่อสร้าง
- แบบแปลนโครงสร้าง (แบบที่ขออนุญาตฯ)
ภาคผนวก ง รายการคำนวณ และใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรม
- รายการคำนวณระบบสุขาภิบาล
- รายการคำนวณระบบไฟฟ้า
- รายการคำนวณ OTTV&RTTV
- รายการคำนวณระบบปรับอากาศ
- รายการคำนวณถ่ายเทความร้อนพื้นผิวอาคาร
- รายการคำนวณระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ
- รายการคำนวณวิเคราะห์แรงลมและแผ่นดินไหว
- รายการผลการเจาะสำรวจดิน
- แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
- สำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรม
ภาคผนวก จ การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
- เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
- แบบสอบสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1
- แบบสอบสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2
ภาคผนวก ฉ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และน้ำทิ้ง บริเวณพื้นที่โครงการ
ภาคผนวก ช แบบ ทส. 1 และ แบบ ทส.2

สารบัญ-5

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

ตารางที่
1.1-1
1.2.5-1
1.5-1
2.1.1-1
2.4.1-1
2.4.2-1
2.4.2-2
2.4.4-1
2.4.4-2
2.4.5-1
2.4.5-2
2.4.5-3
2.4.5-4
2.4.5-5
2.4.5-6
2.4.6-1
2.4.7-1
2.5.1-1
2.5.2-1
2.5.4-1
2.5.4-2
2.5.4-3
2.5.4-4
2.5.6-1

สารบัญ

สารบัญตาราง

หน้า

เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการจากสถานภาพเดิมที่เคยได้รับความเห็นชอบ และ
สถานภาพปัจจุบันโครงการ กับรายละเอียดโครงการที่ขอดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้
อาคารในครั้งนี้
การประเมินทางเลือกที่ตั้งโครงการตามผลกระทบจากภายในโครงการสู่ภายนอก
โครงการและจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ
แผนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แสดงโฉนดที่ดินที่นำมาพัฒนาโครงการ
การใช้พื้นที่ของโครงการ
เปรียบเทียบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่อาคาร
ตารางพื้นที่ใช้สอยอาคารของโครงการ
ระยะถอยร่นแต่ละด้านของตัวอาคารจากแนวเขตที่ดิน
การเปรียบเทียบแนวอาคารและระยะถอยร่นต่างๆ กับกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.
2543)
เปรียบเทียบรายละเอียดการประกอบธุรกิจโรงแรมของโครงการ ตามกฎกระทรวง
กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551
เปรียบเทียบอาคารโครงการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) และกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 41 (พ.ศ. 2537)
เปรียบเทียบการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของโครงการ ตามกฎกระทรวง
กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในโรงแรม กรมอนามัย พ.ศ. 2556
เกณฑ์มาตรฐานห้องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กองออกกำลังกาย กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557
เกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว (Green Hotel)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555
สรุปจำนวนผู้ใช้บริการภายในอาคาร
การจัดพื้นที่สีเขียวของโครงการเทียบกับเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
สรุปปริมาณน้ำใช้และปริมาณน้ำเสียในโครงการ
รายละเอียดหน่วยบำบัดน้ำเสียของโครงการเทียบกับเกณฑ์การออกแบบ
การคำนวณปริมาณมูลฝอย
ปริมาณมูลฝอยแยกประเภท (โดยน้ำหนักและปริมาตร)
พื้นที่จัดเก็บมูลฝอยแยกประเภทที่ต้องการ
เปรียบเทียบรายละเอี ยดโครงการด้ านการจั ดการมูลฝอยทั่ วไปกั บกฎกระทรวง
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560
รายชื่อสถาปนิกและวิศวกรผูอ้ อกแบบงานระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของ
โครงการ

1-3
1-14
1-20
2-1
2-8
2-11
2-12
2-26
2-26
2-31
2-36
2-38
2-53
2-55
2-56
2-62
2-63
2-73
2-80
2-90
2-90
2-91
2-94
2-104

สารบัญ-6

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
2.5.7-1
2.6.1-1
3.1.2–1
3.1.3-1
3.1.3-2
3.1.3-3
3.1.4-1
3.1.4-2
3.1.5-1
3.1.5-2
3.3.1-1
3.3.1-2
3.3.5-1
3.3.5-2
3.3.6-1
3.3.6-2
3.3.6-3
3.3.7-1
3.3.7-2
3.3.7-3
3.3.7-4
3.4.1-1
3.4.1-2
3.4.2-1
3.4.2-2

หน้า
ความต้องการที่จอดรถยนต์ของโครงการ
แผนการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงงาน
มาตราวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวแบบเมอร์เคลลี่
ข้อมูลสถิติอุตุนิยมวิทยา สถานีตรวจอากาศเมืองพัทยา ในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 25342563)
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศสถานีสนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ปี 2563
สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ
ระดับความดังของเสียงโดยทั่วไปจำแนกตามแหล่งหรือสถานที่ที่มีเสียงดัง
ระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลบริเวณพัทยาเหนือ
อ่างเก็บน้ำในจังหวัดชลบุรี
สถิติการให้บริการน้ำประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปีงบประมาณ 2563
แหล่งน้ำดิบของการผลิตน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา
สถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าในเขตเมืองพัทยา
สถิติผู้ใช้ไฟฟ้าเมืองพัทยา ปี พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง
ปริมาณจราจรสูงสุดแบ่งตามช่วงเวลา บนถนนสายต่างๆ บริเวณพื้นที่โครงการ
สรุปสภาพปริมาณการจราจรบนถนนสายต่างๆ บริเวณพื้นที่โครงการ
ตารางเปรียบเทียบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฯ กับรายละเอียดโครงการ
เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับกฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ.2519) แก้ไขเพิ่มเติม
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2521)
เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่
อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2563
การแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ
สถิติประชากรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ช่วงปี พ.ศ. 2553-2562
คาดการณ์จำนวนประชากรในอนาคตในปี พ.ศ. 2567, พ.ศ.2572, พ.ศ.2577 และ
พ.ศ. 2582 ของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
สถิติรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ.2560-พ.ศ.2562 ของ
โรงพยาบาลเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (รง. 504)
สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดชลบุรี CUP โรงพยาบาลเมือง
พัทยา ปี พ.ศ.2560-พ.ศ.2562

2-121
2-129
3-9
3-16
3-19
3-21
3-22
3-23
3-24
3-24
3-30
3-30
3-38
3-38
3-41
3-45
3-46
3-48
3-52
3-55
3-64
3-67
3-68
3-75
3-76

สารบัญ-7

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
3.4.4-1
3.4.5-1
3.4.5-2
3.4.5-3
3.4.5-4
3.4.5-5
3.4.5-6
3.4.5-7
3.4.5-8
3.4.5-9
3.4.5-10
3.4.5-11
3.4.5-12
3.4.5-13
3.4.5-14
3.4.5-15
3.4.5-16
3.4.5-17
3.4.5-18
3.4.5-19
3.4.5-20

หน้า
แสดงโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนภายในจังหวัดชลบุรี
แสดงจำนวนกลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการรัศมี 100 เมตร ถัดจากพื้นที่ติด
โครงการ
แสดงการกระจายตัวอย่างในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ
จำนวนประชากรกลุ่ม เป้าหมายและกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจความคิดเห็ นของ
ประชาชน
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ความเห็น
ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย
ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ข้อมูลสภาพแวดล้อมในปัจจุบนั
ข้อมูลด้านระบบสัญญาณโทรทัศน์ของครัวเรือน/สถานประกอบการ
การรับรู้ข่าวสารโครงการของโครงการ
เปรียบเทียบผลการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการโครงการกับ
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
ตารางสรุปขั้นตอนและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
แสดงความคิดเห็นกลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ
ตารางแสดงความคิดเห็นกลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร
ถัดจากพื้นที่ติดโครงการ
แสดงรายละเอียดการติดตามกลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการรัศมี 100 เมตร ถัด
จากพื้นที่ติดโครงการ ที่ยังไม่ได้รับความเห็นต่อโครงการ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากระยะก่อสร้างที่ผ่านมาของโครงการ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าเกิดขึ้นจากระยะดำเนินการของโครงการ
แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ
สรุปข้อห่วงกังวลและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
(ระยะดำเนินการ)
สรุ ป ผลการสำรวจความคิ ด เห็ น ความเพี ย งพอของมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการในรัศมี
มากกว่า 100–500 เมตร จากพื้นโครงการ และกลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการ
ในรัศมีมากกว่า 500–1,000 เมตร จากพื้นที่โครงการ

3-81
3-83
3-85
3-86
3-91
3-94
3-96
3-97
3-99
3-100
3-101
3-103
3-106
3-111
3-114
3-122
3-144
3-145
3-146
3-148
3-155

สารบัญ-8

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
4-1
4-2
4.1.4-1
4.1.4-2
4.1.4-3
4.1.4-4
4.1.5-1
4.3.7-1
4.3.7-2
4.3.9-1
4.3.9-2
4.3.9-3
4.4.4-1
4.4.5-1
4.4.6-1
4.4.7-1
4.5-1
5-1
5-2
5-3
5-4

หน้า
แผนการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงงาน
ตารางประเมินผลกระทบระยะปรับปรุงโครงการ
สัมประสิทธิ์ตัวคูณการปลดปล่อยมลสาร (Emission Factor) ของยานพาหนะชนิด
ต่างๆ (ความเร็ว 30 กม./ชม.)
แสดงค่าสูงสุดและค่าเฉลี่ยของ Mixing Height ในแต่ละเดือน
ความเข้มข้นของมลสารทางอากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินการ
อัตราการสังเคราะห์แสงของต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่โครงการ
ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงในชีวิตประจำวัน
ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถของทางหนีไฟ
ระดับการให้บริการของถนนในเมือง
ความสามารถในการรองรั บ ปริ ม าณการจราจรบนถนนบริ เ วณโครงการในระยะ
ดำเนินการ
ความต้องการที่จอดรถยนต์ของโครงการ
ระดับผลกระทบต่อพื้นที่อ่อนไหวทางทัศนียภาพรอบโครงการ
การประเมินผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่ออาคารข้างเคียงโครงการ
แสดงทิศทางพัดผ่านของกระแสลมบริเวณพื้นที่โครงการ
มาตรฐานความเข้ ม ของสั ญ ญาณวิ ท ยุ ร ะบบ FM (Minimum Usable Field
Strength)
สรุปผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของโครงการ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
(มาตราการทั่วไป)
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ระยะ
ปรับปรุงโครงการ)
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ระยะ
ดำเนินการ)
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและ
เปลี่ยนการใช้อาคาร) (ระยะดำเนินการ)

4-2
4-3
4-6
4-7
4-9
4-10
4-12
4-22
4-25
4-29
4-30
4-31
4-38
4-43
4-48
4-52
4-57
5-2
5-5
5-6
5-40

สารบัญ-9

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

รูปที่
1.2.4-1
1.4-1
2.1.1-1
2.1.1-2
2.1.2-1
2.2.1-1
2.2.2-1
2.4.1-1
2.4.2-1
2.4.2-1 (ต่อ)
2.4.2-2
2.4.2-3
2.4.2-4
2.4.2-5
2.4.2-6
2.4.2-7
2.4.2-8
2.4.2-9
2.4.3-1
2.4.4-1
2.4.4-2
2.4.5-1
2.4.5-2
2.4.5-3

สารบัญ

สารบัญรูป
การประเมินทางเลือกรูปแบบโครงการ
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา รัศมี 1 กิโลเมตรรอบโครงการ
ตำแหน่งที่ตั้งและพิกัดทางภูมิศาสตร์พื้นที่โครงการ
ผังโฉนดที่ดินของโครงการ
เส้นทางคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ
แสดงสภาพปัจจุบันโครงการ (เดือนมิถุนายน 2564)
แสดงอาณาเขตติดต่อโดยรอบพื้นที่โครงการ
ผังบริเวณโครงการ
แสดงแบบแปลนพื้นที่ใช้สอยอาคาร ชั้น 1 (ก่อนการเปลี่ยนแปลง)
แสดงแบบแปลนพื้นที่ใช้สอยอาคาร ชั้น 1 (หลังการเปลี่ยนแปลง) และแสดง
ตำแหน่งสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา
แสดงแบบแปลนพื้นที่ใช้สอยอาคาร ชั้น 2 และแสดงตำแหน่งสิ่งอำนวยความ
สะดวกสำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา (ห้องน้ำ และห้องพักสำหรับ
ผู้พิการฯ)
แสดงแบบแปลนพื้นที่ใช้สอยอาคาร ชั้น 3 และแสดงตำแหน่งสิ่งอำนวยความ
สะดวกสำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา (ห้องพักสำหรับผู้พิการฯ)
แสดงแบบแปลนพื้นที่ใช้สอยอาคาร ชั้น 4-5 และแสดงตำแหน่งสิ่งอำนวยความ
สะดวกสำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา (ห้องพักสำหรับผู้พิการฯ)
แสดงแบบแปลนพื้นที่ใช้สอยอาคาร ชั้น 6 และแสดงตำแหน่งสิ่งอำนวยความ
สะดวกสำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา (ห้องพักสำหรับผู้พิการฯ)
แสดงแบบแปลนพื้นที่ใช้สอยอาคาร ชั้น 7 และแสดงตำแหน่งสิ่งอำนวยความ
สะดวกสำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา (ห้องพักสำหรับผู้พิการฯ)
แสดงแบบแปลนพื้นที่ใช้สอยอาคาร ชั้น 8 และแสดงตำแหน่งสิ่งอำนวยความ
สะดวกสำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา (ห้องพักสำหรับผู้พิการฯ)
แสดงแบบแปลนพื้นที่ใช้สอยอาคาร ชั้นดาดฟ้า
รูปด้าน-รูปตัด ของอาคาร
ผังแสดงพื้นที่ปกคลุมดิน
ผังแสดงแนวระยะถอยร่นของแนวอาคารโครงการ
ผังแสดงระดับความสูงของอาคารและระยะ SET BACK ของโครงการกับ
ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก
แบบขยายสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
(แบบขยายลิฟต์ผู้พิการ)
แบบขยายสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
(แบบขยายที่จอดรถผู้พิการ)
แบบขยายสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
(แบบขยายบันได ST-01 สำหรับผู้พิการฯ ใช้ร่วมด้วย)

หน้า
1-10
1-19
2-2
2-3
2-4
2-6
2-7
2-9
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-25
2-28
2-29
2-57
2-58
2-59

สารบัญ-10

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

รูปที่
2.4.5-4
2.4.5-5
2.4.7-1
2.4.7-2
2.4.7-3
2.4.7-3 (ต่อ)
2.4.7-4
2.4.7-4 (ต่อ)
2.4.7-4 (ต่อ)
2.5.1-1
2.5.1-2
2.5.1-2 (ต่อ)
2.5.1-3
2.5.2-1
2.5.2-1 (ต่อ)
2.5.2-2
2.5.2-3
2.5.2-4
2.5.3-1
2.5.3-2
2.5.4-1
2.5.4-2
2.5.5-1
2.5.5-2
2.5.5-3
2.5.6-1
2.5.6-2
2.5.6-2 (ต่อ)
2.5.6-2 (ต่อ)

สารบัญ

สารบัญรูป (ต่อ)
แบบขยายสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
(แบบห้องน้ำผู้พิการฯ)
แบบขยายสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
(แบบขยายห้องพักผู้พิการ)
ผังแสดงการจัดพื้นที่สีเขียวซ้อนทับระบบสาธารณูปโภค (ชั้น 1)
ผังแสดงพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น (ชั้น 1)
ผังการจัดพื้นที่สีเขียวบนอาคาร (ชั้น 7)
ผังการจัดพื้นที่สีเขียวบนอาคาร (ชั้น 8)
ผังแสดงภาพตัดขวางพื้นที่สีเขียวของโครงการ (ชั้น 1)
ผังแสดงภาพตัดขวางพื้นที่สีเขียวของโครงการ (ชั้น 7)
ผังแสดงภาพตัดขวางพื้นที่สีเขียวของโครงการ (ชั้น 8)
ผังแสดงระบบน้ำประปาและตำแหน่งถังเก็บน้ำใต้ดิน
แบบขยายถังเก็บน้ำสำรอง (ใต้ดิน)
แบบขยายถังเก็บน้ำสำรอง (ดาดฟ้า)
ไดอะแกรมระบบน้ำประปา
ผังขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1
ผังขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2
ผังบริเวณระบบระบายน้ำฝนและน้ำเสียของโครงการ
ไดอะแกรมระบายน้ำเสีย
แบบขยายระบบบำบัดน้ำเสีย
ไดอะแกรมระบายน้ำฝน
ผังขยายการเชื่อมต่อบ่อพักน้ำสุดท้ายกับบ่อสาธารณะ
แสดงตำแหน่งห้องพักมูลฝอยรวม เส้นทางลำเลียงมูลฝอยในโครงการ และ
เส้นทางไปยังจุดจอดรถเก็บขนเมืองพัทยา
แบบขยายห้องพักมูลฝอยรวม
ผังแสดงระบบเมนไฟฟ้า
ผังแสดงไดอะแกรมระบบไฟฟ้า
ตำแหน่งติดตัง้ หม้อแปลงไฟฟ้า
ไดอะแกรมระบบป้องกันอัคคีภัย
ตำแหน่งการติดตั้งระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ชั้นที่ 1)
ตำแหน่งการติดตั้งระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ชั้นที่ 2)
ตำแหน่งการติดตั้งระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ชั้นที่ 3)

หน้า
2-60
2-61
2-64
2-65
2-66
2-67
2-68
2-69
2-70
2-74
2-75
2-76
2-77
2-82
2-83
2-84
2-85
2-86
2-88
2-89
2-96
2-97
2-101
2-102
2-103
2-107
2-108
2-109
2-110

สารบัญ-11

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

สารบัญ

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่
2.5.6-2 (ต่อ)
2.5.6-2 (ต่อ)
2.5.6-2 (ต่อ)
2.5.6-2 (ต่อ)
2.5.6-2 (ต่อ)
2.5.6-3
2.5.6-4
2.5.6-5
2.5.6-5 (ต่อ)
2.5.7-1
2.5.7-2
2.5.8-1
3.1.1-1
3.1.1-2
3.1.2-1
3.1.2-2
3.1.2-3
3.1.2-4
3.1.6-1
3.3.2-1
3.3.2-2
3.3.6-1
3.3.7-1

3.3.7-2
3.3.7-3

หน้า
ตำแหน่งการติดตั้งระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ชั้นที่ 4-5)
ตำแหน่งการติดตั้งระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ชั้นที่ 6)
ตำแหน่งการติดตั้งระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ชั้นที่ 7)
ตำแหน่งการติดตั้งระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ชั้นที่ 8)
ตำแหน่งการติดตั้งระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ชั้นดาดฟ้า)
แสดงตำแหน่งจุดจอดรถดับเพลิง จุดรวมพล และเส้นทางการอพยพหนีไฟ
ไปยังจุดรวมพลนอกโครงการ
แสดงตำแหน่งบันไดหนีไฟ ST.1 และST.2 และแสดงตัวอย่างเส้นทางอพยพหนีไฟ
ในอาคาร
แบบขยายบันไดหนีไฟ ST.1
แบบขยายบันไดหนีไฟ ST.2
ผังแสดงทิศทางการเดินรถและที่จอดรถ
ระยะห่างทางเข้าออกขอบรถยนต์จากจุดเริ่มต้นโค้งหรือหักมุมของขอบทางร่วมหรือ
ขอบทางแยกสาธารณะ
แสดงตัวอย่างตำแหน่งระเบียงตั้งคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ
อาณาเขตติดต่อของจังหวัดชลบุรี
อาณาเขตติดต่อของเมืองพัทยา
แผนที่หน่วยหิน จังหวัดชลบุรี
แผนที่การกระจายตัวของกลุ่มชุดดิน
แสดงแผนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของโครงการ (พ.ศ.2556)
แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย (พ.ศ. 2555)
แผนที่อุทกวิทยาน้ำใต้ดิน
โครงข่ายการรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยา
ผังแนวท่อรวบรวมน้ำเสียบริเวณพื้นที่โครงการเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา
บริเวณนาจอมเทียน (ซอยวัดบุณย์กัญจนาราม)
แนวเส้นทางโครงการรถไฟความเร็วสูง
แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.
2562
แสดงพื้นที่โครงการตามการใช้ประโยชน์ที่ดินกฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ.2519)
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีต
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563

2-111
2-112
2-113
2-114
2-115
2-116
2-117
2-118
2-119
2-122
2-123
2-127
3-3
3-4
3-7
3-8
3-12
3-13
3-26
3-33
3-34
3-41
3-51

3-54
3-63

สารบัญ-12

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

รูปที่
3.3.7-4
3.4.1-1
3.4.1-2
3.4.5-1
3.4.5-2
3.4.5-3
3.4.5-4
3.4.5-4 (ต่อ)
3.4.5-5
3.4.5-6
3.4.5-7
3.4.5-8
4.4.4-1
4.4.4-2
4.4.5-1
4.4.5-2
4.4.5-3
4.4.6-1
4.4.6-2
4.4.6-3
4.4.7-1

สารบัญ

สารบัญรูป (ต่อ)
แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร
แสดงจำนวนประชากรและครัวเรือนของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ช่วงปี พ.ศ. 2553-2562
การคาดการณ์ประชากรในอีก 5 ,10, 15 และ 20 ปี ข้างหน้าของเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี
ขอบเขตพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ
แสดงขอบเขตการแบ่งพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร แต่ละ cluster
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
กลุ่มครัวเรือน/สถานประกอบการที่อยู่ติดโครงการ
กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการรัศมี 100 เมตร ถัดจากพื้นที่ติดโครงการ
แสดงตัวอย่างภาพบรรยากาศการสำรวจความคิดเห็นในกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกลุ่มพื้นที่รอง
แผนผังแสดงขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีมีข้อร้องเรียนระยะดำเนินการ
มุมมองโครงการในรัศมี 100 เมตรและพื้นที่อ่อนไหวทางทัศนียภาพ
ภาพถ่ายจากมุมมองโดยรอบพื้นที่โครงการ
การบดบังแสงที่เกิดจากเงาอาคารของโครงการ (ฤดูร้อน)
การบดบังแสงที่เกิดจากเงาอาคารของโครงการ (ฤดูฝน)
การบดบังแสงที่เกิดจากเงาอาคารของโครงการ (ฤดูหนาว)
ทิศทางลมหลักที่พัดเข้าสู่โครงการฤดูหนาว
ทิศทางลมหลักที่พัดเข้าสู่โครงการฤดูฝน
ทิศทางลมหลักที่พัดเข้าสู่โครงการฤดูร้อน
ความสัมพันธ์ของความเข้มสัญญาณ ระยะทางการให้บริการ และความสูง

หน้า
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3-67
3-87
3-88
3-108
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3-113
3-142
3-156
3-158
4-41
4-42
4-45
4-46
4-47
4-49
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4-54

สารบัญ-13

บทที่ 1
บทนำ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 1
บทนำ

บทที่ 1
บทนำ
1.1

ความเป็นมา ความสำคัญของโครงการ และวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ

พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ที่มีความได้เปรียบของสภาพภูมิประเทศที่เหมาะแก่การ
พักผ่อนหย่อนใจ จึงสามารถดึงดูดผู้คนจากแหล่งต่างๆ เข้ามามากมาย ทั้งเพื่อการท่องเที่ยว การพักผ่อน และ
การทำงาน เป็นต้น ประกอบกับเมื่อแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกได้ขับเคลื่อน จึงเป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่ดีมาก ทำให้เกิดความต้องการที่พักอาศัยเพิ่มมากขึ้น และ
ปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้ม เจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้มีผู้ลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจด้านที่
พักอาศัย เป็นจำนวนมาก ได้แก่ โรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวม ตลอดจนการจัด สรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัย ซึ่ง
ผู้บริโภคได้มีกระแสการตอบรับมากขึ้นในปัจจุบัน
ด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจดังกล่าวข้างต้น บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด จึงได้มีความประสงค์ที่จะขอ
เปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อพัฒนาโครงการจากเดิมเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ให้เป็นอาคารโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม โดยมีรายละเอียดของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้
สถานภาพเดิมของอาคารโครงการ
โครงการไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (ซึ่งในรายงานฉบับนี้ จะแทนว่า “โครงการ”) ของบริษัท ไรซิ่ง
เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนพระตำหนัก ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เดิมโครงการ
ออกแบบเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ขนาดความสูง 8 ชั้น สูง 22.90 เมตร จำนวน 1 อาคาร มีห้องชุด
พักอาศัยจำนวน 92 ห้อง และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดยโครงการได้นำเสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม (EIA) ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.(สผ.).และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ดังหนังสือที่ ทส 1009.5/6947 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 (สำเนา
หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานฯ แสดงดัง ภาคผนวก ข) ซึ่งภายหลังได้มีการยื่นขออนุญาตดำเนินการ
โครงการและก่อสร้างอาคารตามที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก สผ.
และได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ จากเมืองพัทยาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 (สำเนาใบอนุญาต อ.1 แสดง
ดังภาคผนวก ข) และในช่วงการดำเนินการก่อสร้าง โครงการได้มีการดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงการ
ก่อสร้าง แสดงดังภาคผนวก ฉ
สถานภาพปัจจุบันของอาคารโครงการ
จากการที่โครงการได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ จากเมืองพัทยา แล้วจึงดำเนินการก่อสร้างอาคาร
โดยในขณะที่กำลังก่อสร้างอาคาร โครงการได้ขอยื่นรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่แตกต่าง
ไปจากรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. ดังหนังสือที่ ทส 1009.5/6947 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
ต่อเมืองพัทยา ตามข้อ 3(1) ของมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564
(ภาคผนวก ข) ซึ่งเป็นการปรับปรุงภายในอาคาร ไม่มีผลกระทบต่อฐานรากและโครงสร้างของอาคาร ทั้งนี้
โครงการได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดภายในอาคารแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้
หน้า 1-1

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 1
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1)
2)
3)
4)
5)

ลดจำนวนห้องพักชั้น 6 จากเดิม 14 ห้อง เหลือ 10 ห้อง
ลดจำนวนห้องพักชั้น 8 จากเดิม 10 ห้อง เหลือ 6 ห้อง
ลดจำนวนพื้นที่จอดรถจำนวน 1 คัน (จากเดิม 18 คัน เหลือ 17 คัน)
ย้ายห้องพักมูลฝอยรวมมาไว้บริเวณพื้นที่จอดรถที่โครงการลดจำนวนลง 1 คัน
เปลี่ยนตำแหน่งห้องพักมูลฝอยรวมเดิม เป็นห้องระบบไฟฟ้าสำรอง (Generator) และปรับย้าย
ผนังด้านหน้าห้อง
6) เปลี่ยนแปลงห้องระบบไฟฟ้าสำรอง (Generator) เดิม เป็นห้องปั๊มน้ำ
7) ห้องควบคุมไฟฟ้า (Main Distribution Board, MDB) ชั้น 2 ทำการก่อผนังและเทพื้นเพิ่มเพื่อ
เป็นส่วนของหลังคาห้องระบบไฟฟ้าสำรอง (Generator) ชั้น 1
8) ขยายพื้นที่ชานพักบันได ชั้น 1-8
9) เพิ่มเติมห้องเครื่องสระว่ายน้ำ บริเวณชั้น 7
10) ปิดทึบห้องปั๊มน้ำ (เดิม) ชั้น 1
11) ปรับลดพื้นที่ใช้สอยบริเวณทางเดินภายในโครงการ
จากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้จำนวนห้องพักลดลงจาก 92 ห้อง
เป็น 84 ห้อง ที่จอดรถลดลงจาก 18 คัน เป็น 17 คัน พื้นที่สีเขียวทั้งหมดลดลงจาก 289.93 ตารางเมตร เป็น
287.75 ตารางเมตร และมี พื้นที่อาคารไม่รวมที่จอดรถและทางวิ่งใต้อาคารลดลง 0.11 ตารางเมตร จาก
3,842.31 ตารางเมตร เป็น 3,842.20 ตารางเมตร โดยปัจจุบัน (มิถุนายน 2564) อาคารโครงการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ และยังไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตเปิดการใช้อาคาร (อ.6) จากเมืองพัทยา ด้วยเหตุนี้ โครงการจึงไม่ได้
ดำเนินการเปิดขายห้องชุดหรือมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด โดยโฉนดที่ดินโครงการยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของ
บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด (สำเนาโฉนดที่ดินโครงการ แสดงดังภาคผนวก ก) ดังนั้นจึงไม่เกิดการกระทบสิทธิ
ของผู้ซื้อห้องชุดแต่อย่างใด
การขอดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคารในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของ
โครงการในครัง้ นี้
ในการนี้ บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด มีความประสงค์ที่จะขอดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อให้
โครงการมีลักษณะอาคารและประเภทการดำเนินกิจการสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จากเดิมอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) เปลี่ยนเป็นอาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร สูง 22.90 เมตร มีห้องพักจำนวน 84 ห้อง (เป็นห้องพักสำหรับผู้พิการฯ
จำนวน 7 ห้อง) มีพื้นที่ใช้สอยอาคาร 4,356.22 ตารางเมตร และที่จอดรถยนต์จำนวน 17 คัน (รวมที่จอดรถ
สำหรับผู้พิการฯ 1 คัน) โดยมีกิจกรรมในการปรับปรุงพื้นที่โครงการบริเวณแปลนพื้นชั้น 1 ดังนี้ (รูปที่ 2.4.2-1
บทที่ 2)
1. ย้ายที่จอดรถหมายเลข 1 จากบริเวณด้านข้างลิฟต์มาไว้ยังบริเวณหน้าห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
2. ตำแหน่งที่จอดรถหมายเลข 1 เดิม ปรับปรุงให้เป็นที่จอดรถสำหรับผู้พิการฯ
3. สลับตำแหน่งระหว่างที่จอดรถหมายเลข 17 กับตำแหน่งของห้องปั๊มน้ำ
ทั้งนี้ จากการที่โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่จอดรถตามข้อ 1. และข้อ 2. ทำให้พื้นที่สีเขียวลดลง
จาก 287.75 ตารางเมตร เป็น 251.54 ตารางเมตร และสรุปรายละเอียดโครงการภายหลังการขอดัดแปลง
และเปลี่ยนการใช้อาคารในครั้งนี้ แสดงดังตารางที่ 1.1-1
หน้า 1-2
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ตารางที่ 1.1-1 เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการจากสถานภาพเดิมทีเ่ คยได้รับความเห็นชอบ และสถานภาพปัจจุบันโครงการ กับรายละเอียดโครงการที่ขอดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคารในครั้งนี้
ลำดับ

รายละเอียดโครงการ

1/รายละเอียดทีป
่ รากฎในรายงานการวิเคราะห์

1
2
3

ประเภทอาคาร
พื้นที่โครงการ
การใช้ประโยชน์พื้นที่อาคาร
(พื้นทีใช้สอย)
- ชั้นที่ 1

อาคารพักอาศัยรวม (อาคารชุด)
- 2 งาน 18.6 ตารางวา (874.40 ตารางเมตร)
4,362.24 ตารางเมตร

5

- ชั้นที่ 2
- ชั้นที่ 3
- ชั้นที่ 4
- ชั้นที่ 5
- ชั้นที่ 6
- ชั้นที่ 7
- ชั้นที่ 8
- ชั้นดาดฟ้า
จำนวนห้องพัก
- ชั้นที่ 1
- ชั้นที่ 2
- ชั้นที่ 3
- ชั้นที่ 4
- ชั้นที่ 5
- ชั้นที่ 6
- ชั้นที่ 7
- ชั้นที่ 8
- ชั้นดาดฟ้า
รวม
ระยะถอยรนอาคาร

6

จํานวนคนในโครงการ

7

พื้นที่สีเขียว
- แนวทางฯ ของ สผ.

4

2/รายละเอียดในปัจจุบันของโครงการ

รายละเอียดที่ขอดัดแปลงและเปลี่ยนแปลง
การใชอาคารในครั้งนี้

อาคารพักอาศัยรวม (อาคารชุด)
- 2 งาน 18.6 ตารางวา (874.40 ตารางเมตร)
4,356.22 ตารางเมตร

อาคารโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
- 2 งาน 18.6 ตารางวา (874.40 ตารางเมตร)
4,356.22 ตารางเมตร

- 626.20 ตารางเมตร (รวมพื้นที่จอดรถและทางวิ่ง)

- 602.48 ตารางเมตร (รวมพื้นที่จอดรถและทางวิ่ง)

- 602.48 ตารางเมตร (รวมพื้นที่จอดรถและทางวิ่ง)

- 555.59 ตารางเมตร
- 471.43 ตารางเมตร
- 572.69 ตารางเมตร
- 572.69 ตารางเมตร
- 502.01 ตารางเมตร
- 555.59 ตารางเมตร
- 488.02 ตารางเมตร
- 27.59 ตารางเมตร

- 534.88 ตารางเมตร
- 473.30 ตารางเมตร
- 574.56 ตารางเมตร
- 574.56 ตารางเมตร
- 504.15 ตารางเมตร
- 563.26 ตารางเมตร
- 490.16 ตารางเมตร
- 38.87 ตารางเมตร

- 534.88 ตารางเมตร
- 473.30 ตารางเมตร
- 574.56 ตารางเมตร
- 574.56 ตารางเมตร
- 504.15 ตารางเมตร
- 563.26 ตารางเมตร
- 490.16 ตารางเมตร
- 38.87 ตารางเมตร

-

-

-

- 11 ห้อง
- 13 ห้อง
- 16 ห้อง
- 16 ห้อง
- 10 ห้อง
- 12 ห้อง
- 6 ห้อง

- 11 ห้อง
- 13 ห้อง
- 16 ห้อง
- 16 ห้อง
- 10 ห้อง
- 12 ห้อง
- 6 ห้อง

-

-

-

- 92 ห้อง
แนวเขตที่ดิน ระยะถอยร่น (เมตร)
- ทิศเหนือ
1.17 (ผนังทึบ)
- ทิศตะวันออก
1.05 (ผนังทึบ)
- ทิศใต้
1.55 (ผนังทึบ)
- ทิศตะวันตก
2.15 เมตร (ผนังทึบ)
- ผู้พักอาศัย จํานวน 278 คน / พนักงาน จำนวน 10 คน
- รวมจำนวน 288 คน
- พื้นที่สีเขียวทั้งหมด 289.93 ตารางเมตร
(อัตราส่วน 1.007 ตารางเมตร/คน)
- พื้นที่สีเขียวชั้นล่างภายนอกอาคาร 193.14 ตารางเมตร
(ไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร)

- 84 ห้อง
แนวเขตที่ดิน ระยะถอยร่น (เมตร)
- ทิศเหนือ
0.71 (ผนังทึบ)
- ทิศตะวันออก
1.07 (ผนังทึบ)
- ทิศใต้
1.55 (ผนังทึบ)
- ทิศตะวันตก
2.025 (ผนังทึบ)
- ผู้พักอาศัย จํานวน 264 คน / พนักงาน จำนวน 10 คน
- รวมจำนวน 274 คน
- พื้นที่สีเขียวทั้งหมด 287.75 ตารางเมตร
(อัตราส่วน 1.05 ตารางเมตร/คน)
- พื้นที่สีเขียวชั้นล่างภายนอกอาคาร 191.44 ตารางเมตร
(ไม่น้อยกว่า 137 ตารางเมตร)

- 84 ห้อง
แนวเขตที่ดิน ระยะถอยร่น (เมตร)
- ทิศเหนือ
0.71 (ผนังทึบ)
- ทิศตะวันออก
1.07 (ผนังทึบ)
- ทิศใต้
1.55 (ผนังทึบ)
- ทิศตะวันตก
2.025 (ผนังทึบ)
- ผู้ใช้บริการ จํานวน 168 คน / พนักงาน จำนวน 10 คน
- รวมจำนวน 178 คน
- พื้นที่สีเขียวทั้งหมด 245.37 ตารางเมตร
(อัตราส่วน 1.38 ตารางเมตร/คน ไม่น้อยกว่า 1 คน/ 1
ตารางเมตร)
- พื้นที่สีเขียวชั้นล่างภายนอกอาคาร 148.21 ตารางเมตร
(ไม่น้อยกว่า 89 ตารางเมตร)

ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบ

-

11 ห้อง
13 ห้อง
16 ห้อง
16 ห้อง
14 ห้อง
12 ห้อง
10 ห้อง

(ยื่นขอเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการที่แตกต่าง
ไปจากรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สผ.
ต่อหน่วยงานอนุญาต)

สรุปการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
โดยเปรียบเทียบรายละเอียดในปัจจุบันของโครงการ
กับ
รายละเอียดที่ขอดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใชอาคารในครั้งนี้

- เปลี่ยนแปลง (โครงการขอดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
-

- เปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
1. ย้ายที่จอดรถหมายเลข 1 จากบริเวณด้านข้างลิฟต์มาไว้ยังบริเวณหน้าห้อง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
2. ตำแหน่งที่จอดรถหมายเลข 1 เดิม ปรับปรุงให้เป็นที่จอดรถสำหรับผู้พิการฯ
หมายเลข 2
-

- เปลี่ยนแปลง (ลดลง 96 คน)
- เปลี่ยนแปลง (ลดลง 36.21 ตารางเมตร) เนื่องจากเปลี่ยนเกณฑ์การนับพื้นที่
สีเขียวใหม่โดยไม่นับรวมพื้นที่กว้างน้อยกว่า 1 เมตร พื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตอาคาร
หรือซ้อนทับกับพื้นที่งานระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่โครงการ และปรับปรุง
พื้นที่จอดรถบริเวณชั้น 1 เพื่อให้เป็นที่จอดรถสำหรับผู้พิการฯ อย่างไรก็ตาม พื้นที่
สีเขียวทั้งหมดของโครงการยังคงเป็นเป็นตามเกณฑ์ที่กำหนด 1 คน/1 ตารางเมตร
หน้า 1-3

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 1
บทนำ

ตารางที่ 1.1-1 (ต่อ)
ลำดับ

7

8

รายละเอียดโครงการ

1/รายละเอียดทีป
่ รากฎในรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบ

พื้นที่สีเขียว (ต่อ)

- พื้นที่สีเขียวยั่งยืน-ปลูกไม้ยืนต้น 137.65 ตารางเมตร
(ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร)
- พื้นที่สีเขียวบนชั้น 7 และชั้น 8 ของอาคาร มีจำนวนรวม
96.79 ตารางเมตร
-แผนปฏิบัติการฯ ชุมชนเมือง - พื้นที่สีเขียวยั่งยืน-ปลูกไม้ยืนต้น 137.65 ตารางเมตร
อย่างยั่งยืน
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างตามเกณฑ์ (85.90
ตารางเมตร))
ระบบสาธารณูปโภค
8.1 ระบบน้ำใช้
- ปริมาณความต้องการน้ำใช้ - 58.03 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- การสำรองน้ำ
- 205 ลูกบาศก์เมตร
(ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน จำนวน 1 ถัง (165 ลูกบาศก์เมตร)
และถังเก็บน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า จำนวน 8 ถัง ขนาด 500
ลิตร/ถัง (40 ลูกบาศก์เมตร))
8.2 การจัดการน้ำเสีย
-ปริมาณน้ำเสีย
- 45.07 ลูกบาศก์เมตร/วัน
-ระบบบําบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศจำนวน 1 ชุด
- ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน
-คุณภาพน้ำทิ้ง
8.3 ระบบระบายน้ำ
และปองกันน้ำทวม

8.4 การจัดการมูลฝอย
-ปริมาตรมูลฝอย
-ห้องพักมูลฝอยรวม
-กำหนดลางทําความสะอาด
-น้ำล้างห้องพักมูลฝอยรวม

- ค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
- ระบบระบายน้ำภายในโครงการเป็นท่อแยกระหว่างน้ำฝน
และท่อระบบน้ำเสีย
- น้ำฝนจะถูกรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีต โดยมีบ่อพัก
น้ำเป็นระยะ และลงสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำพร้อมตะแกรงดัก
ขยะ เข้าสู่บ่อพักระบายน้ำสาธารณะต่อไป
- ปริมาณน้ำส่วนเกิน 13.55 ลูกบาศก์เมตร โดยหน่วงน้ำใน
ระบบท่อหน่วง ปริมาตรกักเก็บได้รวม 18.28 ลูกบาศก์เมตร
- 1.17 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ห้องผนังคอนกรีต พื้นที่ 8.46 ตารางเมตร
- มีความจุรวม 12.69 ลูกบาศก์เมตร (เก็บกอง 1.5 เมตร)
- สัปดาหละ 1 ครั้ง
- เขาสูระบบบําบัดน้ำเสียรวมของโครงการ

2/รายละเอียดในปัจจุบันของโครงการ

(ยื่นขอเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการที่แตกต่างไป
จากรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สผ.ต่อ
หน่วยงานอนุญาต)

- พื้นที่สีเขียวยั่งยืน-ปลูกไม้ยืนต้น 137.65 ตารางเมตร
(ไม่น้อยกว่า 68.50 ตารางเมตร)
- พื้นที่สีเขียวบนชั้น 7 และชั้น 8 ของอาคาร มีจำนวนรวม
96.31 ตารางเมตร
- พื้นที่สีเขียวยั่งยืน-ปลูกไม้ยืนต้น 137.65 ตารางเมตร
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างตามเกณฑ์ (31.07
ตารางเมตร))

รายละเอียดที่ขอดัดแปลงและเปลี่ยนแปลง
การใชอาคารในครั้งนี้

สรุปการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
โดยเปรียบเทียบรายละเอียดในปัจจุบันของโครงการ
กับ
รายละเอียดที่ขอดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใชอาคารในครั้งนี้
- พื้นที่สีเขียวยั่งยืน-ปลูกไม้ยืนต้นชั้นล่างจำนวน 60.45 ตารางเมตรมีความ
เพียงพอและไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 44.50 ตารางเมตร

- พื้นที่สีเขียวยั่งยืน-ปลูกไม้ยืนต้น 60.45 ตารางเมตร
(ไม่น้อยกว่า 44.50 ตารางเมตร)
- พื้นที่สีเขียวบนชั้น 7 และชั้น 8 ของอาคาร มีจำนวนรวม
97.16 ตารางเมตร
- พื้นที่สีเขียวยั่งยืน-ปลูกไม้ยืนต้น 60.45 ตารางเมตร
- พื้นที่สีเขียวยั่งยืน-ปลูกไม้ยืนต้นทั้งโครงการจำนวน 60.45 ตารางเมตรมี
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างตามเกณฑ์ (30.124 ความเพียงพอและไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 30.124 ตารางเมตร
ตารางเมตร))

- 53.95 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- 64.84 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- 205 ลูกบาศก์เมตร
- 205 ลูกบาศก์เมตร
(ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน จำนวน 1 ถัง (165 ลูกบาศก์เมตร) (ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน จำนวน 1 ถัง (165 ลูกบาศก์เมตร)
และถังเก็บน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า จำนวน 8 ถัง ขนาด 500 และถังเก็บน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า จำนวน 8 ถัง ขนาด 500
ลิตร/ถัง (40 ลูกบาศก์เมตร))
ลิตร/ถัง (40 ลูกบาศก์เมตร))

- ปริมาณน้ำใช้เพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 10.89 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ปริมาณสำรองน้ำใช้ภายในโครงการจำนวน 205 ลูกบาศก์เมตร ยังคงเพียงพอ
ต่อปริมาณความต้องการน้ำใช้จำนวน 64.84 ลูกบาศก์เมตร โดยสามารถสำรอง
ใช้ได้ประมาณ 3.17 วัน

- 43.16 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศจำนวน 2 ชุด
- ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน จํานวน 1 ชุด และขนาด
0.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน จํานวน 1 ชุด (ติดตั้งเพิ่มจากเดิม
เพื่อรองรับน้ำเสียส่วนพนักงานและน้ำล้างห้องพักมูลฝอย)
- ค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
- ระบบระบายน้ำภายในโครงการเป็นท่อแยกระหว่างน้ำฝน
และท่อระบบน้ำเสีย
- น้ำฝนจะถูกรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีต โดยมีบ่อพัก
น้ำเป็นระยะ และลงสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำพร้อมตะแกรงดัก
ขยะ เข้าสู่บ่อพักระบายน้ำสาธารณะต่อไป
- ปริมาณน้ำส่วนเกิน 13.55 ลูกบาศก์เมตร โดยหน่วงน้ำใน
ระบบท่อหน่วง ปริมาตรกักเก็บได้รวม 18.28 ลูกบาศก์เมตร

- 50.98 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศจำนวน 2 ชุด
- ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน จํานวน 1 ชุด และขนาด
0.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน จํานวน 1 ชุด

- ปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 7.82 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการจำนวน 2 ชุด มีขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร
จำนวน 1 ชุด และขนาด 0.6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับ
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการได้อย่างเพียงพอ

- ค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
- ระบบระบายน้ำภายในโครงการเป็นท่อแยกระหว่างน้ำฝน
และท่อระบบน้ำเสีย
- น้ำฝนจะถูกรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีต โดยมีบ่อพัก
น้ำเป็นระยะ และลงสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำพร้อมตะแกรงดัก
ขยะ เข้าสู่บ่อพักระบายน้ำสาธารณะต่อไป
- ปริมาณน้ำส่วนเกิน 13.55 ลูกบาศก์เมตร โดยหน่วงน้ำใน
ระบบท่อหน่วง ปริมาตรกักเก็บได้รวม 18.28 ลูกบาศก์เมตร

- ระบบหน่วงน้ำภายในโครงการ เป็นระบบหน่วงน้ำในเส้นท่อระบายน้ำ มี
ปริมาตรกักเก็บน้ำส่วนเกินได้ประมาณ 18.28 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอต่อ
การกักเก็บน้ำฝนที่ตกลงภายในบริเวณพื้นที่โครงการในระยะเวลา 3 ชั่ วโมง ซึ่ง
มีปริมาณน้ำส่วนเกินประมาณ 13.55 ลูกบาศ์เมตรได้อย่างเพียงพอ

- 1.11 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ห้องผนังคอนกรีต พื้นที่ 16.42 ตารางเมตร
- มีความจุรวม 6.47 ลูกบาศก์เมตร (เก็บกอง 1 เมตร)
- สัปดาหละ 1 ครั้ง
- เขาสู ร ะบบบํ า บั ด น้ ำ เสี ย ชนิ ด เติ ม อากาศ ขนาด 0.6
ลูกบาศก์เมตร

- 0.81 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการลดลง 0.30 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- ห้องผนังคอนกรีต พื้นที่ 16.42 ตารางเมตร
- ห้องพักมูลฝอยรวมมีขนาดพื้นที่เพิ่มขึ้น 7.96 ตารางเมตร ที่พักมูลฝอยรวมมี
- มีความจุรวม 6.47 ลูกบาศก์เมตร (เก็บกอง 1 เมตร)
พื้นที่ทั้งหมด 16.42 ตารางเมตร ซึ่งที่ปรึกษาคิดพื้นที่สำหรับจัดวางมูลฝอย
- สัปดาหละ 1 ครั้ง
รวม 6.47 เมตร (หักพื้นที่สำหรับการเปิด -ปิดประตูห้องพักมูลฝอยรวม และ
- เขาสู ร ะบบบํ า บั ด น้ ำ เสี ย ชนิ ด เติ ม อากาศ ขนาด 0.6 รางระบายน้ำภายในห้องพักมูลฝอย) และสามารถรองรับมูลฝอยที่ เกิดขึ้น
ลูกบาศก์เมตร
อย่างน้อย 3 วัน ได้อย่างเพียงพอ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 1
บทนำ

ตารางที่ 1.1-1 (ต่อ)
ลำดับ

รายละเอียดโครงการ

8.5 ระบบไฟฟา
-ปริมาณการใชไฟฟา
-ระบบไฟฟาโครงการ

1/รายละเอียดทีป
่ รากฎในรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบ

- 504.66 KVA
-มี 2 ระบบ ดังนี้
(1) ระบบไฟฟาปกติ ติ ดตั ้ งหมอแปลงไฟฟา ชนิ ด Oil
Immersed Type ขนาด 630 KVA จำนวน 1 ชุด
(2) ระบบไฟฟาฉุกเฉิน ติดตั้งแบตเตอรี่เพื่อสำรองไฟฟ้า
สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย, สำหรับระบบไฟฟ้าแสง
สว่างฉุกเฉิน และป้ายบอกทางออกและทางหนีไฟ ซึ่ง
แบตเตอรี่สำรองจะทำงานทันทีเมื่อระบบไฟฟ้าปกติดับ
8.6 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
-ระบบปองกันอัคคีภัย
1. ระบบทอยืนแบบท่อแห้ง
2. หั ว รั บ น้ ำ ดั บ เพลิ ง ภายนอกอาคาร 2.5x2.5x2.5 นิ้ว
จํานวน 1 จุดบริเวณด้านหน้าของแต่ละอาคาร
2. ตูเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพรอมอุปกรณ์จํานวน 2 จุด/ชั้น
-ระบบเตือนอัคคีภัย
1. แผงควบคุม
2. เครื่องตรวจจับควัน
3. เครื่องแจงเหตุโดยใชมือดึง และกริ่งสัญญาณเตือนภัย
4. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ติดตั้งในทุกชั้นของทุกอาคาร
-บันไดหนีไฟ
- บันไดหลักใช้ร่วมเป็นบันไดหนีไฟ (ST-01) ขึ้นลงจากชั้น
ดาดฟ้า – ชั้น 1 ความกว้างบันได 3.05 เมตร ลูกตั้ง
0.18 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร
- บันไดหนีไฟ (ST-02) ขึ้นลงจากชั้น 8 – ชั้น 1 ความกว้าง
ของช่องบันได 1.80 เมตร

2/รายละเอียดในปัจจุบันของโครงการ

รายละเอียดที่ขอดัดแปลงและเปลี่ยนแปลง
การใชอาคารในครั้งนี้

สรุปการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
โดยเปรียบเทียบรายละเอียดในปัจจุบันของโครงการ
กับ
รายละเอียดที่ขอดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใชอาคารในครั้งนี้

- 504.66 KVA
-มี 2 ระบบ ดังนี้
(1) ระบบไฟฟาปกติ ติ ดตั ้ งหมอแปลงไฟฟา ชนิ ด Oil
Immersed Type ขนาด 630 KVA จำนวน 1 ชุด
(2) ระบบไฟฟาฉุกเฉิน ติดตั้งแบตเตอรี่เพื่อสำรองไฟฟ้า
สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย, สำหรับระบบไฟฟ้าแสง
สว่างฉุกเฉิน และป้ายบอกทางออกและทางหนีไฟ ซึ่ง
แบตเตอรี่สำรองจะทำงานทันทีเมื่อระบบไฟฟ้าปกติดับ

- 504.66 KVA
-มี 2 ระบบ ดังนี้
(1) ระบบไฟฟาปกติ ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา ชนิด Oil Immersed
Type ขนาด 630 KVA จำนวน 1 ชุด
(2) ระบบไฟฟาฉุกเฉิน ติดตั้งแบตเตอรี่เพื่อสำรองไฟฟ้า
สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย, สำหรับระบบไฟฟ้าแสง
สว่างฉุกเฉิน และป้ายบอกทางออกและทางหนีไฟ ซึ่ง
แบตเตอรี่สำรองจะทำงานทันทีเมื่อระบบไฟฟ้าปกติดับ

-

(ยื่นขอเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการที่แตกต่างไป
จากรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สผ.ต่อ
หน่วยงานอนุญาต)

1. ระบบทอยืนแบบท่อแห้ง
1. ระบบทอยืนแบบท่อแห้ง
2. หั ว รั บ น้ ำ ดั บ เพลิ ง ภายนอกอาคาร 2.5x2.5x2.5 นิ้ว 2. หั ว รั บ น้ ำ ดั บ เพลิ ง ภายนอกอาคาร 2.5x2.5x2.5 นิ้ ว
จํานวน 1 จุดบริเวณด้านหน้าของแต่ละอาคาร
จํานวน 1 จุดบริเวณด้านหน้าของแต่ละอาคาร
2. ตูเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพรอมอุปกรณ์จํานวน 2 จุด/ชั้น 2. ตูเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพรอมอุปกรณ์จํานวน 2 จุด/ชั้น
1. แผงควบคุม
2. เครื่องตรวจจับควัน
3. เครื่องแจงเหตุโดยใชมือดึง และกริ่งสัญญาณเตือนภัย
4. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ติดตั้งในทุกชั้นของทุกอาคาร
- บันไดหลักใช้ร่วมเป็นบันไดหนีไฟ (ST-01) ขึ้นลงจากชั้น - บันไดหลักใช้ร่วมเป็นบันไดหนีไฟ (ST-01) ขึ้นลงจากชั้น
ดาดฟ้า – ชั้น 1 ความกว้างของช่องบันไดข้างละ 1.50 ดาดฟ้า – ชั้น 1 ความกว้างของช่องบันไดข้างละ 1.50
เมตร สำหรับพื้นที่หน้าบันไดมีความกว้าง 3.10 เมตร อีก เมตร สำหรับพื้นที่หน้าบันไดมีความกว้าง 1.70 เมตร อีก
ด้านกว้าง 1.70 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร และลูกนอน 0.25 ด้านกว้าง 3.10 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร และลูกนอน 0.25
เมตร
เมตร
- บันไดหนีไฟ (ST-02) ขึ้นลงจากชั้น 8 – ชั้น 1 ความกว้าง - บันไดหนีไฟ (ST-02) ขึ้นลงจากชั้น 8 – ชั้น 1 ความกว้าง
ของช่องบันได 1.90 เมตร พื้นที่หน้าบันไดมีความกว้าง ของช่องบันได 1.90 เมตร พื้นที่หน้าบันไดมีความกว้าง
2.40 เมตร อีกด้านกว้าง 1.58 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร และ 2.40 เมตร อีกด้านกว้าง 1.58 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร และ
ลูกนอน 0.22 เมตร
ลูกนอน 0.22 เมตร
-พื้นที่จุดรวมพล
- จำนวน 2 แห่ง รวมพื้นที่ 77.82 ตารางเมตร
- จำนวน 2 แห่ง รวมพื้นที่ 77.82 ตารางเมตร
- จำนวน 1 แห่ง รวมพื้นที่ 50 ตารางเมตร
- พื้นที่จุดรวมพลลดลง 27.82 ตารางเมตร เนื่องจากจำนวนคนในโครงการ
- สัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้ใช้บริการ 0.27 ตารางเมตร/ - สัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้ใช้บริการ 0.28 ตารางเมตร/ - สัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้ใช้บริการ 0.28 ตารางเมตร/ ลดลง โดยมีสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้ใช้บริการ 0.28 ตารางเมตร ซึ่งยังคง
คน (77.28/288)
คน (77.28/274)
คน (50/178)
เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด (0.25 ตารางเมตร/ 1 คน)
8.7. การจราจร
- มีทางเขา-ออก จํานวน 1 แหง ความกว้าง 6 เมตร
- มีทางเขา-ออก จํานวน 1 แหง ความกว้าง 6 เมตร
- มีทางเขา-ออก จํานวน 1 แหง ความกว้าง 6 เมตร
- เดินรถแบบสองทาง เชื่อมต่อกับซอยพระตำหนัก 5 แยก - เดินรถแบบสองทาง เชื่อมต่อกับซอยพระตำหนัก 5 แยก - เดินรถแบบสองทาง เชื่อมต่อกับซอยพระตำหนัก 5 แยก
4 ถนนพระตำหนัก
4 ถนนพระตำหนัก
4 ถนนพระตำหนัก
- ที่จอดรถ จำนวน 18 คัน
- ที่จอดรถ จำนวน 17 คัน
- ที่จอดรถ จำนวน 17 คัน (สำหรับผู้พิการฯ 1 คัน)
-ที่จอดรถลดลงจำนวน 1 คัน และยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้มีที่จอดรถ
ไม่น้อยกว่า 17 คัน โดยโครงการจัดให้มีที่จอดรถ จำนวน 17 คัน
8.8 การจัดการสระว่ายน้ำ
- สระว่ายน้ำกลางแจ้ง 1 แห่ง บริเวณชั้น 7 ระบบคลอรีน - สระว่ายน้ำกลางแจ้ง 1 แห่ง บริเวณชั้น 7 ระบบคลอรีน - สระว่ายน้ำกลางแจ้ง 1 แห่ง บริเวณชั้น 7 ระบบคลอรีน
ที่มา: 1/ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ (กรกฎาคม 2559) โครงการ Rising Place, บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด.2564
2/
รายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place (เมษายน 2564), บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด.2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 1
บทนำ

จากการที่โครงการมีความประสงค์จะดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคารทำให้โครงการเข้าเงื่อนไขต้อง
เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี พ.ศ.2563 “ข้อ 19 อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยการนั้นก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้
บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้คงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ใช้บังคับอยู่ในวัน
ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตหรือที่ได้รับแจ้งไว้ แต่การขอ
เปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งหรือการดําเนินการอื่นใดหลังจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้” และให้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางที่กำหนดไว้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และ
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2563 ในขั้นตอนการขออนุญาตดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคารต่อสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
ดังนั้น บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด จึงมอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นผู้มีสิทธิในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ซึ่ง
ในรายงานฉบับนี้ จะแทนว่า “บริษัทที่ปรึกษา”) เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี (คชก.
ชลบุรี) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะดำเนินการในลำดับขั้นตอนต่อไป
1.2 การประเมินทางเลือกในการดำเนินการ
1.2.1 สถานทีต่ ั้งโครงการ
โครงการตั้งอยู่ที่ ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี โครงการเป็นการขอเปลี่ยนการใช้อาคารจากเดิมเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ประเภทอาคารชุด
เปลี่ยนเป็น อาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร สูง 22.90 เมตร
(ความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นชั้นดาดฟ้า) มีห้องพักจำนวน 84 ห้อง (เป็นห้องพักสำหรับผู้พิการฯ
จำนวน 7 ห้อง) มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวม 4,356.22 ตารางเมตร และที่จอดรถยนต์จำนวน 17 คัน (รวมที่จอด
รถสำหรับผู้พิการฯ 1 คัน)
1.2.2 เหตุผลในการเลือกที่ตั้งโครงการ
1) บริเวณที่ตั้งพื้นที่โครงการอยู่ที่ ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมสะดวก และอยู่ในพื้นที่ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เข้าถึง เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบระบายน้ำ และการจัดการมูลฝอย เป็นต้น โดยมีรายละเอียดความพร้อม
ด้านระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ดังนี้
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- ระบบไฟฟ้า พื้นที่โครงการอยู่ในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ซึ่ง มี
ปริมาณไฟฟ้าสำรองเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยโครงการได้จัดตั้งเสารับไฟฟ้าไว้หน้าโครงการ
แล้วเดินสายเข้าไปยังห้องไฟฟ้าบริเวณชั้นล่าง จากนั้นจึงแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของโครงการ
- ระบบน้ำประปา พื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงใช้บริการน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
พัทยา (ชั้นพิเศษ) ซึ่งมีปริมาณน้ำเหลือจ่ายเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และสามารถให้บริการกับ
โครงการได้ โดยติดต่อรับน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) บริเวณด้านหน้าโครงการ
- การจัดการมูลฝอย พื้นที่โครงการอยู่ในเขตความรับผิดชอบการเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยา ซึ่ง
จะเข้ามาบริการเก็บขนมูลฝอยบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อนำไปดำเนินการกำจัดโดยวิธีฝัง
กลบต่อไป สำหรับการจัดการมูลฝอยในพื้นที่ โครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมจัดเก็บมูลฝอยแบบแยก
ประเภทมีประตูปิดมิดชิดและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยลดปัญหาด้านมูลฝอยตกค้างและกลิ่น
รบกวนได้เป็นอย่างดี
- ระบบบำบัดน้ำเสีย เมืองพัทยาได้มีการจัดระบบบัดน้ำเสียรวม ครอบคลุมพื้นทีใ่ ห้บริการในเขตเมือง
พัทยา ปัจจุบันมีโรงบำบัดน้ำเสีย 2 แห่งซึ่งมีการใช้งานเต็มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย เมืองพัทยาจึงให้
โครงการที่อยู่ภายในพื้นที่รับผิดชอบต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมภายในโครงการเพื่อบำบัดน้ำเสียให้มี
คุณภาพมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดก่อนระบายออกสู่ทะเล
- ระบบระบายน้ำ บริเวณซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการมีระบบ
ระบายน้ำสาธารณะเพื่อระบายน้ำฝนลงสู่ทะเลบริเวณอ่าวแหลมไม้รวก
2) บริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ไม่ไกลจากแหล่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และสามารถเข้าถึงแหล่ง
ดังกล่าวได้สะดวก ซึ่งผู้ใช้บริการที่พักของโครงการสามารถขับรถ หรือใช้บริการรถเช่า/รถโดยสารเพื่อเดินทาง
ไปยังสถานที่ต่างๆ ดังนี้
- สถานที่ราชการ ได้แก่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา
สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา หน่วยป้องกันภัยพิบัติ
ทางทะเลจอมเทียน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ด่านพัทยา ฯลฯ
- โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลเมืองพัทยา โรงพยาบาลบางละมุง โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา และโรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์
- แหล่งจับจ่ายใช้สอย ได้แก่ เซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช คิงพาวเวอร์ เทอร์มินอล 21 พัทยา ตลาด
นัดเทพประสิทธิ์ ฮาร์เบอร์พัทยา โฮมโปร บิ๊กซี ตลาดโพธิสาร ตลาดเก่านาเกลือ ตลาดลานโพธินาเกลือ และตลาด
นัดอื่นๆ ในพื้นที่เมืองพัทยา ฯลฯ
- สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ หาดจอมเทียน หาดพัทยา เขาพระตำหนัก (เขาพระบาท) วัดพระใหญ่
สวนเฉลิมพระเกียรติ เมืองจำลอง พิพิธภัณฑ์ขวด พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ ปราสาทไม้สัจธรรม สวนสนุกพัทยาปาร์ค
โชว์คาบาเรต์ วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม หาดวงพระจันทร์ หาดวงอำมาตย์ ฯลฯ
3) การเดินทางมายังพื้นที่โครงการมีความสะดวก เนื่องจากทางคมนาคมที่มายังเมืองพัทยา มีทาง
รถยนต์ รถไฟ รถตู้ และรถโดยสารปรับอากาศ และเครื่องบิน ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปได้ ดังนี้
- เดินทางด้วยรถยนต์ จากกรุงเทพมหานครใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 หรือใช้ถนนสุขุมวิท
(ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 3) เข้ า สู ่ ต ั ว เมื อ งพั ท ยา และตั ้ ง พิ ก ั ด ทางภู ม ิ ศ าสตร์ 12°54'39.49"เหนือ
100°51'31.56"ตะวันออก เพื่อไปยังที่ตั้งโครงการ
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- เดินทางด้วยรถไฟ นั่งรถไฟสายกรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง รถไฟบริการวันละ 1 เที่ยว วิ่งจาก
สถานีหัวลำโพงไปยังพัทยาใต้ ออกเดินทางจากสถานีหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร ทุกวัน เวลา 06.55 น. ถึง
พัทยา เวลา 10.25 น. เมื่อไปถึงพัทยาแล้ว สามารถเรียกใช้บริการรถสองแถว และรถจักรยานยนต์รับจ้างไปยัง
ที่ต่างๆ ซึ่งจะมีจอดอยู่ตามสถานที่สำคัญๆ และตามแยกต่างๆ สามารถเรียกใช้ และต่อรองราคากันได้ตาม
สะดวก
- เดินทางด้วยเครื่องบิน การเดินทางด้วยเครื่องบิน มาลงท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จากนั้น
เช่ารถยนต์หรือรถโดยสารมายังพื้นที่โครงการต่อไป
1.2.3 เหตุผลในการเลือกดำเนินโครงการเป็นอาคารโรงแรม
1) ความคุ้มค่าในการลงทุน
เนื่องจากเมืองพัทยา มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและสถานบันเทิงที่น่าสนใจหลายแห่ง สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาพัทยาในแต่ละปีได้เป็นจำนวนมาก และมีประชาชน
จากท้องถิ่นอื่นเข้ามาทำธุรกิจ และทำการค้าขายมากขึ้น ทำให้เกิดความต้องการที่พักอาศัยมากขึ้นตามไปด้วย
2) การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ หรือคนไทย ผู้ที่เข้ามาเที่ยวที่ พัทยาต้องการพักผ่อนในสถานที่ ที่มี
เครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน การคมนาคมเข้าถึงสะดวก อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง สถานที่พัก
มีความเป็นส่วนตัว เหมาะแก่การพักผ่อนหรืออยู่อาศัย และสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบได้
สะดวก
3) ความสอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎกระทรวงและประกาศต่างๆ
ความสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง
แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 โครงการ ไรซิ่ง เพลส ตั้งอยู่ที่ ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นที่ดินประเภท พ. เป็นที่ดินประเภทศูนย์กลางพาณิชยก
รรม (สี แ ดง) บริ เ วณ พ.-4 ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ใ นที ่ ด ิ น เพื ่ อ พาณิ ช ยกรรม การอยู ่ อ าศั ย สถาบั น ราชการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และกิจการอื่นนอกจากข้อห้ามตามประกาศฯ ดังกล่าว โดยโครงการเป็นการ
ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร จากเดิมเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ประเภทอาคารชุด เปลี่ยนเป็น อาคาร
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ประกอบกับการดำเนินโครงการไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือกิจกรรม
ที่ระบุในข้อห้ามของที่ดินประเภทนี้ จึงมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว และถือว่าการดำเนินการของ
โครงการไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์
ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.
2562
1.2.4 แนวทางในการเลือกรูปแบบอาคาร
1) แนวทางที่ 1 สามารถสรุปแนวคิดการออกแบบในประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ (รูปที่ 1.2.4-1)
- แนวความคิดด้านมุมมองและความสูงอาคาร อาคารมีขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
จัดที่จอดรถไว้บริเวณชั้น 1 เพื่อให้ในส่วนห้องพักแต่ละชั้น มีความสูงจากระดับพื้นดินมากขึ้น ส่วนสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่างๆ จะอยู่ที่บริเวณชั้น 1 เพื่อเพิ่มพื้นที่ส่วนพักอาศัย โดยที่ส่วนให้บริการเกี่ยวกับสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่างๆ จะอยู่ที่ระดับพื้นดิน
หน้า 1-8

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 1
บทนำ

- แนวความคิดด้านการใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ภายในโครงการ การวางอาคารตามแนว
เขตที่ดิน ทำให้ในด้านยาวของอาคารรับแดดทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก แต่มีการออกแบบแผงกัน
แดดแนวตั้ง เพื่อลดความร้อนที่เข้ามาภายในอาคาร และรับลมจากทั้งสองทาง
- แนวความคิดด้านพื้นที่ว่าง (Open Space) และพื้นที่สีเขียว จัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบ
แนวเขตที่ดิน โดยมีพื้นที่สีเขียวเปิดโล่งอยู่รอบโครงการ พื่อเป็นประโยชน์และเพิ่มความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าใช้
บริการต่อพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
- แนวความคิดด้านทางสัญจรรถยนต์ กำหนดให้มีการเดินรถสวนทางกัน เพื่อความเป็นระบบ
ของการสัญจรภายในโครงการ โดยจุดรับ-ส่งอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการติดกับถนนหน้าโครงการ
2) แนวทางที่ 2 สามารถสรุปแนวคิดการออกแบบในประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ (รูปที่ 1.2.4-1)
- แนวความคิดด้านมุมมองและความสูงอาคาร อาคารมีขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
จัดที่จอดรถไว้บริเวณชั้น 1 เพื่อให้ในส่วนห้องพักแต่ละชั้น มีความสูง จากระดับพื้นดินมากขึ้น ส่วนสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่างๆ จะอยู่ทดี่ ้านบนเพื่อใช้ประโยชน์จากมุมมองรอบพื้นที่โครงการ
- แนวความคิดด้านการใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ภายในโครงการ การวางอาคารตามแนว
เขตที่ดิน ทำให้ในด้านยาวของอาคารรับแดดทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก แต่มีการออกแบบแผงกัน
แดดแนวนอน (ชายคา) เพื่อลดความร้อนที่เข้ามาภายในอาคาร และรับลมจากทั้งสองทาง
- แนวความคิดด้านพื้นที่ว่าง (Open Space) และพื้นที่สีเขียว จัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบ
แนวเขตที่ดิน โดยมีพื้นที่สีเขียวเปิดโล่ง ขนาดใหญ่อยู่ทางด้านข้างด้านหนึ่งของโครงการ เพื่อสร้างความเป็น
ส่วนตัวให้แก่ผู้เข้าใช้บริการที่พักในโครงการ แต่จะทำให้พื้นที่ใช้สอยลดน้อยลง
- แนวความคิดด้านทางสัญจรรถยนต์ กำหนดให้มีการเดินรถสวนทางกัน เพื่อความเป็นระบบ
ของการสัญจรภายในโครงการ โดยจุดรับ-ส่งอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการติดกับถนนหน้าโครงการ
3) แนวทางที่ 3 สามารถสรุปแนวคิดการออกแบบในประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ (รูปที่ 1.2.4-1)
- แนวความคิดด้านมุมมองและความสูงอาคาร อาคารมีขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
ใช้เป็นส่วนพักอาศัย 7 ชั้น (ชั้น2-8) ที่จอดรถอยู่บริเวณชั้น 1 จัดให้ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อยู่ ชั้น
ด้านบนเพื่อใช้ประโยชน์จากมุมมองรอบพื้นที่โครงการ ส่วน Core วางไว้ในส่วนค่อนข้างหน้าอาคารเพื่อ
สะดวกจากการใช้งานเชื่อมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนสิ่งอำนวยความสะดวก
- แนวความคิดด้านการใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ภายในโครงการ การวางอาคารตามแนว
เขตที่ดิน ทำให้ในด้านยาวของอาคารรับแดดทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก แต่มีการออกแบบเป็นผนัง
ทึบเข้ามาเพิ่มเติม ซึ่งจะลดความร้อนได้ระดับหนึ่ง แต่เวลากลางคืนผนังจะคายความร้อน
- แนวความคิดด้านพื้นที่ว่าง (Open Space) และพื้นที่สีเขียว จัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบ
แนวเขตที่ดิน โดยมีพื้นที่สีเขียวเปิดโล่ง อยู่รอบโครงการ เพื่อเป็นประโยชน์และเพิ่มความเป็นส่วนตัว ของผู้เข้า
ใช้บริการต่อพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
- แนวความคิดด้านทางสัญจรรถยนต์ กำหนดให้มีการเดินรถสวนทางกัน เพื่อความเป็นระบบ
ของการสัญจรภายในโครงการ โดยจุดรับ-ส่งอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการติดกับถนนหน้าโครงการ
ทั้งนี้ จากการเปรียบเทียบทางเลือกในการดำเนินโครงการ โครงการได้ใช้แนวทางเลือกที่ 3 เป็น
รูปแบบการจัดวางอาคารที่โครงการเลือกนำมาใช้พัฒนาโครงการ เพื่อให้มี ความสอดคล้องในด้านสภาพภูมิ
ประเทศ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ข้อกำหนดและกฎหมายต่างๆ รวมถึงการวางตัวของอาคาร การสัญจร
รถยนต์ พื้นที่ว่าง พื้นที่สีเขียว การใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ภายในโครงการ มุมมองจากอาคาร มุมมองจาก
ภายนอกโครงการ และความสูงอาคาร
หน้า 1-9

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 1
บทนํา

- แนวคิดเรื่องมุมมองและความสูงของอาคาร
รูปที่ 1.2.4-1 แนวคิดในการพิจารณาทางเลือกโครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 1
บทนํา

รูปที่ 1.2.4-1 (ต่อ) แนวคิดในการพิจารณาทางเลือกโครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 1
บทนํา

รูปที่ 1.2.4-1 (ต่อ) แนวคิดในการพิจารณาทางเลือกโครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 1
บทนํา

รูปที่ 1.2.4-1 (ต่อ) แนวคิดในการพิจารณาทางเลือกโครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 1
บทนำ

1.2.5 การประเมินผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่อสภาพแวดล้อมและจากสภาพแวดล้อมต่อการ
ดำเนินโครงการ
แนวทางเลือกในการดำเนินการ ที่นำมาพิจารณามีผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่อสิ่งแวดล้อม
ภายในและจากภายนอกโครงการส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ ได้แก่ สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ
ด้านเสียง ด้านการพังทลายของดิน ด้านการใช้น้ำ ด้านแรงสั่นสะเทือน ด้านจราจร ด้านการจัดการมูลฝอย
และด้านทัศนีย ภาพ (แสดงดัง ตารางที ่ 1.2.5-1) สำหรับประเด็ น อื ่นๆ ของการพัฒนาโครงการ ได้ แ ก่
ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ และด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในระยะดำเนินการ ดังแสดงรายละเอียดในบทที่ 5 ต่อไป
ตารางที่ 1.2.5-1 การประเมินทางเลือกทีต่ ั้งโครงการตามผลกระทบจากภายในโครงการสู่ภายนอก
โครงการและจากภายนอกโครงการสู่ภายในโครงการ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. คุณภาพอากาศ

2. เสียง

3. แรงสั่นสะเทือน

ระยะดำเนินการ
จากการดำเนินโครงการต่อ
จากสิ่งแวดล้อมภายนอกต่อ
สภาพแวดล้อมภายนอก
การดำเนินโครงการ
- ระยะดำเนินโครงการผลกระทบเรื่อ ง - จากการสำรวจพื้นที่ในระยะรัศมี 100 เมตรรอบ
คุณภาพอากาศ เกิดจากควันหรือไอเสีย โครงการ พบว่าแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจะ
ของเครื่องยนต์ในรถยนต์ของผู้เข้ามาใช้ มาจากสถานที่กำลังก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร
บริการที่พักและผู้มาติดต่อ คาดว่ามลพิษ จำนวน 4 แห่ง คาดว่ามลพิษทางอากาศอาจจะ
ทางอากาศจากการเปิดดำเนินโครงการ เกิ ด ผลกระทบต่ อ การดำเนิ น โครงการในระยะ
จะเกิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนโดยรอบใน ดำเนินการ ซึ่งเป็นเพียงผลกระทบระยะสั้นและ
ระดับต่ำ
ชั่วคราวจึงจัดว่าเป็นผลกระทบซึ่งอยู่ ในระดับ ที่
ยอมรับได้
- ระยะดำเนิ น การ เสี ย งดั ง เกิ ด จาก - แหล่งกำเนิดเสียงจากบริเวณโดยรอบโครงการที่
ยานพาหนะเข้า -ออกโครงการของผู้พั ก คาดว่ า จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความรำคาญและเกิ ด เป็ น
อาศัย ซึ่งเป็นระดับเสียงที่เกิดขึ้นเป็นปกติ มลพิษทางเสียง จากการสำรวจพบว่า ในระยะ
ในชีวิตประจำวัน แต่ทั้งนี้ โครงการจัดให้ รั ศ มี 100 เมตรรอบโครงการมี ส ถานที ่ ก ำลั ง
มีมาตรการลดผลกระทบเรื่องเสียงที่จ ะ ก่อสร้างและปรับปรุง อาคารจำนวน 4 แห่ง ซึ่ง
เกิดจากยานพาหนะภายในโครงการให้ อาจจะก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงที่ส่งผลกระทบต่อ
เกิ ด ขึ ้ น น้ อ ยลง ดั ง นั ้ น คาดว่ า จะไม่ โครงการในระยะดำเนิ น การ ซึ ่ ง เป็ น เพี ย ง
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้พัก ผลกระทบระยะสั ้ น และชั ่ ว คราว จึ ง จั ด ว่ า เป็ น
อาศัยของโครงการและชุมชนโดยรอบ
ผลกระทบซึ่งอยู่ในระดับต่ำ
- เนื่องจากโครงการจะดำเนินการในลักษณะ - แรงสั ่ น สะเทื อ นจากแหล่ ง กำเนิ ด ภายนอก
ให้บริการที่พักชั่วคราว ซึ่งวัตถุประสงค์ใน โครงการที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ในระดั บ รุ น แรงซึ ่ ง จะเป็ น
การดำเนินโครงการจึงเป็นสถานที่พักผ่อน ผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ จากการสำรวจ
อย่างเดียว ไม่มีการประกอบกิจกรรมใดที่จะ และตรวจสอบโดยรอบโครงการเป็นเพียงแหล่ง
ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนรบกวนต่อชุมชน ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนอยู่อาศัย ไม่มีกิจกรรมและ
และประชาชน ผู ้ อยู ่ อาศั ยโดยรอบ การ แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือนที่ส่งผลกระทบต่อ
ดำเนินโครงการ จึงคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิด โครงการ ดังนั้น จึงคาดว่าจะทำให้ไม่มีผลกระทบ
ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนรบกวนต่อ ด้านแรงสั่นสะเทือนจากภายนอกโครงการเข้าสู่
ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง
พื้นที่โครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
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ตารางที่ 1.2.5-1 (ต่อ)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. การใช้น้ำ

5. การจราจร

6. การจัดการมูลฝอย

ระยะดำเนินการ
จากการดำเนินโครงการต่อ
จากสิ่งแวดล้อมภายนอกต่อ
สภาพแวดล้อมภายนอก
การดำเนินโครงการ
- เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะใช้บริการ - บริเวณโดยรอบโครงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและอยู่
น้ำใช้จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา อาศัย มี ความต้องการใช้น้ำค่อนข้างสูงในช่วงฤดู
(ชั้นพิเศษ) โดยโครงการจะจัดให้มีถังเก็บ ท่องเที่ยวของเมืองพัทยา (ประมาณเดือนกันยายนถึง
น้ำสำรองใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า เดือนมีนาคมของทุกปี) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้
รวมทั ้ ง โครงการมี ก ารสำรองน้ ำ ทั ้ ง สิ้ น น้ำในระยะดำเนินโครงการ ดังนั้น โครงการจึงจัดให้มี
205 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ปริมาณการใช้ การสำรองน้ ำปริ มาณ 205 ลู กบาศก์ เมตร ดั งนั้ น
น้ำในระยะดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อ ปริมาณการใช้น้ำของชุมชนจะส่งผลกระทบต่อการใช้
น้ำของโครงการในระยะดำเนินการในระดับต่ำ
การใช้น้ำของชุมชนในระดับต่ำ
- ในชั่วโมงที่มีการจราจรมากที่สุดบนถนน - จากการสำรวจ พบว่า บริเวณโดยรอบโครงการ
พระตำหนัก และซอยพระตำหนัก 5 ในระยะ ส่วนใหญ่เป็นที่พักผ่อนอยู่อาศัยและมีโครงข่า ย
ดำเนินการ พบว่า มีสภาพการจราจรคงที่ และ จราจรที่สัญจรได้สะดวกและมีรถบริการสาธารณะ
สามารถเลือกใช้ความเร็วได้อย่างอิสระ ซึ่งทำ ผ่ า นตลอดเวลา และการจราจรบนถนนพระ
ให้ ผ ู ้ ข ั บขี ่ และผู ้ โดยสารจะเดิ นทางได้ ตำหนัก และซอยพระตำหนัก 5 ที่เชื่อมทางเข้า-ออก
โดยสะดวกโดยไม่มีผลกระทบจากรถคันอื่น โครงการ มีสภาพการจราจรในระดับดี ดังนั้น ใน
แต่ทั้งนี้อาจมีปัญหาเรื่องความเพียงพอของที่ ระยะดำเนิ น การจะไม่ ม ี ป ั ญ หาการจราจรต่ อ
จอดรถภายในโครงการ ซึ่งโครงการจัดให้ มี โครงการแต่อย่างใด
มาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้น คาดว่า
ผลกระทบด้านความเพียงพอของที่จอดรถใน
ระยะดำเนินการจะอยู่ในระดับปานกลาง
- โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม มีขนาด - จากการสำรวจบริเวณโดยรอบโครงการ พบว่า เป็น
ความจุ รวม 6.47 ลู กบาศก์ เมตร สามารถ ที่ตั้งของแหล่งพาณิชยกรรม ได้แก่ โรงแรม สถาน
รองรั บมู ลฝอยเกิ ดขึ ้ นไม่ น ้ อยกว่ า 3 วั น ประกอบการต่างๆ ร้านค้า ร้านอาหารอาคารพาณิชย์
(6.47/0.81 = 7.99) โดยแบ่งออกเป็น 4 ห้อง ฯลฯ และที่อยู่อาศัย ซึ่งพื้นที่ตั้งโครงการและบริเวณ
คือ ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ห้องพักมูล โดยรอบอยู่ในความรับผิดชอบเก็บขนมูลฝอยของ
ฝอยทั ่ วไป ห้ องพั กมู ลฝอยรี ไซเคิ ล และ เมืองพัทยา ซึ่งดำเนินการเก็บมูลฝอยได้หมดไม่เหลือ
ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยอั น ตราย ซึ ่ ง มี ค วาม มูลฝอยตกค้างที่จะมีผลกระทบต่อโครงการในระยะ
เพียงพอต่อปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นของ ดำเนินการ
โครงการ และกำหนดให้มีการล้างทำความ
สะอาดห้องพักมูลฝอยรวมวันเว้นวันคาดว่า
การจั ดการมู ลฝอยของโครงการจะส่ งผล
กระทบด้านการจราจร ทัศนียภาพ และกลิ่น
รบกวนต่อผู้เข้าใช้บริการ พนักงาน และผู้อยู่
อาศัยโดยรอบในระดับต่ำ

ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2564
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1.3

เหตุผลและวัตถุประสงค์การศึกษา
รายงานการศึกษาฉบับนี้ จัดทำขึ้น ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี พ.ศ.2563 “ข้อ 19 อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยการนั้นก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้
บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้คงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในวัน
ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตหรือที่ได้รับแจ้งไว้ แต่การขอ
เปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งหรือการดําเนินการอื่นใดหลังจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้” และให้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางที่กำหนดไว้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และ
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2563 ให้เสนอในขั้นขออนุญาตดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคารต่อสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้อง
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาจึงกำหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษา
ดังนี้
(1) เพื่ อศึ กษาข้ อมู ลรายละเอี ยดโครงการและสภาพแวดล้ อมปั จจุ บ ั นของทรั พยากรและคุ ณค่า
สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ในบริเวณที่ตั้งโครงการและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการ
(2) เพื ่ อประเมิ นผลกระทบของโครงการในระยะดำเนิ นการ อั นอาจมี ผลกระทบต่ อคุ ณค่ าทาง
สิ่งแวดล้อมทั้งในด้านทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่า ต่อ
คุณภาพชีวิต โดยจำแนกและอธิบายในเชิงปริมาณเกี่ยวกับขนาดและทิศทางของผลกระทบทางตรงและทางอ้อม
(3) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(4) เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการมีโครงการทั้งด้านบวกและด้านลบ
(5) เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ เพื่อป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(6) เพื่อเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการตรวจสอบมาตรการต่างๆ ที่
โครงการดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบนั้นว่ามีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมเพียงใด รวมทั้ง
เป็นการเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการด้วย
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1.4

ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา
การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ได้กำหนดให้ศึกษา
ครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน และครอบคลุมตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน (กรกฎาคม 2560) ของ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากรด้านกายภาพ ทรัพยากรด้าน
ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยทำการศึกษาภายในพื้นที่รัศมี 1
กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ (รูปที่ 1.4-1) อย่างไรก็ตาม ขอบเขตดังกล่าวเป็นเพียงขอบเขตเบื้องต้น
เท่านั้น โดยการศึกษาแต่ละด้านจะครอบคลุมระดับของผลกระทบเป็นสำคัญ โดยมีรายละเอียดในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

รายละเอียดของโครงการ
สภาพแวดล้อมปัจจุบันในบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การศึกษาเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้จัดแบ่งองค์ประกอบทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการนี้เป็น 4 หัวข้อหลัก ตามประเภทของสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด ได้แก่
(1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ : ลักษณะภูมิประเทศ ทรัพยากรดินและการพังทลายของดิน
สภาพธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน ทรัพยากรแหล่งน้ำและคุณภาพ
น้ำผิวดิน และอุทกวิทยา และคุณภาพน้ำใต้ดิน
(2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ : ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตบนบก และทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในนํ้า
(3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : การใช้น้ำ การบำบัดน้ำเสีย การจัดการสระว่ายน้ำ การ
ระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน ระบบ
ป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ การจราจร และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(4) คุณค่าคุณภาพชีวิต : ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน อาชีวอนามัย และความปลอดภัย สุขภาพและสาธารณสุข ทัศนียภาพ การบดบังแสงแดด การบดบังทิศทางลม และการ
สื่อสาร และการบดบังคลื่นวิทยุ โทรทัศน์
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะใช้ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันทั้ง 4 ด้านดังกล่าว มาพิจารณา
ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างและดำเนินโครงการ โดยศึกษา 4 ลักษณะด้วยกัน คือ
(1) การศึกษาจากรายละเอียดของโครงการ โดยคณะผู้ศึกษา จะทำการศึกษาจากเอกสารข้อมูลที่
โครงการส่งมอบให้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ ลักษณะการใช้พื้นที่ของโครงการ กิจกรรมต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการในระหว่างการก่อสร้าง และในระหว่างเปิดดำเนินการ โดยจะทำการศึกษาถึง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากโครงการ
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(2) การศึกษาจากการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน
เพื่อให้ทราบรายละเอียดของสภาพโดยทั่วไปของพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะได้นำไปพิจารณา
วิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันจะได้นำไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข หรือลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบในโอกาสต่อไป
(3) การศึกษาจากการสำรวจพื้นที่โครงการภาคสนาม เพื่อศึกษาสภาพโดยทั่วไปของโครงการใน
ขั้นต้นก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง โดยจะศึกษาสภาพความเป็นจริงในรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ตำแหน่งที่ตั้ง
ลักษณะภูมิประเทศ การใช้ที่ดิน การจราจร เส้นทางเข้า-ออก แหล่งชุมชนใกล้เคียง ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่างๆ เป็นต้น
(4) การศึ กษาจากเอกสารอ้ างอิ งต่ างๆ เพื ่ อใช้ เป็ นแนวทางในการพิ จารณาวิ เคราะห์ และ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขหรือลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
ในการจัดทำรายงาน จะใช้ข้อมูลประกอบการศึกษาจาก 2 แหล่ง ดังนี้
(1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการสำรวจในภาคสนาม ได้แก่
- สำรวจความคิดเห็นของประชาชนบริเวณรอบโครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร
- สำรวจลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมีประมาณ 1 กิโลเมตร
- สำรวจสภาพและปริมาณการจราจรบนถนนสาธารณะบริเวณพื้นที่โครงการ
(2) ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการรวบรวมจากหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
-

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดชลบุรี
ศาลาว่าการเมืองพัทยา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดชลบุรี
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา
สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา
สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา
สถานีดับเพลิงเมืองพัทยา
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รูปที่ 1.4-1 ขอบเขตพื้นที่ศกึ ษา รัศมี 1 กิโลเมตรรอบโครงการ
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1.5

กำหนดการดำเนินงานโครงการ
การศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ
4 เดือน หลังจากที่ท ี่ปรึกษาได้รับข้อมูล โครงการครบถ้วน (ตารางที่ 1.5-1) และนำเสนอรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาต่อไป
ตารางที่ 1.5-1 แผนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลักในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เดือนที่
1

2

3

4

1. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
1.1) การวางแผนกิจกรรมการศึกษา
1.2) ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ
1.3) สำรวจพื้นที่โครงการและสภาพแวดล้อมโดยรอบ
1.4) รวบรวมข้ อ มู ล ทุ ต ิ ย ภู ม ิ แ ละเก็ บ ตั ว อย่ า งคุ ณ ภาพ
ภาคสนาม
2. การประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.1) การประชาสัมพันธ์โครงการ
2.2) การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
2.3) การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
2.4) การสำรวจความคิดเห็นของพื้นที่อ่อนไหว/หน่วยงาน
ราชการผู้นำชุมชน
3. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1) ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
3.2) ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ
3.3) ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
3.4) ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
4. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1) กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2) กำหนดมาตรการการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
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1.6

การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นำผลการศึ กษาทางด้ านทรั พยากรธรรมชาติ และสิ ่ งแวดล้ อมปั จจุ บ ั น มาศึ กษาเปรี ยบเที ยบกั บ
รายละเอียดการดำเนินโครงการ แล้วประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการทั้ง
ทิศทาง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
อนึ่ง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการจะแสดงผลการศึกษาของโครงการในลักษณะการ
อธิบายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินการ โดยคาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้านลบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลกระทบต่อคุณค่าต่างๆ ที่มีต่อมนุษย์ โดย
พิจารณาตามหัวข้อข้างต้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งมีหลักการในลักษณะเปรียบเทียบระหว่างการมีและ
การไม่มีโครงการ ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของชุมชน และที่สำคัญจะระบุวิธีการประเมินให้
ชัดเจน เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาและรายละเอียดต่างๆ ให้เ พียงพอต่อการพิจารณาของคณะกรรมการผู้
พิจารณารายงานฯ และผู้ที่สนใจสามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนทั้งสภาพแวดล้อมปัจจุบันและผลกระทบที่
เกิดขึ้น และทำการสรุปการประเมินระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นตามหลักวิชาการ
เมื่อทำการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว จะนำมาพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันและ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพื่อควบคุมให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ให้น้อยที่สุด โดยใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมช่วยในการควบคุมดูแล ซึ่งผู้เป็นเจ้าของโครงการหรือ
ผู้ประกอบการได้รับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ
2.1

ที่ตั้ง และการเข้าถึงพื้นที่โครงการ

2.1.1 ที่ตั้งโครงการ
โครงการไรซิ่ง เพลส (จะแทนว่า “โครงการ” ในรายงานฉบับนี้) ตั้งอยู่ที่ ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4
ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามตำแหน่งที่ตั้งตามแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ลำดับชุด L7018 ระวาง 5134 I พิกัดที่ 47P 701000-702000 E 1428100 N (รูปที่ 2.1.1-1)
โครงการดำเนินการโดยบริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด ซึ่งมีความประสงค์จะดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้
อาคาร จากเดิมเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ประเภทอาคารชุด เปลี่ยนเป็นอาคารโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม ประกอบด้วย อาคารโรงแรม ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร สูง 22.90 เมตร (ความสูงวัดจาก
ระดับพื้นดิน ที่ก่อสร้างถึงพื้นชั้นดาดฟ้า) มีห้องพักจำนวน 84 ห้อง (เป็นห้องพักสำหรับผู้พิการฯ จำนวน 7
ห้อง) มีพื้นที่ใช้สอยอาคาร 4,356.22 ตารางเมตร และที่จอดรถยนต์จำนวน 17 คัน (รวมที่จอดรถสำหรับผู้
พิการฯ 1 คัน) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
โครงการดำเนินการบนโฉนดที่ดิน จำนวน 1 ฉบับ แสดงดังตารางที่ 2.1.1-1 และรูปที่ 2.1.1-2 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2.1.1-1 แสดงโฉนดที่ดินที่นำมาพัฒนาโครงการ
ลำดับ โฉนดที่ดินเลขที่
1

เลขที่ดิน

-

-

เนื้อที่
พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ตารางเมตร)
0-2-18.6
874.40

กรรมสิทธิ์
บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด

ที่มา : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด, 2564

2.1.2 การเข้าถึงพื้นที่โครงการ
การเดินทางจากกรุงเทพมหานครเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถยนต์ โดยเริ่มจาก
กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางมาได้ 2 เส้นทาง รายละเอียด ดังนี้ (รูปที่ 2.1.2-1)
(1) เส้นทางที่ 1 การเดินทางโดยรถยนต์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เข้าสู่เขตตัวเมือง
พัทยา ถึงบริเวณพัทยาใต้ให้เลี้ยวเข้าถนนเทพประสิทธิ์ ตรงไปเมื่อถึงทางแยกถนนเทพประสิทธิ์ตัดกับถนนทัพพระยา
ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนทัพพระยาและเมื่อถึงแยก ถนนทัพพระยาตัดกับถนนพระตำหนัก
ระยะทางประมาณ 800 เมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระตำหนัก ตรงไปประมาณ 300 เมตร เจอถนนพระตำหนัก
ซอย 5 ตรงไป เลี้ยวซ้ายเข้าซอยประมาณ 800 เมตร พบทางสามแยก ให้เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 500 เมตร ให้
เลี้ยวซ้ายเข้าซอยถนนสาธารณะ (ซอยที่ 2) ตรงไปประมาณ 100 เมตร จะเห็นโครงการตั้งอยู่ทางด้านขวามือ
(2) เส้นทางที่ 2 การเดินทางโดยรถยนต์ไปตามทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เข้าสู่เขตตัวเมืองพัทยา
ถึงบริเวณแยกพัทยาใต้ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนพัทยาใต้ ตรงไปเมื่อถึงทางแยกถนนพัทยาใต้ตัดกับถนนพัทยาสาย 3 ให้
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพัทยาสาย 3 ระยะทางประมาณ 1.40 กิโลเมตร ถึงทางแยกเลี้ยวเข้าถนนพระตำหนัก ตรงไปจนถึง
สามแยกเขาพระตำหนัก ตรงไปอีกประมาณ 400 เมตร เจอถนนพระตำหนักซอย 5 เลี้ยวซ้ายเข้าซอยประมาณ 800
เมตร พบทางสามแยก ให้เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 500 เมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยถนนสาธารณะ (ซอยที่ 2) ตรงไป
ประมาณ 100 เมตร จะเห็นโครงการตั้งอยู่ทางด้านขวามือ
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (ดัดแปลงและเปลื่ยนการใชอาคาร)
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ที่มา: แผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1: 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ลําดับชุด L7018 ระวาง 5134 I (2541)

จุดที่ตั้งพื้นที่โครงการ

รูปที่ 2.1.1-1 แสดงตําแหนงที่ตั้งและพิกัดทางภูมิศาสตรพื้นที่โครงการ
หนา 2-2

ผังโฉนดที่ดิน
(ขอมูลสวนบุคคล ไดรับความคุมครองไมตองเปดเผยตามกฎหมาย)

รูปที่ 2.1.1-2 ผังโฉนดที่ดินของโครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

เส้นทางที่ 1
เส้นทางที่ 2

รูปที่ 2.1.2-1 เส้นทางคมนาคมเข้าสูพ่ ื้นที่โครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

2.2

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

สภาพพื้นที่โครงการและอาณาเขตติดต่อโครงการในปัจจุบัน

2.2.1 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน
สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน (รูปที่ 2.2.1-1) มีอาคาร คสล. ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โดยมี
ค่าระดับถนนพระตำหนักด้านหน้าโครงการมีค่าระดับ +0.00 เมตร และระดับพื้นที่ก่อสร้างโครงการเมื่อเทียบกับค่า
ระดับถนนมีระดับ +0.30 เมตร และความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับถนน (+0.00 เมตร) ถึงพื้นชั้นดาดฟ้าความ
สูงเท่ากับ 22.90 เมตร มีห้องพักจำนวน 84 ห้อง (เป็นห้องพักสำหรับผู้พิการฯ จำนวน 7 ห้อง) และที่จอดรถยนต์
จำนวน 17 คัน (รวมที่จอดรถสำหรับผู้พิการฯ 1 คัน)
2.2.2 อาณาเขตติดต่อโดยรอบโครงการปัจจุบัน
สถานที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ในเขตย่านพื้นที่ชุมชน ที่พักอาศัย มีสภาพเป็นบ้านพักอาศัย อาคารชุดพัก
อาศัย และร้านอาหาร ตลอดสองฝั่งของถนนพระตำหนัก โดยมีอาณาเขตติดต่อโดยรอบพื้นที่โครงการ ดังนี้ (รูปที่
2.2.2-1)
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

2.3

ติดต่อ
ติดต่อ
ติดต่อ
ติดต่อ

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
บ้านพักอาศัย 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง
ถนนสาธารณะ และถัดไปเป็นบ้านพักอาศัย 2 ชั้น

ประเภทและขนาดของโครงการ

การพั ฒ นาโครงการเป็นอาคารโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ประกอบด้วย อาคารโรงแรม
ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ความสูง 22.90 เมตร (วัดจากพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า)
มีห้องพักรวม จำนวน 84 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยรวม 4,356.22 ตารางเมตร และที่จอดรถยนต์จำนวน 17 คัน (รวม
ที่จอดรถสำหรับผู้พิการฯ 1 คัน) ดังนั้น โครงการจึงเข้าข่ายประเภท “อาคารขนาดใหญ่” ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 2 กฎกระทรวง ฉบับที่
47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 2 ที่ระบุว่า “อาคารขนาดใหญ่”
หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้อาคาร หรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภท
เดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใด ในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร
หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15.00 เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน
เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึง
พื้นชั้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด

หน้า 2-5

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

รูปที่ 2.2.1-1 แสดงสภาพปัจจุบันโครงการ (เดือนมิถุนายน 2564)

หน้า 2-6

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

3
1
4

2

2

1

ทิศใต้

ทิศเหนือ
3

4

ทิศตะวันออก

ทิศตะวันตก

รูปที่ 2.2.2-1 แสดงอาณาเขตติดต่อโดยรอบพื้นที่โครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

2.4

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

รูปแบบของอาคาร และกิจกรรมของโครงการ

2.4.1 การใช้สอยที่ดินภายในโครงการ
โครงการมีพื้นที่รวม 0-2-18.6 ไร่ หรือ 874.40 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารโรงแรม ขนาดความ
สูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร สูง 22.90 เมตร มีห้องพักจำนวน 84 ห้อง (เป็นห้องพักสำหรับผู้พิการฯ จำนวน 7 ห้อง)
และที่จอดรถยนต์จำนวน 17 คัน (รวมที่ จอดรถสำหรับผู้พิการฯ 1 คัน) พื้นที่สีเขียว ทางเดินรถและที่จอดรถ
รายละเอียดผังบริเวณโครงการแสดงดังตารางที่ 2.4.1-1 และรูปที่ 2.4.1-1
ตารางที่ 2.4.1-1 การใช้พื้นที่ของโครงการ
ลำดับ

รายละเอียดการใช้พื้นที่

1
2

พื้นที่อาคารปกคลุม
พื้นที่ปราศจากสิง่ ปกคลุม
- พื้นที่สีเขียว
- พื้นที่ก่อสร้างรั้วของอาคาร
- พื้นที่อื่นๆ (จอดรถ ทางวิ่ง ท่อระบายน้ำ พื้นที่ไม่นับเป็นพื้นที่สีเขียว ฯลฯ )
รวมพืน้ ที่ทั้งหมด

ที่มา : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด, 2564

ขนาด
ร้อยละของ
(ตารางเมตร) พื้นที่ทั้งหมด
574.56
65.71
299.84
34.29
(251.54)
(28.77)
(10.84)
(1.24)
(37.46)
(4.28)
874.40
100.00
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PROJECT NAME

โครงการ ไรซิ่ง เพลส
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

1

3

2

OWNER

4

5

7

6

9

8

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด

LOCATION

ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ARCHITECTS

A

นาย รงค์ ดรุณ ส-สถ 2630
ตำแหน่งครื่อง GEN.

1

2

ขึ้น

นาย ทวิช ธานี ภ-สถ 9304

ที่จอดรถยนต์
3

4

5

6

7

8

นาย รักตระกูล ใจเพียร ภ-สถ 11690

8

นาย ศตวรรต ด้วงช้าง ภ-สถ 12443

B

B'

STRUCTURAL ENGINEERS

นาย สิริชัย แซ่ชิ่น สย. 9397
ที่อยู่ 5/342 ซอยนาคนิวาส 37 ถนนนาคนิวาส ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ขึ้น

ELECTRICAL ENGINEERS

C'

UNDER GROUND WATER TANK TOTAL 200 CU.M.

นายสุรินทร์ เจริญจิตร์ สฟก.2983
147/73 ม.1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นายประสงค์ศักดิ์ สุนทรไชยา ภฟก.9750
1102 หมู่บ้านสินธร ต.คลองจั่น บางกะปิ กทม.

SANITARY ENGINEERS

ธีรพล อภัยสวัสดิ์ สส.151

ฝาบ่อถังน้ำใต้ดิน

FD.

FD.

C

W.Ø2"

17

1

อนัติชัย ใจซื่อ พส.25

ที่จอดรถยนต์

ND
16

15

14

13

55/93 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.

12

11

10

MECHANICAL ENGINEERS

ช่องกลับรถ

ND

สุรกิจ ตันติพิทักษ์กุล สก .3704

FD.

W.Ø2"

INTERIOR DESIGNERS

5

6'

7'

LANDSCAPE ARCHITECTS

8'

REVISION

สัญลักษณ์

NO.

DESCRIPTION DATE

XXXXXXXXX
เปลี่ยนแปลงการใช้ส้อยห้องภายในอาคาร

แนวเขตที่ดิน
แนวอาคารโครงการ

ผังบริเวณ
มาตราส่วน

รูปที่ 2.4.1-1 ผังบริเวณโครงการ

DO NOT SCALE DRAWING. USE FIGURED DIMENSION ONLY. CONTRACTORS MUST
CHECK ALL DIMENSIONS ON SITE. DISCREPANCIES MUST BE REPORTED
IMMEDIATELY TO THE ARCHITECTS

1:120

DRAWING DESCRIPTION
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JOB NO

:

SCALE

:

PLOT DATE

:

DRAWN BY

:

CHECKED BY

:

THIS DRAWING IS COPYRIGHT.
DRAWING NO.

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.4.2 การใช้สอยพื้นที่แต่ละชั้นของอาคารโครงการ
โครงการเดิมเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ประเภทอาคารชุด ขอเปลี่ยนเป็นอาคารโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม ประกอบด้วย อาคารโรงแรม ขนาดความสูง 8 ชั้น สูง 22.90 เมตร จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักรวมทั้ง
โครงการ จำนวน 84 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยรวมทุกชั้น 4,356.22 ตารางเมตร พร้อมที่จอดรถยนต์จำนวน 17 คัน
(รวมที่จอดรถสำหรับผู้พิการฯ 1 คัน) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โดยมีรายละเอียดการใช้พื้นที่ภายในอาคาร
แสดงดังตารางที่ 2.4.2-1 และรูปที่ 2.4.2-1 ถึง รูปที่ 2.4.2-10 ดังนั้น สามารถสรุปพื้นที่ใช้สอยของอาคาร
โครงการ เมื่อดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคารแล้วมีรายละเอียด ดังนี้ (ดู ตารางที่ 2.4.2-2 ประกอบ)
- ชั้นที่ 1 มีการใช้พื้นที่เป็น ที่จอดรถ จำนวน 17 คัน (รวมที่จอดรถสำหรับผู้พิการฯ 1 คัน) และทางวิ่ง
ภายในอาคาร จำนวน 504.15 ตารางเมตร พื้นที่บันได, ลิฟท์, ห้องเครื่อง, เก็บของ, ทางเดิน และอื่นๆ จำนวน
97.98 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 602.48 ตารางเมตร
- ชั้นที่ 2 มีการใช้พื้นที่เป็น พื้นที่พักอาศัยจำนวน 327.29 ตารางเมตร (จำนวน 11 ห้อง) ห้องบริการ
อาหาร, พื้นที่บันได ลิฟท์, ห้องเครื่อง, เก็บของ, ทางเดิน และอื่นๆ จำนวน 207.59 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้
สอยรวม 534.88 ตารางเมตร
- ชั้นที่ 3 มีการใช้พื้นที่เป็น พื้นที่พักอาศัยจำนวน 378.47 ตารางเมตร (จำนวน 13 ห้อง), พื้นที่บันได,
ลิฟท์, ห้องเครื่อง, เก็บของ ทางเดิน และอื่นๆ 94.87 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 473.30 ตารางเมตร
- ชั้นที่ 4 มีการใช้พื้นที่เป็น พื้นที่พักอาศัยจำนวน 476.69 ตารางเมตร (จำนวน 16 ห้อง), พื้นที่บันได
ลิฟท์, ห้องเครื่อง, เก็บของ, ทางเดิน และอื่นๆ 97.87 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 574.56 ตารางเมตร
- ชั้นที่ 5 มีการใช้พื้นที่เป็น พื้นที่พักอาศัยจำนวน 476.69 ตารางเมตร (จำนวน 16 ห้อง) พื้นที่บันได
ลิฟท์, ห้องเครื่อง, เก็บของ, ทางเดิน และอื่นๆ 97.87 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 574.56 ตารางเมตร
- ชั้นที่ 6 มีการใช้พื้นที่เป็น พื้นที่พักอาศัยจำนวน 406.28 ตารางเมตร (จำนวน 10 ห้อง), พื้นที่บันได
ลิฟท์, ห้องเครื่อง, เก็บของ, ทางเดิน และอื่นๆ 97.87 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 504.15 ตารางเมตร
- ขั้นที่ 7 มีการใช้พื้นที่เป็น พื้นที่พักอาศัยจำนวน 349.79 ตารางเมตร (จำนวน 12 ห้อง), พื้นที่บันได
ลิฟท์, ห้องเครื่อง, เก็บของ, ทางเดิน และอื่นๆ 213.47 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 563.26 ตารางเมตร
- ขั้นที่ 8 มีการใช้พื้นที่เป็น พื้นที่พักอาศัยจำนวน 295.42 ตารางเมตร (จำนวน 6 ห้อง) พื้นที่บันได
สิฟท์, ห้องเครื่อง, เก็บของ, ทางเดิน และอื่นๆ 194.74 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 490.16 ตารางเมตร
- ชั้นดาดฟ้า มีการใช้พื้นที่เป็น พื้นที่บันได, สิฟท์, ห้องเครื่อง, เก็บของ, ทางเดิน และอื่นๆ คิดเป็นพื้นที่
ใช้สอยรวม 38.87 ตารางเมตร

หน้า 2-10

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.4.2-1 เปรียบเทียบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่อาคาร
อาคาร
โครงการ

รายละเอียดโครงการที่ปรากฏอยู่ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์
(กรกฎาคม 2559)

รายละเอียดตามแบบปัจจุบัน
(สถานภาพปัจจุบันของอาคาร)

ประเภท
อาคาร
ชั้น 1

อาคารชุดพักอาศัยจำนวน 1 อาคาร
มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวม 4,362.24 ตารางเมตร / ห้องพักอาศัยรวม 92 ห้อง
- พื้นที่จอดรถ จำนวน 18 คัน และทางวิ่งภายในอาคาร จำนวน 529.50 ตารางเมตร
พื้นที่บันได, ลิฟท์, ห้องเครื่อง, เก็บของ, ทางเดิน และอื่นๆ จำนวน 96.70 ตารางเมตร
คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 626.20 ตารางเมตร

อาคารชุดพักอาศัยจำนวน จำนวน 1 อาคาร
มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวม 4,356.22 ตารางเมตร / ห้องพักรวม 84 ห้อง
- ที่จอดรถ จำนวน 17 คัน (รวมที่จอดรถสำหรับผู้พิการฯ 1 คัน) และ
ทางวิ่งภายในอาคาร จำนวน 504.50 ตารางเมตร พื้นที่บันได, ลิฟท์ ,
ห้องเครื่อง, เก็บของ, ทางเดิน และอื่นๆ จำนวน 97.98 ตารางเมตร คิด
เป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 602.48 ตารางเมตร

ชั้น 2

- พื้นที่ พักอาศัยจำนวน 327.29 ตารางเมตร (จำนวน 11 ห้อง) ห้องสำนักงานนิติ
บุคคลจำนวน 23.55 ตารางเมตร พื้นที่บันได, ลิฟท์, ห้องเครื่อง, เก็บของ, ทางเดิน
และอื่นๆ จำนวน 204.75 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 555.59 ตารางเมตร
- พื้นที่พักอาศัยจำนวน 378.47 ตารางเมตร (จำนวน 13 ห้อง) พื้นที่บันได, ลิฟท์ ,
ห้องเครื่อง, เก็บของ, ทางเดิน และอื่นๆ จำนวน 92.96 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้
สอยรวม 471.43 ตารางเมตร
- พื้นที่พักอาศัยจำนวน 476.69 ตารางเมตร (จำนวน 16 ห้อง) พื้นที่บันได ลิฟท์, ห้อง
เครื่อง, เก็บของ, ทางเดิน และอื่นๆ จำนวน 96.00 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย
รวม 572.69 ตารางเมตร
- พื้นที่พักอาศัยจำนวน 476.69 ตารางเมตร (จำนวน 16 ห้อง) พื้นที่บันได ลิฟท์ , ห้อง
เครื่อง, เก็บของ, ทางเดิน และอื่นๆ จำนวน 96.00 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย
รวม 572.69 ตารางเมตร
- พื้นที่พักอาศัยจำนวน 406.01 ตารางเมตร (จำนวน 14 ห้อง) พื้นที่บันได ลิฟท์, ห้อง
เครื่อง, เก็บของ, ทางเดิน และอื่นๆ จำนวน 96.00 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย
รวม 502.01 ตารางเมตร
- พื้นที่พักอาศัยจำนวน 349.79 ตารางเมตร (จำนวน 12 ห้อง) พื้นที่บันได ลิฟท์, ห้อง
เครื่อง, เก็บของ, ทางเดิน, สระว่ายน้ำ และอื่นๆ จำนวน 205.80 ตารางเมตร คิดเป็น
พื้นที่ใช้สอยรวม 555.59 ตารางเมตร
- พื้นที่พักอาศัยจำนวน 295.15 ตารางเมตร (จำนวน 10 ห้อง) พื้นที่บันได สิฟท์ , ห้อง
เครื่อง, เก็บของ, ทางเดิน ฟิตเนส และอื่นๆ จำนวน 192.87 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่
ใช้สอยรวม 488.02 ตารางเมตร
- พื้ น ที่ บั น ได, สิ ฟ ท์ , ห้ อ งเครื่อ ง, ห้ อ งเก็ บ ของ, ทางเดิ น ฟิ ต เนส และอื่ น ๆ 27.59
ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 18.18 ตารางเมตร

- พื้นที่พักอาศัยจำนวน 327.29 ตารางเมตร (จำนวน 11 ห้อง) ห้องแม่บ้าน
พื้นที่บันได ลิฟท์, ห้องเครื่อง, เก็บของ, ทางเดิน และอื่นๆ จำนวน 207.59
ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 534.88 ตารางเมตร
- พื้นที่พักอาศัยจำนวน 378.47 ตารางเมตร (จำนวน 13 ห้อง), พื้นที่
บันได, ลิฟท์, ห้องเครื่อง, เก็บของ ทางเดิน และอื่นๆ 94.83 ตารางเมตร
คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 473.30 ตารางเมตร
- พื้นที่พักอาศัยจำนวน 476.69 ตารางเมตร (จำนวน 16 ห้อง), พื้นที่
บันได ลิฟท์, ห้องเครื่อง, เก็บของ, ทางเดิน และอื่นๆ 97.87 ตารางเมตร
คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 574.56 ตารางเมตร
- พื้นที่พักอาศัยจำนวน 476.69 ตารางเมตร (จำนวน 16 ห้อง) พื้นที่
บันได ลิฟท์, ห้องเครื่อง, เก็บของ, ทางเดิน และอื่นๆ 97.87 ตารางเมตร
คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 574.56 ตารางเมตร
- พื้นที่พักอาศัยจำนวน 406.28 ตารางเมตร (จำนวน 10 ห้อง), พื้นที่
บันได ลิฟท์, ห้องเครื่อง, เก็บของ, ทางเดิน และอื่นๆ 97.87 ตารางเมตร
คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 504.15 ตารางเมตร
- พื้นที่พักอาศัยจำนวน 349.79 ตารางเมตร (จำนวน 12 ห้อง), พื้นที่
บั น ได ลิ ฟ ท์ , ห้ อ งเครื่ อ ง, เก็ บ ของ, ทางเดิ น , สระว่ า ยน้ ำ และอื่ น ๆ
213.47 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 563.26 ตารางเมตร
- พื้ น ที่ พั ก อาศั ยจำนวน 295.42 ตารางเมตร (จำนวน 6 ห้ อ ง) พื้ น ที่
บั น ได สิ ฟ ท์ , ห้ อ งเครื่ อ ง, ห้ อ งเก็ บ ของ, ทางเดิ น และอื่ น ๆ 194.74
ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 490.16 ตารางเมตร
- พื้นที่บันได, สิฟท์, ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ทางเดิน และอื่นๆ คิดเป็น
พื้นที่ใช้สอยรวม 38.87 ตารางเมตร

ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ชั้น 8
ชั้น
ดาดฟ้า

ที่มา : รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ (กรกฎาคม 2559) โครงการ Rising Place, บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด, 2564

รายละเอียดโครงการ
ที่ขอดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร
ในครั้งนี้ (กรกฎาคม 2564)

สรุปการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ที่ขอดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร
ในครั้งนี้ (กรกฎาคม 2564)
ที่แตกต่างไปจาก
รายละเอียดตามแบบปัจจุบัน
(สถานภาพปัจจุบันของอาคาร)

อาคารชุดพักอาศัยจำนวน จำนวน 1 อาคาร
มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวม 4,356.22 ตารางเมตร / ห้องพักรวม 84 ห้อง
- ที่จอดรถ จำนวน 17 คัน (รวมที่จอดรถสำหรับผู้พิการฯ 1 คัน) และ - ปรับปรุงบริเวณชั้น 1 ดังนี้ (รูปที่ 2.4.2-1)
ทางวิ่งภายในอาคาร จำนวน 504.50 ตารางเมตร พื้นที่บันได, ลิฟท์,
1. ย้ายที่จอดรถหมายเลข 1 จากบริเวณด้านข้าง
ห้องเครื่อง, เก็บของ, ทางเดิน และอื่นๆ จำนวน 97.98 ตารางเมตร คิด ลิฟต์มาไว้ยังบริเวณหน้าห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 602.48 ตารางเมตร
2. ตำแหน่งที่จอดรถหมายเลข 1 เดิม ปรับปรุงให้
เป็นที่จอดรถสำหรับผู้พิการฯ
3. และ 4. สลั บ ตำแหน่ งระหว่ า งที่ จอดรถ
หมายเลข 17 กับตำแหน่งของห้องปั๊มน้ำ
- พื้นที่พักอาศัยจำนวน 327.29 ตารางเมตร (จำนวน 11 ห้อง) ห้องบริการ - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่แตกต่าง
อาหาร, พื้นที่บันได ลิฟท์, ห้องเครื่อง, เก็บของ, ทางเดิน และอื่นๆ จำนวน ไปจากสถานภาพปัจจุบันของอาคาร
207.59 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 534.88 ตารางเมตร
- เปลี่ยนห้องแม่บ้านเป็นห้องบริการอาหาร
- พื้นที่พักอาศัยจำนวน 378.47 ตารางเมตร (จำนวน 13 ห้อง), พื้นที่ - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่แตกต่าง
บัน ได, ลิฟ ท์ , ห้ องเครื่อง, เก็บของ ทางเดิน และอื่น ๆ 94.83 ตาราง ไปจากสถานภาพปัจจุบันของอาคาร
เมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 473.30 ตารางเมตร
- พื้นที่พักอาศัยจำนวน 476.69 ตารางเมตร (จำนวน 16 ห้อง), พื้นที่ - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่แตกต่าง
บัน ได ลิฟ ท์ , ห้ องเครื่อง, เก็บของ, ทางเดิน และอื่น ๆ 97.87 ตาราง ไปจากสถานภาพปัจจุบันของอาคาร
เมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 574.56 ตารางเมตร
- พื้นที่พักอาศัยจำนวน 476.69 ตารางเมตร (จำนวน 16 ห้อง) พื้นที่ - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่แตกต่าง
บัน ได ลิฟ ท์ , ห้ องเครื่อง, เก็บของ, ทางเดิน และอื่น ๆ 97.87 ตาราง ไปจากสถานภาพปัจจุบันของอาคาร
เมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 574.56 ตารางเมตร
- พื้นที่พักอาศัยจำนวน 406.28 ตารางเมตร (จำนวน 10 ห้อง), พื้นที่ - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่แตกต่าง
บัน ได ลิฟ ท์ , ห้ องเครื่อง, เก็บของ, ทางเดิน และอื่น ๆ 97.87 ตาราง ไปจากสถานภาพปัจจุบันของอาคาร
เมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 504.15 ตารางเมตร
- พื้นที่พักอาศัยจำนวน 349.79 ตารางเมตร (จำนวน 12 ห้อง), พื้นที่ - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่แตกต่าง
บั น ได ลิ ฟ ท์ , ห้ อ งเครื่ อ ง, เก็ บ ของ, ทางเดิ น , สระว่ า ยน้ ำ และอื่ น ๆ ไปจากสถานภาพปัจจุบันของอาคาร
213.47 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 563.26 ตารางเมตร
- พื้ น ที่ พั กอาศั ยจำนวน 295.42 ตารางเมตร (จำนวน 6 ห้ อง) พื้ น ที่ - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่แตกต่าง
บั น ได สิ ฟ ท์ , ห้ อ งเครื่อ ง, ห้ อ งเก็ บ ของ, ทางเดิ น และอื่ น ๆ 194.74 ไปจากสถานภาพปัจจุบันของอาคาร
ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 490.16 ตารางเมตร
- พื้นที่บันได, สิฟท์, ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ทางเดิน และอื่นๆ คิดเป็น - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่แตกต่าง
พื้นที่ใช้สอยรวม 38.87 ตารางเมตร
ไปจากสถานภาพปัจจุบันของอาคาร

หน้า 2-11

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.4.2-2 ตารางพืน้ ที่ใช้สอยอาคารของโครงการ
1
ประเภทการ พื้นที่จอดรถยนต์
และทางวิ่ง
ใช้สอย
(ตร.ม.)
ชั้น
ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2
ชั้นที่ 3
ชั้นที่ 4
ชั้นที่ 5
ชั้นที่ 6
ชั้นที่ 7
ชั้นที่ 8
ดาดฟ้า
รวม

504.50
504.50

2
พื้นที่พักอาศัย
พื้นที่
จำนวน
(ตร.ม.)
(ห้อง)
327.29
378.47
476.69
476.69
406.28
349.79
295.42
2,710.63

11
13
16
16
10
12
6
84

3
ห้อง
สำนักงาน
(ตร.ม.)

4
5
6=2+3+5
พื้นที่ห้องโถง บันได ลิฟต์ ห้อง พื้นที่อาคาร
และห้องประชุม เครือ่ ง เก็บของ ไม่รวมที่จอด
(ตร.ม.)
ทางเดิน และอื่นๆ รถและทางวิ่ง
(ตร.ม.)
ใต้อาคาร
(ตร.ม.)
97.98
97.98
207.59
534.88
94.83
473.30
97.87
574.56
97.87
574.56
97.87
504.15
213.47
563.26
194.74
490.16
29.46
29.46
1,121.33
3,842.31
การคำนวณที่จอดรถของโครงการ =3,842.31/240=16.01 หรือ 17 คัน
โดยโครงการจัดให้มีที่จอดรถของโครงการรวมทั้งสิ้น 17 คัน

7=6+1
พื้นที่อาคาร
รวม
(ตร.ม.)
602.48
534.88
473.30
574.56
574.56
504.15
563.26
490.16
29.46
4,346.81

8
9=7-8
พื้นที่ของดาดฟ้า บันได พื้นที่อาคารที่ใช้
นอกหลังคา พื้นที่ติดตั้ง คิดอัตราส่วน
เครื่องจักรกล
กับพื้นที่ดิน
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)1/
9.41
9.41

602.48
534.88
473.30
574.56
574.56
504.15
563.26
490.16
38.87
4,356.22

ที่มา : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด, 2564

ลงชื่อ..........................................เจ้าของโครงการ
(นายพิพัฒน์ ก้องแดนไพร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
หน้า 2-12

(แบบเดิม)
PROJECT NAME

1

4

3

2

5

9

8

7

6

โครงการ ไรซิ่ง เพลส
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
OWNER

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด

LOCATION

ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

3

A

3
3

ตำแหน่งครื่อง GEN.

D2

B

ARCHITECTS

3

3

นาย รงค์ ดรุณ ส-สถ 2630

3

นาย ทวิช ธานี ภ-สถ 9304

3
3

ขึ้น

ห้อง GEN

D2

2

3

3

3

3

1

2

3

4

5

6

7

8

นาย รักตระกูล ใจเพียร ภ-สถ 11690

8

2

นาย ศตวรรต ด้วงช้าง ภ-สถ 12443

W1

5
ห้องไฟฟ้า

1
2

D9

5

STRUCTURAL ENGINEERS

3

นาย สิริชัย แซ่ชิ่น สย. 9397

B'

ที่อยู่ 5/342 ซอยนาคนิวาส 37 ถนนนาคนิวาส ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

5
ห้องเก็บขยะ

3

ELECTRICAL ENGINEERS

5

นายสุรินทร์ เจริญจิตร์ สฟก.2983

ขึ้น

147/73 ม.1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

C'

3

ถนน

D9

5

นายประสงค์ศักดิ์ สุนทรไชยา ภฟก.9750
1102 หมู่บ้านสินธร ต.คลองจั่น บางกะปิ กทม.

SANITARY ENGINEERS

ธีรพล อภัยสวัสดิ์ สส.151
อนัติชัย ใจซื่อ พส.25
55/93 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.

MECHANICAL ENGINEERS

1
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C

2
2

2
1

D3

D2

ป้อมยาม
2

1

D1

ห้องเก็บขยะรวม

D1
D1

D1

1

2
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3
4
4

3

D1
4
5
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ห้องปั๊มน้ำ

2

1

17

16

15

14

13
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10
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สุรกิจ ตันติพิทักษ์กุล สก .3704

INTERIOR DESIGNERS
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ห้องน้ำ 3
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REVISION
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3
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8

7
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โครงการ ไรซิ่ง เพลส
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
OWNER

บันไดผู้พิการฯ ใช้ได้
ลิฟต์ผู้พิการฯ
1

ที่จอดรถผู้พิการฯ

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด

LOCATION

ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก

2

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

3

A

3
3

3

3

ขึ้น

ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

B

3

นาย รงค์ ดรุณ ส-สถ 2630

3

นาย ทวิช ธานี ภ-สถ 9304

3

ตำแหน่งครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า

1

D2

ARCHITECTS

D2

3

3

3

3

2

3

4

5

6

7

8

นาย รักตระกูล ใจเพียร ภ-สถ 11690

8

2

นาย ศตวรรต ด้วงช้าง ภ-สถ 12443

W1

5

1

2
2

D9

5

STRUCTURAL ENGINEERS

3

นาย สิริชัย แซ่ชิ่น สย. 9397

B'

ที่อยู่ 5/342 ซอยนาคนิวาส 37 ถนนนาคนิวาส ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

5

ห้องไฟฟ้า

ห้องเก็บขยะ

ทางลาดผู้พิการฯ

3

ELECTRICAL ENGINEERS

5

นายสุรินทร์ เจริญจิตร์ สฟก.2983

ขึ้น

147/73 ม.1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

C'

3

ถนน

D9

5

นายประสงค์ศักดิ์ สุนทรไชยา ภฟก.9750
1102 หมู่บ้านสินธร ต.คลองจั่น บางกะปิ กทม.

SANITARY ENGINEERS

ธีรพล อภัยสวัสดิ์ สส.151
อนัติชัย ใจซื่อ พส.25

4

55/93 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.

3

MECHANICAL ENGINEERS

สุรกิจ ตันติพิทักษ์กุล สก .3704
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1
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โครงการ ไรซิ่ง เพลส
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
OWNER

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด

LOCATION
ระเบียง

ระเบียง

ระเบียง

ระเบียง

ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก

ระเบียง

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

A

ARCHITECTS

นาย รงค์ ดรุณ ส-สถ 2630
นาย ทวิช ธานี ภ-สถ 9304

ลง

ขึ้น
ห้องไฟฟ้า

D2

B

ห้อง MDB

3

ห้องเก็บขยะ

3

นาย รักตระกูล ใจเพียร ภ-สถ 11690

D9

3

D1

5

5

ห้องพักผู้พิการฯ

โถงลิฟท์

นาย ศตวรรต ด้วงช้าง ภ-สถ 12443
STRUCTURAL ENGINEERS

B'

นาย สิริชัย แซ่ชิ่น สย. 9397
ที่อยู่ 5/342 ซอยนาคนิวาส 37 ถนนนาคนิวาส ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ELECTRICAL ENGINEERS

นายสุรินทร์ เจริญจิตร์ สฟก.2983

โถงทางเดิน

147/73 ม.1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
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นายประสงค์ศักดิ์ สุนทรไชยา ภฟก.9750
1102 หมู่บ้านสินธร ต.คลองจั่น บางกะปิ กทม.

SANITARY ENGINEERS

โถงต้อนรับ

ธีรพล อภัยสวัสดิ์ สส.151

ห้องบริการอาหาร

อนัติชัย ใจซื่อ พส.25
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55/93 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.
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ELECTRICAL ENGINEERS
ลง

โถงทางเดิน

นายสุรินทร์ เจริญจิตร์ สฟก.2983

ขึ้น

147/73 ม.1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
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โครงการ ไรซิ่ง เพลส
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
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บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด

LOCATION
ระเบียง

1

ระเบียง

ระเบียง

ระเบียง

ระเบียง

ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก

ระเบียง

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
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โครงการ ไรซิ่ง เพลส
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
OWNER

ระเบียง

ระเบียง

ระเบียง

ระเบียง

ระเบียง

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด

LOCATION

ระเบียง

ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
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ARCHITECTS

นาย รงค์ ดรุณ ส-สถ 2630
นาย ทวิช ธานี ภ-สถ 9304

ขึ้น

ห้องไฟฟ้า

D2

B

พื้นใต้ที่สระว่ายน้ำ
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ห้องเก็บขยะ

3

ห้องพักผู้พิการฯ
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D9

3

D1

5
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นาย รักตระกูล ใจเพียร ภ-สถ 11690
นาย ศตวรรต ด้วงช้าง ภ-สถ 12443

โถงลิฟท์

STRUCTURAL ENGINEERS

B'

นาย สิริชัย แซ่ชิ่น สย. 9397
ที่อยู่ 5/342 ซอยนาคนิวาส 37 ถนนนาคนิวาส ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ELECTRICAL ENGINEERS

นายสุรินทร์ เจริญจิตร์ สฟก.2983

โถงทางเดิน

147/73 ม.1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

C'

นายประสงค์ศักดิ์ สุนทรไชยา ภฟก.9750
1102 หมู่บ้านสินธร ต.คลองจั่น บางกะปิ กทม.

SANITARY ENGINEERS

ธีรพล อภัยสวัสดิ์ สส.151
อนัติชัย ใจซื่อ พส.25
55/93 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.
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โครงการ ไรซิ่ง เพลส
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
OWNER

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด

LOCATION
ระเบียง

ระเบียง

ระเบียง

ระเบียง

ระเบียง

ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก

ระเบียง

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

A

วางแอร์
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วางแอร์
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วางแอร์

ARCHITECTS

นาย รงค์ ดรุณ ส-สถ 2630
นาย ทวิช ธานี ภ-สถ 9304

ลง

ขึ้น

จัดสวน

ห้องไฟฟ้า

D2

B

3

ห้องเก็บขยะ

3

D9

3
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5

นาย รักตระกูล ใจเพียร ภ-สถ 11690

ห้องพักผู้พิการฯ

โถงลิฟท์

นาย ศตวรรต ด้วงช้าง ภ-สถ 12443
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ขึ้น

นายสุรินทร์ เจริญจิตร์ สฟก.2983
147/73 ม.1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
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ห้องน้ำหญิง

นายประสงค์ศักดิ์ สุนทรไชยา ภฟก.9750
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(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
OWNER

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด

LOCATION
ระเบียง

ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก

ระเบียง

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
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นาย รงค์ ดรุณ ส-สถ 2630
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ห้องพักผู้พิการฯ
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จัดสวน
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(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
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บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด

LOCATION

ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
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นายประสงค์ศักดิ์ สุนทรไชยา ภฟก.9750
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RISING PLACE

ระดับดาดฟ้า EL .+22.90
OWNER

RISING ASIA

ระดับพื้นชั้น 8 EL.+20.05

LOCATION

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ระดับพื้นชั้น 7 EL.+17.20

ARCHITECTS

นาย รงค์ ดรุณ ส-สถ 2630
นาย ทวิช ธานี ภ-สถ 9304
นาย รักตระกูล ใจเพียร ภ-สถ 11690
นาย ศตวรรต ด้วงช้าง ภ-สถ 12443

ระดับพื้นชั้น 6 EL.+14.35

STRUCTURAL ENGINEERS

นาย สิริชัย แซ่ชิ่น สย. 9397
ที่อยู่ 5/342 ซอยนาคนิวาส 37 ถนนนาคนิวาส ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ระดับพื้นชั้น 5 EL.+11.50

ELECTRICAL ENGINEERS

นายสุรินทร์ เจริญจิตร์ สฟก.2983
147/73 ม.1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นายประสงค์ศักดิ์ สุนทรไชยา ภฟก.9750
1102 หมู่บ้านสินธร ต.คลองจั่น บางกะปิ กทม.

ระดับพื้นชั้น 4 EL.+8.65

SANITARY ENGINEERS

ธีรพล อภัยสวัสดิ์ สส.151
อนัติชัย ใจซื่อ พส.25
55/93 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.

MECHANICAL ENGINEERS

สุรกิจ ตันติพิทักษ์กุล สก .3704

ระดับพื้นชั้น 3 EL.+5.80

INTERIOR DESIGNERS

ระดับพื้นชั้น 2 EL.+2.95
LANDSCAPE ARCHITECTS

ระดับพื้นชั้น 1 EL.+0.30
ระดับดิน EL.±0.00
REVISION
NO.

DESCRIPTION DATE

XXXXXXXXX
เปลี่ยนแปลงการใช้ส้อยห้องภายในอาคาร

A

B

C

C

B

A
DO NOT SCALE DRAWING. USE FIGURED DIMENSION ONLY. CONTRACTORS MUST
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IMMEDIATELY TO THE ARCHITECTS
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DRAWING NO.
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A-3.01

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.4.3 สัดส่วนการใช้พื้นที่โครงการ
รายละเอียดการใช้พื้นที่ภายในโครงการ อัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อแปลงที่ดิน (FAR) ร้อยละของพื้นที่
ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม และอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคาร (OSR) โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ผังแสดงพื้นที่
ปกคลุมดิน แสดงดังรูปที่ 2.4.3-1)
-

พื้นที่ดินแปลงที่ตั้งอาคาร
พื้นที่อาคารปกคลุมดิน
พื้นที่ว่าง
พื้นที่อาคารที่ใช้คิดอัตราส่วนกับพื้นที่ดิน
พื้นที่ชั้นที่มากที่สุด (ชั้น 1)

=
=
=
=
=

874.40
574.56
299.84
4,356.22
602.48

ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร

(1) อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (Floor Area Ratio : FAR) ตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562
= 874.40
ตารางเมตร
= 4,356.22
ตารางเมตร
= 4,356.22/874.40
= 4.98
ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น และแผนผั งการพั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐานและระบบสาธารณู ป โภค เขตพั ฒ นาพิ เศษภาค
ตะวันออก พ.ศ. 2562 ไม่ได้ระบุอตั ราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินแต่อย่างใด
-

พื้นที่ดินแปลงที่ตั้งอาคาร
พื้นที่อาคารที่ใช้คิดอัตราส่วนกับพื้นที่ดิน
ดังนั้น อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน

(2) อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดิน (Building Coverage Ratio: BCR)
-

พื้นที่ดินแปลงที่ตั้งอาคาร
พื้นที่อาคารปกคลุมดิน
ร้อยละพื้นที่อาคารปกคลุม

=
=
=
=

874.40
ตารางเมตร
574.56
ตารางเมตร
(574.56/874.40)x100
65.70

(3) อัตราส่วนของพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ดิน
-

-

พื้นทีด่ ินแปลงที่ตั้งอาคาร
พื้นที่อาคารปกคลุมดิน
พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม
ดังนั้น ร้อยละพื้นที่ว่างต่อพื้นที่ดิน

=
=
=
=
=
=

874.40
574.56
874.40-574.56
299.84
(299.84/874.40)x100
34.29

ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

(4) อั ต ราส่ ว นของพื้ น ที่ ว่ า งต่ อ พื้ น ที่ อ าคารรวม (Open Space Ratio: OSR) ตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562
-

พื้นที่อาคารที่ใช้คิดอัตราส่วนกับพื้นที่ดิน
พื้นที่อาคารปกคลุมดิน
พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม
ดังนั้น ร้อยละพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคาร

=
=
=
=
=

4,356.22
ตารางเมตร
574.56
ตารางเมตร
299.84
ตารางเมตร
(299.84/4,356.22)x100
6.88

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น และแผนผั งการพั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐานและระบบสาธารณู ป โภค เขตพั ฒ นาพิ เศษภาค
ตะวันออก พ.ศ. 2562 ไม่ได้ระบุอัตราส่วนของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมแต่อย่างใด
(5) อัตราส่วนของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่ใช้สอยชั้นที่มีพื้นที่ใช้สอยมากที่สุด (Open Space Ratio :
OSR) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
-

พื้นที่ดินแปลงที่ตั้งอาคาร
พื้นที่อาคารปกคลุมดิน
พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม
พื้นที่ชั้นที่มากที่สุด (ชั้น 1)
อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่ใช้สอยชั้นที่มากที่สุด

=
=
=
=
=
=

874.40
ตารางเมตร
574.56
ตารางเมตร
299.84
ตารางเมตร
602.48
ตารางเมตร
(299.84/602.48)x100
ร้อยละ 49.76

ตามข้อกำหนดกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 หมอวด 3 ข้อ 33 (2) กำหนดให้อาคารสาธารณะ ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วนของพื้นที่
ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร
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PROJECT NAME

โครงการ ไรซิ่ง เพลส
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

1

3

2

OWNER

4

5

7

6

9

8

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด

LOCATION

ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ARCHITECTS

A

นาย รงค์ ดรุณ ส-สถ 2630
ตำแหน่งครื่อง GEN.

นาย ทวิช ธานี ภ-สถ 9304
2

ขึ้น

3

4

5

6

7

8

นาย รักตระกูล ใจเพียร ภ-สถ 11690

8

นาย ศตวรรต ด้วงช้าง ภ-สถ 12443

B

B'

STRUCTURAL ENGINEERS

นาย สิริชัย แซ่ชิ่น สย. 9397
ที่อยู่ 5/342 ซอยนาคนิวาส 37 ถนนนาคนิวาส ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ขึ้น

ELECTRICAL ENGINEERS

C'

นายสุรินทร์ เจริญจิตร์ สฟก.2983
147/73 ม.1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นายประสงค์ศักดิ์ สุนทรไชยา ภฟก.9750
1102 หมู่บ้านสินธร ต.คลองจั่น บางกะปิ กทม.

SANITARY ENGINEERS

ธีรพล อภัยสวัสดิ์ สส.151
อนัติชัย ใจซื่อ พส.25
55/93 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.

W.Ø2"
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MECHANICAL ENGINEERS

ช่องกลับรถ

FD.

FD.

C

สุรกิจ ตันติพิทักษ์กุล สก .3704

FD.

W.Ø2"

INTERIOR DESIGNERS

5

6'

7'

LANDSCAPE ARCHITECTS

8'

REVISION

สัญลักษณ์

NO.

DESCRIPTION DATE

XXXXXXXXX
เปลี่ยนแปลงการใช้ส้อยห้องภายในอาคาร

แนวเขตที่ดิน
แนวอาคารโครงการ

ผังบริเวณ

พื้นที่ปกคลุม

มาตราส่วน
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DRAWING DESCRIPTION

รูปที่ 2.4.3-1 ผังแสดงพื้นที่ปกคลุมดิน

JOB NO

:

SCALE
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:

DRAWN BY

:

CHECKED BY

:
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DRAWING NO.

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.4.4 แนวอาคารและระยะถอยร่น
แนวอาคารและระยะถอยร่นของอาคารโครงการกับ แนวเขตที่ดินในระยะที่ใกล้ที่สุดในแต่ละด้าน
แสดงดังตารางที่ 2.4.4-1 และรูปที่ 2.4.4-1 ถึง รูปที่ 2.4.4-2
แนวเขตที่ดิน
- ทิศเหนือ
- ทิศตะวันออก
- ทิศใต้
- ทิศตะวันตก

ตารางที่ 2.4.4-1 ระยะถอยร่นแต่ละด้านของตัวอาคารจากแนวเขตที่ดนิ

ระยะถอยร่นของตัวอาคารจากแนวเขตที่ดินระยะที่ใกล้ที่สุด (เมตร)
0.71 (ผนังทึบ)
1.07 (ผนังทึบ)
1.55 (ผนังทึบ)
2.025 เมตร (ผนังทึบ)

ในการกำหนดแนวอาคารและระยะถอยร่น ได้คำนึงถึงข้อผิดพลาดที่เกิดจากการก่อสร้างรั้วและ
อาคารไว้ ด้ วยแล้ ว และได้ น ำมาเปรีย บเที ย บกั บ กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 4 เรื่อง แนวอาคารและระยะร่นต่างๆ ของอาคาร แสดงดัง
ตารางที่ 2.4.4-2
ตารางที่ 2.4.4-2 การเปรียบเทียบแนวอาคารและระยะถอยร่นต่างๆ กับกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) หมวด 4
เรื่อง แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร
ข้อ 41 อาคารที่ ก่อ สร้างหรือ ดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่ มี ค วาม
กว้ า งน้ อ ยกว่ า 6 เมตร ให้ ร่ น แนวอาคารห่ า งจากกึ่ ง กลางถนน
สาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร
อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน 8 เมตร ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว
อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับ
ติ ด หรื อ ตั้ ง ป้ า ยหรื อ คลั ง สิ น ค้ า ที่ ก่ อ สร้ า งหรื อ ดั ด แปลงใกล้ ถ นน
สาธารณะ
(1) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่น
แนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร
(2) ถ้ า ถนนสาธารณะนั้ น มี ค วามกว้ า งตั้ ง แต่ 10 เมตรขึ้ น ไป
แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่าง
น้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ
(3) ถ้ า ถนนสาธารณะนั้ น มี ค วามกว้ า งเกิ น 20 เมตรขึ้ น ไป
ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร
ข้อ 44 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่า
ของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนน
สาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด
ความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่
ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูงที่สุด สำหรับอาคารทรงจั่วหรือ
ปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

รายละเอียดของโครงการ
- อาคารโรงแรม มี ขนาดความสู ง 8 ชั้ น จำนวน 1
อาคาร สูง 22.90 เมตร (ความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่
สอร้างถึงพื้นชั้นดาดฟ้า) ตั้งอยู่ซอยพระตำหนัก 5 แยก
4 ถนนพระตำหนัก ซึ่งมีเขตทางสาธารณะที่ติดกับแนว
เขตที่ดินด้านหน้าโครงการกว้าง 7.95 เมตร (น้อยกว่า
10 เมตร) โครงการได้ ร่นแนวอาคารห่ างจากกึ่ งกลาง
ถนนสาธารณะเป็ นระยะ 6.00 เมตร (ไม่ น้ อยกว่ า 6
เมตร) ดั งนั้ น จึ งเป็ นไปตามข้ อกำหนดดั งกล่ าว ซึ่ งมี
ความสอดคล้องกับข้อ 41 (1) ตามกฎกระทรวง ฉบับที่
55 (พ.ศ. 2543) แสดงดังรูปที่ 2.4.4-1

- ความสูงของอาคารโครงการ ณ จุดใดๆ จะมีความสูง
ไม่เกิน 2 เท่าของระยะราบ วัดจากจุดนั้นๆ ไปตั้ง ฉากกับ
แนวเขตด้านตรงข้ามของริม ถนนสาธารณะ (ซอยพระ
ตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ) ด้านทิศ ตะวันตก
แสดงดังรูปที่ 2.4.4-2
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.4.4-2 (ต่อ) การเปรียบเทียบแนวอาคารและระยะถอยร่นต่างๆ กับกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) หมวด 4
เรื่อง แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร
ข้อ 50 ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศ หรือช่อง
แสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้
(1) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่าง
เขตที่ดิน ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(2) อาคารที่ มี ค วามสู งเกิ น 9 เมตร แต่ ไม่ ถึ ง 23 เมตร ผนั งหรือ
ระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดิน ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ใน (1)
หรือ (2) ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะ
ก่อสร้างชิดเขตที่ดิน และอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 15
เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่
ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และดาดฟ้าของอาคาร
ด้านนั้น ให้ ท ำผนั งทึ บ สูงจากดาดฟ้ าไม่ น้ อยกว่า 1.8 เมตร ในกรณี
ก่อสร้างชิ ดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของ
ที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย

ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2564

รายละเอียดของโครงการ
- อาคารโรงแรม มีขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
สูง 22.90 เมตร (ความสู งวัดจากระดั บพื้ นถึงยอดผนั ง
ชั้ นสู งสุ ด) ทั้ งนี้ แนวเขตที่ ดิ นโครงการติ ดต่ อกั บพื้ นที่
โดยรอบและระยะถอยร่นของแนวอาคารจากแนวเขต
ที่ดิน มีรายละเอียดดังนี้ แสดงดังรูปที่ 2.4.4-1
ทิศเหนือ แนวเขตที่ดินติดต่อกับบ้านพักอาศัย 2 ชั้น
แนวอาคารด้านนี้มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินระยะที่ใกล้
ที่สุด 0.71 เมตร โดยแนวอาคารด้านนี้ที่มีระยะร่นไม่ถึง 3
เมตร ก่ อ สร้ า งเป็ น ผนั งทึ บ จึ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 ข้อ 50 (2)
ทิศตะวันออก แนวเขตที่ดินติดต่อกับบ้านพักอาศัย 2
ชั้น แนวอาคารนั้นมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน 1.07 เมตร
โดยแนวอาคารด้านนี้ ที่ มีระยะร่นไม่ ถึง 3 เมตร ก่อสร้าง
เป็นผนังทึบจึงมีความสอดคล้องกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 55
ข้อ 50 (2)
ทิศใต้ แนวเขตที่ ดินติดต่อกับบ้ านพั กอาศั ย 1 ชั้น
แนวอาคารนั้นมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน 1.55 เมตร โดย
แนวอาคารด้านนี้ ที่ มีระยะร่นไม่ถึง 3 เมตร ก่อสร้างเป็ น
ผนังทึบจึงมีความสอดคล้องกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 ข้อ
50 (2)
ทิศตะวันตก แนวเขตที่ดินติดต่อกับ ถนนสาธารณะ
(ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ) ขนาด
ความกว้าง 7.95 เมตร ถัดไปเป็น บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
แนวอาคารด้ านนี้ มี ระยะห่ างจากแนวเขตที่ ดิ น 2.025
เมตร (ไม่น้อยกว่า 3 เมตร)
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PROJECT NAME

โครงการ ไรซิ่ง เพลส
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

1

3

2

OWNER

4

5

7

6

9

8

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด

LOCATION

0.71

ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ARCHITECTS

A

นาย รงค์ ดรุณ ส-สถ 2630
ตำแหน่งครื่อง GEN.

นาย ทวิช ธานี ภ-สถ 9304
2

ขึ้น

3

4

5

6

7

8

นาย รักตระกูล ใจเพียร ภ-สถ 11690

8

นาย ศตวรรต ด้วงช้าง ภ-สถ 12443

B

B'

STRUCTURAL ENGINEERS

นาย สิริชัย แซ่ชิ่น สย. 9397
ที่อยู่ 5/342 ซอยนาคนิวาส 37 ถนนนาคนิวาส ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ขึ้น

ELECTRICAL ENGINEERS

C'

นายสุรินทร์ เจริญจิตร์ สฟก.2983
147/73 ม.1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นายประสงค์ศักดิ์ สุนทรไชยา ภฟก.9750
1102 หมู่บ้านสินธร ต.คลองจั่น บางกะปิ กทม.

SANITARY ENGINEERS

ธีรพล อภัยสวัสดิ์ สส.151
อนัติชัย ใจซื่อ พส.25
55/93 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.

W.Ø2"

17

1

16

15

14

13

12

11

10

MECHANICAL ENGINEERS

ช่องกลับรถ

FD.

FD.

C

สุรกิจ ตันติพิทักษ์กุล สก .3704

FD.

W.Ø2"

INTERIOR DESIGNERS

5

6'

7'

LANDSCAPE ARCHITECTS

8'

REVISION

สัญลักษณ์

NO.

แนวเขตที่ดิน
แนวอาคารโครงการ
พื้นที่ปกคลุม

DESCRIPTION DATE

XXXXXXXXX
เปลี่ยนแปลงการใช้ส้อยห้องภายในอาคาร

ผังบริเวณ
มาตราส่วน

DO NOT SCALE DRAWING. USE FIGURED DIMENSION ONLY. CONTRACTORS MUST
CHECK ALL DIMENSIONS ON SITE. DISCREPANCIES MUST BE REPORTED
IMMEDIATELY TO THE ARCHITECTS

1:120

DRAWING DESCRIPTION

JOB NO

รูปที่ 2.4.4-1 ผังแสดงแนวระยะถอยรนของแนวอาคารโครงการ

:

SCALE

:

PLOT DATE

:

DRAWN BY

:

CHECKED BY

:

THIS DRAWING IS COPYRIGHT.
DRAWING NO.
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PROJECT NAME

โครงการ ไรซิ่ง เพลส
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
OWNER

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด

LOCATION

รกับ
ถนน
สาธา
รณะ

ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ARCHITECTS

นาย รงค์ ดรุณ ส-สถ 2630
นาย ทวิช ธานี ภ-สถ 9304
นาย รักตระกูล ใจเพียร ภ-สถ 11690

ของโ

ครงก
า

นาย ศตวรรต ด้วงช้าง ภ-สถ 12443

SETB

ACK

แนวอาคารโครงการ

ที่อยู่ 5/342 ซอยนาคนิวาส 37 ถนนนาคนิวาส ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

แนว

ELECTRICAL ENGINEERS

นายสุรินทร์ เจริญจิตร์ สฟก.2983
147/73 ม.1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นายประสงค์ศักดิ์ สุนทรไชยา ภฟก.9750
1102 หมู่บ้านสินธร ต.คลองจั่น บางกะปิ กทม.

SANITARY ENGINEERS

ธีรพล อภัยสวัสดิ์ สส.151
อนัติชัย ใจซื่อ พส.25
55/93 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.

MECHANICAL ENGINEERS

แนวเขตที่ดิน

ระยะ

STRUCTURAL ENGINEERS

นาย สิริชัย แซ่ชิ่น สย. 9397

สุรกิจ ตันติพิทักษ์กุล สก .3704

INTERIOR DESIGNERS

ถนนพระตำหนักซอย 5 แยก 4
(กว้าง 7.95 ม.)
LANDSCAPE ARCHITECTS

REVISION
NO.

DESCRIPTION DATE

XXXXXXXXX
เปลี่ยนแปลงการใช้ส้อยห้องภายในอาคาร

DO NOT SCALE DRAWING. USE FIGURED DIMENSION ONLY. CONTRACTORS MUST
CHECK ALL DIMENSIONS ON SITE. DISCREPANCIES MUST BE REPORTED
IMMEDIATELY TO THE ARCHITECTS

DRAWING DESCRIPTION

รูปที่ 2.4.4-2 ผังแสดงระดับความสูงของอาคารและระยะ SETBACK ของโครงการกับซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก

JOB NO

:

SCALE

:

PLOT DATE

:

DRAWN BY

:

CHECKED BY

:

THIS DRAWING IS COPYRIGHT.
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DRAWING NO.

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.4.5 การประกอบธุรกิจโรงแรมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาโครงการเป็นอาคารประเภทโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม บริษัทที่ปรึกษาได้พิจารณา
รายละเอียดการประกอบธุรกิจโรงแรมของโครงการ ตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การ
ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 แสดงดังตารางที่ 2.4.5-1 พบว่า โครงการจัดเปนโรงแรมประเภทที่ 2 ซึ่ง
เป็ น โรงแรมที่ ให้ บริการห้องพั กและห้ องอาหาร ดังนั้น บริษั ทที่ ปรึกษาจึง เปรียบเทียบเฉพาะรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องของอาคารโครงการกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยโรงแรม กฎกระทรวง
กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และมาตรฐานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) กฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงแรม พิ จ ารณารายละเอี ย ดการประกอบธุ ร กิ จ โรงแรมของโครงการ
ตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 แสดงดังตารางที่
2.4.5-1
2) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พิจารณารายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับช่องทางเดินในอาคาร
ระยะระหว่างชั้น (Floor to Floor) ตามกฎกระทรวง ฉบั บที่ 55 (พ.ศ. 2543) แกไขเพิ่ มเติมตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รายละเอียดเกี่ยวกับระยะความ
สูงสุทธิระหว่างพื้นที่ที่ใช้จอดรถ ทางเดินรถ และทางลาดขึ้นลงของรถกับส่วนที่ ต่ำสุดของชั้นถัดไปของอาคาร
ตามกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522
แสดงดังตารางที่ 2.4.5-2
3) กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา พิจารณารายละเอียดการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของโครงการ ตามกฎกระทรวง กำหนด
สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมตาม
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 แสดงดังตารางที่ 2.4.5-3 และรูปที่ 2.4.2-1(ต่อ) ถึง รูปที่ 2.4.2-7 และ
รูปที่ 2.4.5-1 ถึง รูปที่ 2.4.5-5
4) มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในโรงแรม โดยระยะดำเนินการของโครงการจะปฏิบัติตาม
มาตรฐานด้านการสุขาภิบาลอาหารในโรงแรม กรมอนามัย พ.ศ. 2556 โดยมีรายละเอียดของมาตรฐานแสดงดัง
ตารางที่ 2.4.5-4
5) เกณฑ์มาตรฐานห้องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โครงการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและการ
บริการ โดยจัดให้มีห้องออกกำลังกายเพื่อให้บริการแก่ผู้อยู่ภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานห้องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แสดงดังตารางที่ 2.4.5-5
6) เกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการทีพ่ ักสีเขียว (Green Hotel) เพื่อให้โครงการเป็นโรงแรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) โดยในระยะดำเนิน การของโครงการจะปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
สถานประกอบการที่พักสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดของเกณฑ์มาตรฐานแสดงดังตารางที่ 2.4.5-6
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.4.5-1 เปรียบเทียบรายละเอียดการประกอบธุรกิจโรงแรมของโครงการ ตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทและ
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551
หมวดที่ 1 เรื่อง สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม
และประเภทของโรงแรม
หมวด 1 สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมและประเภทของโรงแรม
ข้อ 1 ใหสถานที่พักที่มีจํานวนห้องพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไมเกินสี่
ห้องและมีจํานวนผูพักรวมกันทั้งหมดไมเกินยี่สิบคน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการที่พักชั่วคราว
สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน อันมีลักษณะเปนการประกอบกิจการ
เพื่อหารายไดเสริม และไดแจ้งใหนายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดไมเป็ น
โรงแรมตาม (๓) ของบทนิยาม คําวา “โรงแรม” ในมาตรา ๔
ข้อ 2 โรงแรมแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
(1) โรงแรมประเภท 1 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก
(2) โรงแรมประเภท 2 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร
หรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร
(3) โรงแรมประเภท 3 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือ
สถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร และสถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือห้องประชุมสัมมนา
(4) โรงแรมประเภท 4 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือ
สถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร สถานบริการตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานบริการ และห้องประชุมสัมมนา
หมวด 2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับโรงแรมทุกประเภท
ข้อ 3 สถานที่ตั้งของโรงแรมต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของผู้พักและมี
การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
(2) เส้นทางเข้าออกโรงแรมต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร
(3) ในกรณีที่ใช้พื้นที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในอาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอื่น
ต้องแบ่งสถานที่ให้ชัดเจน และการประกอบกิจการอื่นต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจโรงแรม

รายละเอียดของโครงการ

ความสอดคล้อง
ของโครงการ

ข้ อ 1 โครงการเป็ น อาคารโรงแรม ขนาดความสู ง 8 ชั้ น จำนวน 1 อาคาร มี ก าร
ให้บริการห้องพักจำนวน 84 ห้อง (เป็นห้องพักสำหรับผู้พิการฯ จำนวน 7 ห้อง) จึงไม่
เข้าข่ายตามกฎหมายข้อ 1

✓

ข้อ 2 โครงการจัดเป็นโรงแรมประเภทที่ 2 โดยมีการให้บริการห้องพักและห้องบริการ
อาหาร จำนวน 84 ห้อง (เป็นห้องพักสำหรับผู้พิการฯ จำนวน 7 ห้อง)

✓

✓
ข้อ 3 โครงการตั้งอยู่ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จั งหวัด ชลบุ รี ทำเลที่ ตั้ งโครงการมีค วามเหมาะสม การคมนาคม
สะดวก ไมก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจรในบริเวณที่ตั้งพื้นที่โครงการ สภาพแวดล้อม
รอบโครงการ เป็นเขตย่านพื้นที่ชุมชน ที่พักอาศัย มีสภาพเป็นบ้านพักอาศัย อาคารชุด
พั ก อาศั ย และร้ า นอาหาร ตลอดสองฝั่ ง ของถนนพระตำหนั ก ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ในทำเลที่
เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของผู้พักภายในพื้นที่โครงการประกอบ
ธุรกิจโรงแรมเพียงอย่างเดียว และพื้นที่โครงการไม่ตั้ง อยู่ ในบริเวณที่มี โบราณสถาน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.4.5-1 (ต่อ)

หมวดที่ 1 เรื่อง สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม
และประเภทของโรงแรม
(4) ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณหรือใกล้เคียงกับโบราณสถาน ศาสนสถานหรือสถานอันเป็นที่
เคารพในทางศาสนา หรือสถานที่อื่นใดอันจะทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม กระทบต่อ
ความมั่นคงและการดำรงอยู่ ของสถานที่ดังกล่าว หรือจะทำให้ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ข้อ 4 โรงแรมต้องจัดให้มีการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พักอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(1) สถานที่ลงทะเบียนผู้พัก
(2) โทรศัพท์หรือระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกโรงแรมโดยจะจัดให้มี
เฉพาะภายนอกห้องพักก็ได้แต่ต้องมีจำนวนเพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้พัก
(3) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง
(4) ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึงตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง

รายละเอียดของโครงการ
ศาสนสถาน หรือสถานที่ อื่นใดอันจะทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม กระทบต่อ
ความมั่นคงและการดำรงอยู่ของสถานที่ดังกล่าวในบริเวณใกล้เคียง
ข้อ 4 โครงการจัดให้มีการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก ดังต่อไปนี้
(1) โครงการมีสถานที่ลงทะเบียนผู้พักบริเวณชั้น 1
(2) โครงการมีโทรศัพท์ภายในห้องพักใช้ติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกได้
(3) โครงการเตรี ย มอุ ป กรณ์ ปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น และเบอร์ ติ ด ต่ อ ของ
สถานพยาบาลใกล้เคียง ได้แก่ โรงพยาบาลเมืองพัทยา (โทรศัพท์ 038 103 900) เพื่อส่งต่อ
ผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน
(4) โครงการมีระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยร่วมกับระบบกล้องวงจรปิด
(CCTV) ตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อ 5 โครงการจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมในส่วนที่ให้บริการสาธารณะโดยจัดแยกส่วน
สำหรับชายและหญิงตั้งอยูบ่ ริเวณชั้น 1 และ 2 โดยมีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
ข้อ 6 ห้องพักไม่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายหรือมุ่งหมาย
ให้เหมือนหรือคล้ายกับศาสนสถานหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาแต่อย่างใด
ข้อ 7 ห้องพักมีเลขที่ประจำห้องพักกำกับไว้ทุกห้องเป็นตัวเลขอารบิกและแต่ละอาคาร
มีเลขที่ห้องพักไม่ซ้ำกัน โดยแสดงไว้บริเวณด้ านหน้าห้องพักมองเห็นได้อย่างชัดเจน
สำหรับประตูห้องพักนั้นมีช่องที่สามารถมองจากภายในสู่ภายนอกห้องพักได้ และมี
อุปกรณ์ล็อกจากภายในห้องพักทุกห้องได้

ข้อ 5 โรงแรมต้องจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมในส่วนที่ให้บริการสาธารณะโดยจัดแยกส่วน
สำหรับชายและหญิงและต้องรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
ข้อ 6 ห้องพักต้องไม่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้าย หรือมุ่ง
หมายให้เหมือนหรือคล้ายกับศาสนสถานหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนา
ข้อ 7 ห้องพักต้องมีเลขที่ประจำห้องพักกำกับไว้ทุกห้องเป็นตัวเลขอารบิกโดยให้แสดงไว้
บริเวณด้านหน้าห้องพักที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และในกรณีที่โรงแรมใดมีหลาย
อาคารเลขที่ประจำห้องพักแต่ละอาคารต้องไม่ซ้ำกัน
ประตูห้องพักให้มีช่อง หรือวิธีการอื่นที่สามารถมองจากภายในสู่ภายนอกห้องพักได้
และมีกลอนหรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถล็อกจากภายในห้องพักทุกห้อง
ข้อ 8 สถานที่จอดรถของโรงแรมที่อยู่ติดห้องพักต้องไม่มีลักษณะมิดชิดและต้องสามารถ ข้อ 8 โครงการไม่มีสถานที่จอดรถของโรงแรมที่อยู่ติดห้องพัก
มองเห็นรถที่จอดอยู่ได้ตลอดเวลา

ความสอดคล้อง
ของโครงการ
✓

✓

✓
✓
✓

✓
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.4.5-1 (ต่อ)

หมวดที่ 1 เรื่อง สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม
และประเภทของโรงแรม
ข้อ 9 อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ใช้บังคับ ต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นโรงแรมหรือมีใบรับรองการ
ตรวจสภาพอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ข้อ 10 อาคารสําหรับใชเปนโรงแรมที่ตั้งอยู ในทองที่ที่ไมมีกฎหมายวาด้วยการควบคุม
อาคารใชบังคับ ต้องมีใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารวามีความมั่นคงแข็ งแรงและ
ปลอดภั ย โดยผู้ ซึ่ ง ได รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม หรื อ ผู ซึ่ ง ไดรั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาด้วยการนั้น และผานการ
ตรวจพิจารณาจากนายทะเบียนว่ าเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 11
ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 และข้อ 17
ข้อ 11 อาคารสําหรับใชเปนโรงแรมตามขอ 10 ต้องมีการรักษาความสะอาด มีก ารจัด
แสงสวาง อยางเพี ยงพอ และมี ระบบระบายน้ ำ ระบบบํ าบั ด น้ ำเสีย และระบบระบาย
อากาศที่ถูกสุขลักษณะ
ข้อ 12 อาคารสําหรับใชเปนโรงแรมตามขอ 10 ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามหลักเกณฑ
ดังต่อไปนี้
(1) อาคารที่ มี ลั กษณะเปนห้ อ งแถว ตึ ก แถว บ้ านแถว บ้ านเดี่ ยวหรือ บ้ านแฝด
ที่ มี ค วามสู ง ไมเกิ น สองชั้ น ต้ อ งติ ด ตั้ งเครื่อ งดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ ตามชนิ ด และขนาดที่
เหมาะสมกับสภาพของอาคาร และวัสดุภายใน จํานวนคูหาละ 1 เครื่อง
(2) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (1) ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือในแตละ
ชั้น จํานวน 1 เครื่อง ตอพื้นที่อาคารไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 45 เมตร
แตไมน้อยกว่า ชั้นละ 1 เครื่อง
(3) การติดตั้งเครื่องดับเพลิง ต้องติดตั้งใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้น
อาคาร ไมเกิน 1.50 เมตร และต้องติดตั้งไวในที่ที่สามารถมองเห็นและอานคําแนะนําการใช
ไดโดยสะดวก
(4) เครื่องดับเพลิงต้องอยูในสภาพที่ใชงานไดตลอดเวลาและสามารถนํามาใชงาน
ได โดยสะดวก

รายละเอียดของโครงการ
ข้อ 9 ที่ตั้งโครงการอยู่ในท้องที่ที่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้บังคับ ซึ่ง
โครงการอยู่ในระหว่างการจัดทำรายงานฯ ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบฯ จึง
ดำเนินการขอรับใบอนุญาตฯ ในภายหลัง
ข้อ 10 โครงการตั้ งอยู่ที่ ซอยพระตำหนั ก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนั ก ตำบล
หนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในความดูแลของเมืองพัทยา
ทั้งนี้อาคารโรงแรมมีการออกแบบและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความสอดคล้อง
ของโครงการ
✓
✓

-

-

-

-

หน้า 2-33

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

ตารางที่ 2.4.5-1 (ต่อ)

หมวดที่ 1 เรื่อง สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม
รายละเอียดของโครงการ
และประเภทของโรงแรม
ข้อ 13 อาคารสําหรับใชเปนโรงแรมตามขอ 10 ต้องติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) อาคารที่มีลักษณะเปนห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝดที่มี
ความสูง ไมเกินสองชั้น ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม ติดตั้งอยูในอาคารอยางน้อย
1 เครื่อง ทุกคูหา
(2) อาคารตาม (1) ที่มีความสูงเกินสองชั้น ต้ องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม
ติดตั้งอยู ภายในอาคารอยางน้อย 1 เครื่อง ทุกชั้นและทุกคูหา
(3) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (1) และ (2) ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคาร
หลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกชั้น
ข้อ 14 อาคารสําหรับใชเปนโรงแรมตามขอ 10 ต้องมีช องทางเดินภายในอาคารกวาง ข้อ 14 อาคารโครงการมีชองทางเดินภายในอาคารกวาง 1.50 เมตร
ไมน้อยกว่า 1.50 เมตร
ข้อ 15 อาคารสําหรับใชเปนโรงแรมตามขอ 10 ต้องมีทางหนีไฟหรือบันไดหนีไฟ ตามหลัก ข้อ 15 อาคารโครงการมีทางหนีไฟหรือบันไดหนีไฟตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
เกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายวาด้วยการควบคุมอาคาร
กําหนดในกฎหมายวาด้วยการควบคุมอาคาร
ข้อ 16 อาคารสําหรับ ใชเปนโรงแรมตามขอ 10 ที่มีพื้ นที่รวมกัน ทุกชั้นในอาคาร หลัง
เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ภายในอาคารตองจัดให มีระบบจายพลังงานไฟฟาสํารอง
สําหรับ กรณีฉุกเฉิน เชน แบตเตอรี่ หรือเครื่องกําเนิดไฟฟา แยกเปนอิสระจากระบบที่ใช
อยูตามปกติ และสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจายพลังงานไฟฟาปกติห ยุด
ทํางาน
ระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองตามวรรคหนึ่ง ต้ องสามารถจายพลังงานไฟฟาได
เพียงพอ สําหรับเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน ทางเดิน ห้องโถง บันได บันไดหนีไฟ
และระบบสัญญาณ เตือนเพลิงไหมเปนเวลาไมน้อยกวาสองชั่วโมง
ข้อ 17 บอเกรอะและบอซึมของสวมของอาคารสําหรับใชเปนโรงแรมตามขอ 10 ต้องอยูหาง
จากแมน้ำ คู คลอง หรือแหลงน้ำสาธารณะไมน้อยกวา 10 เมตร เว้นแตกรณีที่สวมมีระบบ
กําจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและมีขนาดที่เหมาะสม

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ความสอดคล้อง
ของโครงการ
-

✓
✓
-

-

หน้า 2-34

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.4.5-1 (ต่อ)

หมวดที่ 1 เรื่อง สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม
ความสอดคล้อง
รายละเอียดของโครงการ
และประเภทของโรงแรม
ของโครงการ
หมวด 3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับโรงแรมแต่ละประเภท
ข้อ 18 โรงแรมประเภท 1 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) มีห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง
(2) ห้องพักทุกห้องต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ำ ห้อง
ส้วม และระเบียงห้องพัก
(3) มีห้องน้ำและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอสำหรับผู้พัก
ข้อ 19 โรงแรมประเภท 2 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
✓
(1) ห้องพักทุกห้องต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ำ ห้อง ข้อ 19 โครงการเป็นโรงแรมประเภทที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี้
ส้วมและระเบียงห้องพัก
(1) ห้องพักที่มีพื้นที่ใช้สอยน้อยสุดประมาณ 19.60 (ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร) ซึ่ง
(2) มีห้องน้ำและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอสำหรับผู้พัก
ไม่รวมห้องน้ำ ห้อ งส้ว ม และระเบี ย งห้อ งพัก ภายในห้อ งพัก ทุก ห้อ งจัด ให้มี
ห้องน้ำและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะซึ่งเพียงพอสำหรับผู้พัก
ข้อ 20 โรงแรมประเภท 3 และประเภท 4 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ข้อ 20 โครงการเป็นโรงแรมประเภทที่ 2 และได้ออกแบบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
✓
(1) ห้องพักทุกห้องต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 14 ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ำ ตามข้อ 19
ห้องส้วม และระเบียงห้องพัก
(2) มีห้องน้ำและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะในห้องพักทุกห้อง
(3) กรณี มีห้องพักไม่เกิน 80 ห้อง ห้ามมีสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
บริการ

ที่มา : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด, 2564

หน้า 2-35

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.4.5-2 เปรียบเทียบอาคารโครงการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) และกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537)

กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) และ
กฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ.2537)
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
ช่องทางเดินในอาคาร และระยะระหว่างชั้น (Floor to Floor) ของอาคารโครงการ
หมวด 2 ส่วนต่างๆ ของอาคาร
ข้อ 21 ช่องทางเดินในอาคาร ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้
ประเภทอาคาร
ความกว้าง
1. อาคารอยู่อาศัย
1.00 เมตร
2. อาคารอยู่ อ าศั ย รวม หอพั ก ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหอพั ก
1.50 เมตร
สำนักงาน อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคาร
พิเศษ

รายละเอียดของโครงการ

ความสอดคล้องของ
โครงการ

ข้อ 21 อาคารโครงการเป็นอาคารโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม จัดเป็น
อาคารสาธารณะ ช่องทางเดินในอาคารมีความกว้าง 1.50 เมตร (ไม่น้อยกว่า 1.50
เมตร)

✓

ข้อ 22 ห้องหรือส่วนของอาคารที่ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ต้องมีระยะดิ่งไม่น้อยกว่า ข้อ 22 ห้องหรือส่วนของอาคารโครงการที่ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ มีระยะดิ่ง
ตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ดังนี้ (รูปที่ 2.4-3)
- ห้องพักโรงแรม
ระยะดิ่ง 2.85 เมตร (ไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร)
ประเภทอาคาร
ความกว้าง
1. ห้องที่ใช้เป็นที่พักอาศัย บ้านแถว ห้องพักโรงแรม ห้องเรียน
2.60 เมตร
- ช่องทางเดินในอาคาร ระยะดิ่ง 2.85 เมตร (ไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร)
นักเรียนอนุบาล ครัวสำหรับอาคารอยู่อาศัยรวม ห้องพักคนไข้
พิเศษ ช่องทางเดินในอาคาร
2. ห้ อ งที่ ใ ช้ เป็ น สำนั ก งาน ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งอาหาร ห้ อ งโถง
3.00 เมตร
ภัตตาคาร โรงงาน
3. ห้องขายสินค้า ห้องประชุม ห้องคนไข้รวม คลังสินค้า โรงครัว
3.50 เมตร
ตลาด และอื่นๆ ที่คล้ายกัน
4. ห้องแถว ตึกแถว
4.1ชั้นล่าง
3.50 เมตร
4.2ตั้งแต่ชั้นสองขึ้นไป
3.00 เมตร
5. ระเบียง
2.20 เมตร

✓

หน้า 2-36

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.4.5-2 (ต่อ)
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) และ
รายละเอียดของโครงการ
กฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ.2537)
ระยะดิ่งตามวรรคหนึ่งให้วัดจากพื้นถึงพื้น ในกรณีของชั้ นใต้หลังคาให้วัดจากพื้นถึง
ยอดฝาหรือยอดผนังอาคาร และในกรณีของห้องหรือส่วนของอาคารที่อยู่ภายในโครงสร้าง
ของหลังคา ให้วัดจากพื้นถึงยอดฝาหรือยอดผนังของห้องหรือส่วนของอาคารดังกล่าวที่
ไม่ใช่โครงสร้างของหลังคา
ห้องในอาคารซึ่งมีระยะดิ่งระหว่างพื้นถึงพื้นอีกชั้ นหนึ่งตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป จะทำพื้น
ชั้นลอยในห้องนั้นก็ได้ โดยพื้นชั้นลอยดังกล่าวนั้นต้องมีเนื้อที่ไม่เกินร้อยละสี่สิบของเนื้อที่
ห้อง ระยะดิ่งระหว่างพื้นชั้นลอยถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และระยะดิ่ง
ระหว่างพื้นห้องถึงพื้นชั้นลอยต้องไม่น้อยกว่า 2.40 เมตรด้วย
ห้องน้ำ ห้องส้วม ต้องมีระยะดิ่งระหว่างพื้นถึงเพดานไม่น้อยกว่า 2 เมตร
-ห้องน้ำ ห้องส้วมของอาคารโครงการมีระยะดิ่ง 2.85 เมตร (ไม่น้อยกว่า 2 เมตร)
กฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537)
ข้อ 4 ระยะความสูงสุทธิระหว่างพื้นที่ที่ใช้จอดรถ ทางเดิ นรถ และทางลาดขึ้นลงของรถ ข้อ 4 พื้นที่ที่ใช้จอดรถของโครงการอยู่บริเวณลานจอดรถชั้น 1 มีระยะความสูงสุทธิ
กับส่วนที่ต่ำสุดของชั้นที่ถัดไปของอาคาร ต้องไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร
ระหว่างพื้นที่ที่ใช้จอดรถ 2.65 เมตร (ไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร)

ความสอดคล้องของ
โครงการ
-

✓
✓

ที่มา : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด, 2564

หน้า 2-37

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.4.5-3 เปรียบเทียบการจัดให้มสี ิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของโครงการ ตามกฎกระทรวง
กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผูพ้ ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ขอ 3 อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชราตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้
(1) อาคารที่ให้บริการสาธารณะ ได้แก่ โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานศึกษา หอสมุด
อาคารประกอบของสนามกีฬากลางแจ้งหรือสนามกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า
สถานบริการ ฌาปนสถาน ศาสนสถาน พิพิธภัณฑสถาน และสถานีขนส่งมวลชน
(2) สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน
(3) อาคารที่ประกอบกิจการให้บริการหรือรับดูแลเด็ก ผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือคนชรา
(4) อาคารที่ทำการของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
(5) สำนักงาน อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพัก ที่เป็นอาคารขนาดใหญ่
(6) อาคารพาณิ ช ยกรรมหรือ อาคารพาณิ ช ยกรรมประเภทค้ ำ ปลี ก ค้ า ส่ ง ที่ มี พื้ น ที่ ส ำหรับ
ประกอบกิจการตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป
(7) สถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
ข้อ 3/1 รายละเอียดเกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ รูปสัญลักษณ์ เครื่องหมาย โครงสร้าง ขนาด การจัด
วาง และตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา นอกจาก
จะได้กำหนดไว้ในหมวด 1 ป้ ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก หมวด 2 ทางลาดและลิฟต์ หมวด 3
บันได หมวด 4 ที่จอดรถ หมวด 5 ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร และทางเชื่อมระหว่าง
อาคาร หมวด 6 ประตู หมวด 7 ห้ องส้ วม หมวด 8 พื้ นผิ วต่ างสั มผั ส และหมวด 9 โรงมหรสพ
หอประชุม โรงแรม ศาสนสถานหรือฌาปนสถาน และอาคารประเภทและลักษณะอื่นแล้ว ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานอื่นที่ได้รับการยอมรับทั่วไปและกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ

รายละเอียดของโครงการ

ความสอดคล้อง
ของโครงการ

ขอ 3 โครงการเป็นอาคารโรงแรม จำนวน 1 อาคาร จึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด
ในกฎกระทรวงนี้

✓

ข้อ 3/1 โครงการจะปฏิบัติตามรายละเอียดรายละเอียดเกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์
รูปสัญลักษณ์ เครื่องหมาย โครงสร้าง ขนาด การจัดวาง และตำแหน่งที่ตั้งของสิ่ง
อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราตามข้อ 3/1 และ
มาตรฐานอื่นที่ได้รับการยอมรับทั่วไปและกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ

✓

หน้า 2-38

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.4.5-3 (ต่อ)

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับ
ผูพ้ ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
หมวด 1 ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก
ขอ 4 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ หรือทุพพล
ภาพ และคนชรา ตามสมควร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) สัญลักษณ์รูปผู้พิการ
(2) เครื่องหมายแสดงทางไปสู สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา
(3) สัญลักษณ หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา
ขอ 5 สัญลักษณรูปผูพิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสูสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับพิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา และสัญลักษณหรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความ
สะดวก สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ตามข้อ 4 ให้เป็นสีขาว
ขอ 6 ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ต้องมี
ความชัดเจนและมองเห็นได้ในเวลากลางวันและกลางคืนสัมผัสและรับรู้ได้
หมวด 2 ทางลาดและลิฟต์
ขอ 7 อาคารตามข้ อ 3 หากระดั บ พื้ น ภายในอาคาร หรื อ ระดั บ พื้ น ภายในอาคารกั บ
ภายนอกอาคาร หรือ ระดั บ พื้ น ทางเดิ น ภายนอกอาคาร มี ค วามต่ า งระดั บ กั น เกิ น 1.3
เซนติเมตร ให้มีทางลาดระหว่างพื้นที่ต่างระดับกัน แต่ถ้ามีความต่างระดับกันตั้งแต่ 6.4
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.3 เซนติเมตร ต้องปาดมุมพื้นส่วนที่ต่างระดับกันให้มีความลาดชัน
1:2

รายละเอียดของโครงการ

ความสอดคล้อง
ของโครงการ

ขอ 4 โครงการจัดให้มีป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ หรือทุพพล
ภาพ และคนชรา โดยมีสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายแสดงประเภทของสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา เช่น สัญลักษณ์ที่จอดรถ
สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา สัญลักษณ์ลิฟต์และบันไดสำหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพและคนชรา

✓

ขอ 5 อาคารโครงการมีสัญลักษณรูปผูพิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสูสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับพิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา และสัญลักษณหรือตัวอักษรแสดง
ประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับผูพิการ หรือทุพพลภาพและคนชรา เป็นสี
ขาว
ขอ 6 อาคารโครงการมี ป้ า ยสิ่ ง อำนวยความสะดวกสำหรั บ ผู้ พิ ก ารหรื อ
ทุพพลภาพ และคนชรา ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย อยู ในตําแหนงที่ไมทําใหสับสน
และมีแสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน

✓

ขอ 7 อาคารโครงการมีระดับพื้นภายในอาคารชั้น 1 กับระดับพื้นภายนอกอาคาร
ไม่มีความต่างระดับกันเกิน 1.3 เซนติเมตร และในพื้นที่ที่เชื่อมต่อระหว่างภายใน
อาคารและภายนอกอาคารไม่มีความต่างระดับกันตั้งแต่ 6.4 มิลลิเมตร จึงไม่จัดให้
มีการปาดมุมพื้นส่วนที่ต่างระดับกันให้มีความลาดชัน 1:2

✓

✓
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

ตารางที่ 2.4.5-3 (ต่อ)

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง
รายละเอียดของโครงการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ข้อ 8 อาคารโครงการมีระดับพื้นภายในอาคารไม่มีความต่างระดับจึงไม่จัดให้มีทาง
ขอ 8 ทางลาดใหมีลักษณะ ดังตอไปนี้
ลาด
(1) พื้นผิวทางลาดต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น
(2) พื้นผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพื้นกับทางลาดต้องเรียบไม่สะดุด
(3) มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ในกรณีเป็นทางลาดแบบสองทางสวน
กันให้มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
(4) มีพื้นที่หน้าทางลาดเป็นที่วา่ งยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
(5) มีความลาดชันไม่เกิน 1:12 และมีความยาวช่วงละไม่เกิน 6 เมตร ในกรณีที่ท าง
ลาดยาวเกิน 6 เมตร ต้องจัดให้มีชานพักยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร คั่นระหว่างแต่ละช่วง
ของทางลาด
(6) ทางลาดด้ านที่ ไม่ มี ผนั งกั้ น ให้ ยกขอบสู งจากพื้ น ผิวของทางลาดไม่ น้ อยกว่ า 10
เซนติเมตร และต้องมีราวจับและราวกันตก
(7) ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต่ 1.80 เมตรขึ้นไป ต้องมีราวจับทั้งสองด้าน และทางลาด
ที่มีความกว้างตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป ต้องมีราวจับห่างกันไม่เกิน 1.50 เมตร ทั้งนี้ กรณีที่ต้อง
ติดตั้งราวจับเพิ่มเติม ทางลาดนั้นจะต้องเหลือพื้นที่เพียงพอที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือ
คนชราที่ใช้เก้าอี้ล้อ สามารถเข้าออกได้อย่างสะดวก โดยราวจับให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) ทำด้วยวัสดุเรียบ มีความมั่นคงแข็งแรงไม่เป็นอันตรายในการจับและไม่ลื่น
(ข) มีลักษณะกลมหรือมีลักษณะมนไม่มีเหลี่ยมโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3
เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 4 เซนติเมตร
(ค) สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 90 เซนติเมตร
(ง) ราวจับด้านที่อยู่ติดผนังให้มีระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 4เซนติเมตร มีความสูง
จากจุดยึดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และผนังบริเวณราวจับต้องเป็นผนังเรียบ

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ความสอดคล้อง
ของโครงการ
✓
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.4.5-3 (ต่อ)

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
(จ) ราวจั บต้ องยาวต่ อเนื่ องกั นหรือในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถทำให้ ต่ อเนื่ องกั นได้ ให้ มี
ระยะห่างไม่เกิน 5 เซนติเมตร และส่วนที่ยึดติดกับผนังจะต้องไม่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การใช้ของคนพิการ ทางการมองเห็น
(ฉ) ปลายของราวจับให้ยื่นเลยจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของทางลาดไม่น้อยกว่า 30
เซนติเมตร โดยปลายราวจับต้องงอหรือเก็บได้
(8) มีป้ายแสดงทิศทาง ตำแหน่ง หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการมองเห็น
และคนชราสามารถทราบความหมายได้ โดยตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นและทางลงของทางลาดที่
เชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร
(9) มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ในบริเวณทางลาดที่จัดไว้ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและ
คนชรา
ข้อ 9 อาคารตามข้อ 3 ที่มีจำนวนชั้นตั้งแต่สองชั้นขึ้นไปต้องจัดให้มีลิฟต์หรือทางลาดที่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพและคนชราใช้ได้ระหว่างชั้นของอาคาร
ลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้ต้องสามารถขึ้นลงได้ทุกชั้น มีระบบ
ควบคุมลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถควบคุมได้เอง ใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย และจัดไว้ในบริเวณที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้ได้สะดวก
ให้มีสัญลักษณ์ รูปผู้พิการติดไว้ที่ช่องประตูด้านนอกของลิฟต์ที่จัดไว้ให้ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชราใช้ได้
ข้อ 10 ลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชไดที่มีลักษณะเป็นห้องลิฟต์ ต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ขนาดของห้ องลิฟต์ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่ า 1.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่ า 1.40
เมตร หรือมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร และสูงไม่น้อยกว่า
2.30 เมตร และมีช่องกระจกใสนิรภัยที่สามารถมองเห็นระหว่างภายนอกและภายในได้ ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และสูงจากพื้นไม่เกิน 1.10
เมตร

รายละเอียดของโครงการ

ความสอดคล้อง
ของโครงการ

ข้อ 9 อาคารโครงการมีลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ร่วมด้วยได้ จำนวน
1 ชุด โดยสามารถขึ้นลงได้ทุกชั้น โดยจัดทำสัญลักษณ์ รูปผู้พิการติดไว้ที่ช่องประตู
ด้านนอกของลิฟต์ตัวดังกล่าว

✓

ข้อ 10 อาคารโครงการมีลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชร่วมด้วยได้ โดย
โดยสามารถขึ้นลงได้ทุกชั้น ขนาดของห้องลิฟต์มีความกว้าง 1.6 เมตร และ 1.6 เมตร
ตามลำดับ (ไม่น้อยกว่า 1.6 เมตร) และยาว 1.4 เมตร และ 1.5 เมตร ตามลำดับ (ไม่
น้อยกว่า 1.4 เมตร) และมีช่องกระจกใสนิรภัยที่สามารถมองเห็นระหว่างภายนอก
และภายในได้ โดยชองประตู ลิ ฟ ตมี ค วามกว้ า งสุ ท ธิ 1.0 เมตร และ 1.0 เมตร
ตามลำดับ (ไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร) และมีระบบแสง เพื่อป้องกันไม่ให้ประตูลิฟต์
หนีบผู้โดยสาร มีพื้นผิวตางสัมผัสบนพื้นบริเวณ

✓

หน้า 2-41

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.4.5-3 (ต่อ)

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
(2) ช่องประตูลิฟต์ ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และต้องมีระบบ
แสง เพื่อป้องกันไม่ให้ประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสาร
(3) มีพื้ นผิวต่ างสัมผัสบนพื้ นบริเวณหน้ าประตูลิฟต์กว้ าง 30 เซนติเมตร และยาว 90
เซนติเมตร ซึ่งอยู่ห่างจากประตูลิฟต์ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 60 เซนติเมตร
(4) ปุ่ มกดเรียกลิฟ ต์ ปุ่ มบังคั บลิฟ ต์ และปุ่ มสัญ ญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(ก) ปุ่มล่างสุดอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ปุ่มบนสุดอยู่สูงจากพื้นไม่
เกินกว่า 1.20 เมตร และห่างจากมุมภายในห้องลิฟต์ไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร ในกรณี ที่
ห้องลิฟต์มีขนาดกว้างและยาวน้อยกว่า1.50 เมตร
(ข) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร มีอักษรเบรลล์ก ำกับไว้ทุก
ปุ่มเมื่อกดปุ่มจะต้องมีเสียงดังและมีแสง
(ค) ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณที่กดปุ่มลิฟต์
(5) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต์ โดยราวจับมีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ 8(7) (ก) (ข)
(ค) และ (ง)
(6) มีตัวเลข เสียง และแสงไฟบอกตำแหน่งชั้นต่างๆ เมื่อลิฟต์หยุด และขึ้นหรือลง
(7) มีป้ายแสดงหมายเลขชั้นและแสดงทิศทางขึ้นลงของลิฟต์ ซึ่งมีแสงไฟบริเวณโถง
หน้าประตูลิฟต์และติดอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
(8) ในกรณีที่ลิฟต์ขัดข้องให้มีทั้งเสียงและแสงไฟเตือนภัยเป็นไฟกะพริบสีแดง เพื่อให้
คนพิการทางการมองเห็นและคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายทราบ และให้มีไฟ
กะพริบสีเขียว เป็นสัญญาณให้คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายได้ทราบว่าผู้ที่อยู่
ข้างนอกรับทราบแล้วว่าลิฟต์ขัดข้องและกำลังให้ความช่วยเหลืออยู่
(9) มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ ซึ่งสามารถติดต่อกับภายนอกได้ โดยต้องอยู่
สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.20 เมตร

รายละเอียดของโครงการ

ความสอดคล้อง
ของโครงการ

หน้าประตูลิฟต์กว้าง 30 เซนติเมตร (ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร) และยาว 1.2 เมตร
และ 1.8 เมตรตามลำดับ (ไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร) และอยู่ห่างจากประตูลิฟต์ 30
เซนติเมตร (ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 60 เซนติเมตร) โดยลักษณะอื่นๆ
ของลิฟต์เป็นไปตาม ข้อ 10 ของข้อกำหนดฉบับนี้
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.4.5-3 (ต่อ)

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
(10) มีระบบชุดไฟฟ้ าสำรองสำหรับกรณี ไฟฟ้ าปกติหยุดทำงาน ลิฟต์จะไม่หยุดค้ าง
ระหว่างชั้น แต่จะสามารถเคลื่อนที่มายังชั้นที่ใกล้ที่สุดและบานประตูลิฟต์ต้องเปิดออกได้
(11) ภายในห้องลิฟต์ต้องมีระบบไฟฟ้ าแสงสว่างฉุกเฉินและระบบพัดลมระบายอากาศ
ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ในกรณีระบบไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน
หมวด 3 บันได
ข้อ 11 อาคารตามข้อ 3 ที่มีบันไดภายในหรือภายนอกอาคาร ต้องจัดให้มีบันได ที่มี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มีราวจับบันไดทั้งสองข้างในกรณีที่พื้นมีความต่างระดับกันตั้งแต่ 60 เซนติเมตรขึ้น
ไป โดยให้ราวจับมีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ 8 (7)
(2) ขั้นบั นไดแต่ละช่วงต้องมี ความสูงของลูกตั้งและความลึกของลูกนอนสม่ ำเสมอ
ตลอดทั้งช่วงบันได ลูกตั้งสูงไม่เกิน 18 เซนติเมตร โดยผลรวมของลูกตั้งกับลูกนอนไม่น้อย
กว่า 43 เซนติเมตร และไม่เกิน 48เซนติเมตร
(3) พื้นผิวของบันไดต้องใช้วัสดุที่ไม่ลื่น
(4) ลูกตั้งบันไดห้ามเปิดเป็นช่องโล่ง เว้นแต่ลูกนอนบันไดยกขอบด้ านในสูงไม่น้อยกว่า
5 เซนติเมตร
(5) มี ป้ า ยแสดงทิ ศ ทางตำแหน่ ง หรื อ หมายเลขชั้ น ของอาคารที่ ส ามารถทราบ
ความหมายได้ โดยตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นและทางลงของบันไดที่เชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร
หมวด 4 ที่จอดรถ
ข้อ 12 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ดังต่อไปนี้
(1) จำนวนที่จอดรถไม่เกิน 25 คัน ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 1 คัน
(2) จำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 26 คัน แต่ไม่เกิน 50 คัน ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 2 คัน
(3) จำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 51 คัน แต่ไม่เกิน 75 คัน ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 3 คัน

รายละเอียดของโครงการ

ความสอดคล้อง
ของโครงการ

ข้อ 11 อาคารโครงการมีบันไดสำหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชราจำนวน 1 แห่ง
ได้แก่ บันได ST-01 ขึ้นลงได้ทุกชั้น โดยลักษณะบันไดเป็นไปตาม ข้อ 10 ของข้อกำหนด
ฉบับนี้

✓

ข้อ 12 โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการทั้งหมด 17 คัน (ไม่เกิน 25 คัน) และ
จัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการ 1 คัน (ไม่น้อยกว่า 1 คัน)

✓
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.4.5-3 (ต่อ)

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
(4) จำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 76 คัน แต่ไม่เกิน 100 คัน ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 4 คัน
(5) จำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 101 คัน แต่ไม่เกิน 150 คัน ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 5 คัน
(6) จำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 151 คัน แต่ไม่เกิน 200 คัน ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 6 คัน และ
เพิ่มขึ้นอีก 1 คัน สำหรับที่จอดรถทุกจำนวนรถ 100 คันที่เพิ่มขึ้น เศษของ 100 คัน หากเกินกว่า
50 คัน ให้คิดเป็น 100 คัน
ข้อ 13 ที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราให้จัดไว้ใกล้ทางเข้าออกอาคารให้มาก
ที่สุด มีพื้นผิวเรียบ มีระดับเสมอกัน และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการอยู่บนพื้นของที่จอดรถในลักษณะ
ที่ติดฝั่งเส้นทางจราจรมากที่สุด มีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และมีป้ายแสดงที่
จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
ติดตั้งอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือติดตั้งบนผนังของช่องจอดรถขนาดกว้างและยาว
ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
ข้อ 14 ลักษณะและขนาดของที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราให้เป็นไปตาม
ข้อ 2 และข้ อ 3 แห่ งกฎกระทรวง ฉบั บที่ 41 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และจัดให้มีที่ว่างด้านข้างที่จอดรถกว้างไม่น้อยกว่า
1 เมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยที่ว่างดังกล่าวต้องมีลักษณะพื้นผิวเรียบและมีระดับเสมอ
กับที่จอดรถ
หมวด 5 ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร และทางเชื่อมระหว่างอาคาร
ข้อ 15 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีทางเข้าอาคาร เพื่อให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
เข้าใชไดโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) เปนพื้นผิวเรียบเสมอกัน ไมลื่น ไมมีสิ่งกีดขวาง หรือสวนของอาคารยื่นล้ำออกมาเป็น
อุปสรรค หรืออาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
(2) อยูในระดับเดียวกับพื้นถนนภายนอกอาคารหรือพื้นลานจอดรถ ในกรณี ที่อยู ตางระดับ
ต้องมีทางลาดที่สามารถขึ้นลงได้สะดวก และทางลาดนี้ให้อยู่ใกล้ที่จอดรถ

รายละเอียดของโครงการ

ความสอดคล้อง
ของโครงการ

ข้อ 13 ที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จำนวน 1 คัน ตั้งอยู่ใกล้กับ
ทางเข้าออกอาคาร มีพื้นผิวเรียบ มีระดับเสมอกัน และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการอยู่บนพื้น
ของที่ จอดรถในลั กษณะที่ ติ ดฝั่ งเส้ นทางจราจรมากที่ สุ ด มี ความกว้ างและยาว 90
เซนติเมตร (ไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร) และมีป้ายแสดงที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา ขนาดกว้างและยาว 30 เซนติเมตร (ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร)
ติดตั้งอยู่สูงจากพื้น 2 เมตร (ไม่น้อยกว่า 2 เมตร)
ข้อ 14 ที่ จอดรถสำหรับ ผู้พิ การหรือ ทุพ พลภาพ และคนชรา มีลักษณะเป็ น พื้ น ที่
สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดกว้าง 2.4 เมตร (ไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร) และยาว 6.0 เมตร
(ไม่น้อยกว่า 6.0 เมตร) และจัดให้มีที่ว่างข้างที่จอดรถกว้ าง 1.0 เมตร (ไม่น้อยกว่า
1.0 เมตร) ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยที่ว่างดังกล่าวมีลักษณะพื้นผิวเรียบและมี
ระดับเสมอกับที่จอดรถ

✓

ข้อ 15 โครงการจัดให้มีทางเข้าอาคาร เพื่อให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
เข้าใชไดโดยเปนพื้นผิวเรียบเสมอกัน ไมลื่น ไมมีสิ่งกีดขวาง หรือสวนของอาคารยื่น
ล้ำออกมา และมีทางลาดที่สามารถขึ้นลงได้สะดวก

✓

✓
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.4.5-3 (ต่อ)

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ข้อ 16 ในกรณีที่มีอาคารตามข้อ 3 หลายอาคารอยูภายในบริเวณเดียวกันที่มีการใชอาคาร
ร่วมกัน จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม ต้องจัดให้มีทางเดินระหว่างอาคารนั้น และจากอาคารแต่ละ
อาคารนั้นไปสูทางสาธารณะ ลานจอดรถหรืออาคารที่จอดรถ
ทางเดินตามวรรคหนึ่งต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) พื้นทางเดินต้องเรียบ ไมลื่น และมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
(2) หากมีทอระบายน้ำหรือรางระบายน้ำบนพื้นต้องมีฝาปิดสนิท ถ้าฝาเป็นแบบตะแกรง
หรือแบบรู ต้องมีขนาดช่องตะแกรงหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของรูกว้างไม่เกิน 13 มิลลิเมตร
แนวร่องหรือแนวของรางจะต้องขวางกับแนวทางเดิน
(3) ในบริเวณที่เป็นทางแยกหรือทางเลี้ยวให้มีพื้นผิวต่างสัมผัส
(4) ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางที่จำเป็นบนทางเดิน ต้องจัดให้อยู่ในแนวเดียวกัน โดยไม่กีด
ขวางทางเดิน และจัดให้มีพื้นผิวต่างสัมผัสหรือมีการกั้นเพื่อให้ทราบก่อนถึงสิ่งกีดขวาง และ
อยูห่ ่างสิ่งกีดขวาง ไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร
(5) ป้ายหรืออื่นใดที่แขวนอยู่เหนือทางเดิน ต้องมีความสูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 2,000
มิลลิเมตร
(6) ในกรณีที่พื้นทางเดินกับพื้นถนนมีระดับต่างกัน ให้มีพื้นลาดที่มีความลาดชันไม่เกิน
1:10
ข้อ 17 อาคารตามข้อ 3 ที่มีทางเชื่อมระหว่างอาคาร ต้องมีผนังหรือราวกันตกทั้งสองด้าน
โดยมีราวจับซึ่งมีลักษณะตามข้อ 8 (7) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ที่ผนังหรือราวกันตกนั้น
และมีทางเดินซึ่งมีลักษณะตามข้อ 16 (1) (2) (3) (4) และ (5)

รายละเอียดของโครงการ

ความสอดคล้อง
ของโครงการ

ข้ อ 16 โครงการ ประกอบด้ วย อาคารโรงแรม จำนวน 1 อาคาร จึ งไม่ ต้ องปฏิ บั ติ ตาม
กฎกระทรวงข้อนี้

✓

ข้อ 17 โครงการ ประกอบด้วย อาคารโรงแรม จำนวน 1 อาคาร จึงไม่ต้องปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงข้อนี้

✓
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

ตารางที่ 2.4.5-3 (ต่อ)

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง
รายละเอียดของโครงการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
หมวด 6 ประตู
ข้อ 18 ประตูของอาคารตามข้อ 3 ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
ข้อ 18 โครงการออกแบบทางเข้า -ออกอาคาร โดยมี ประตูของอาคารเป็นไปตาม
(1) เปิดปิดได้ง่าย
ลักษณะที่กำหนดในข้อ 18
(2) หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูต้องไม่เกินกว่า 1.3 เซนติเมตร และให้ขอบทั้ง
สองด้านมีความลาดชันไม่เกิน 1:2
(3) ช่องประตูต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 86 เซนติเมตร
(4) ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานเปิดผลักเข้าออก เมื่อเปิดออกสู่ทางเดินหรือระเบียง
ต้องมีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร และยาว ไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
(5) ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานเลื่อนหรือแบบบานเปิดให้มีมือจับ ที่มีขนาดเท่ากับราว
จับตามข้อ 8 (7) (ข) ในแนวดิ่งทั้งด้านในและด้านนอกของประตูซึ่งมีปลายด้านบนสูงจาก
พื้นไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร และปลายด้านล่างไม่เกิน 800 มิลลิเมตร ในกรณีที่ประตู
บานเปิดออกให้มีราวจับตาวแนวนอนด้านในประตู และในกรณีที่เป็นประตูบานเปิดเข้าให้มี
ราวจับตามแนวนอนด้านนอกประตู ราวจับดังกล่าวให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร
แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร ยาวไปตามความกว้างของประตู
(6) ในกรณีที่ประตูเป็นกระจกหรือลูกฟักเป็นกระจก ให้ติดเครื่อง หมายหรือแถบสีที่
สังเกตเห็นได้ชัด
(7) อุปกรณ์เปิดปิดประตูต้องเป็นชนิดก้านบิดหรือแกนผลัก อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า
1,000 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร
ประตูตามวรรคหนึ่งต้องไม่ติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เองที่อาจ
ทำให้ประตูหนีบหรือกระแทกผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ความสอดคล้อง
ของโครงการ
✓
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.4.5-3 (ต่อ)

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
หมวด 7 ห้องส้วม
ข้อ 20 อาคารตามข้อ 3 ที ่จัด ใหมีห องสวมสํา หรับ บุค คลทั่ว ไป ต้ อ งจัด ใหมีห้อ งส้ว ม
สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้าใชไดอยางน้อย 1 ห้องในหองส้วมนั้นหรือจะ
จัดแยกออกมาอยูในบริเวณเดียวกันกับห้องส้วมสําหรับบุคคลทั่วไปก็ได
สถานี บ ริ ก ารน้ ำ มั น สถานี บ ริ ก ารก๊ า ซปิ โตรเลี ย มเหลว หรื อ สถานี บ ริ ก ารก๊ า ซ
ธรรมชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องจัดให้มีห้องส้วมสำหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถเข้าใช้ได้อย่างน้อย 1 ห้อง ต่อ 1 จุดให้บริการ
ห้องส้วม
ข้อ 21 ห้องส้วมสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มี พื้ น ที่ ว่ า งภายในห้ อ งส้ วมเพื่ อ ให้ เก้ า อี้ ล้ อ สามารถหมุ น ตั วกลั บ ได้ ซึ่ งมี เส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
(2) ประตูของห้องที่ตั้งโถส้วมเป็นแบบบานเลื่อน หรือเป็นแบบบานเปิดออกสู่ภายนอก
โดยต้องเปิดค้างได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา และต้องมีราวจับแนวนอน และมีสัญลักษณ์รูปผู้
พิการติดไว้ที่ประตูด้านหน้าห้องส้วม ลักษณะของประตูนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นให้เป็นไป
ตามที่กำหนดในหมวด 6
(3) พื้นห้องส้วมต้องมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก ถ้าเป็นพื้นต่างระดับต้องมีลักษณะเป็น
ทางลาดตามหมวด 2 และวัสดุปูพื้นห้องส้วมต้องไม่ลื่น
(4) พื้นห้องส้วมต้องมีความลาดชันเพียงพอไปยังช่องระบายน้ำทิ้งเพื่อที่จะไม่ให้มีน้ำขังบนพื้น
(5) มีโถส้วมชนิดนั่งราบ สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 45 เซนติเมตร
และที่ ป ล่อยน้ ำเป็ น ชนิ ดคั น โยกหรือปุ่ ม กดขนาดใหญ่ ห รือชนิ ด อื่น ที่ ส ามารถใช้ ได้อ ย่ าง
สะดวก
(6) มี ราวจั บบริเวณด้ านที่ ชิ ดผนั งเพื่ อช่ วยในการพยุงตัว เป็ นราวจั บในแนวนอนและ
แนวดิ่ง โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้

รายละเอียดของโครงการ

ความสอดคล้อง
ของโครงการ

ข้อ 20 โครงการจัดให้มีห้องส้วมสำหรับบุคคลทั่วไป และสำหรับผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชรา เข้าใช้ได้อย่างน้อย 1 ห้อง โดยจัดแยกออกมาอยูในบริเวณเดียวกัน
กับห้องส้วมสําหรับบุคคลทั่วไปบริเวณ ชั้น 2

✓

ข้อ 21 ห้องส้วมสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา มีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีพื้นที่ว่างภายในห้องส้วมเพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถหมุนตัวกลับได้ซึ่งมีเส้น
ผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร (ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร)
(2) ประตูห้องส้วมเป็นแบบบานเลื่อนและมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ที่ประตู
ด้านหน้าห้องส้วม
(3) พื้นห้องส้วมมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก และทำจากวัสดุที่ไม่ลื่น
(4) พื้นห้องส้วมต้องมีความลาดชันเพียงพอไปยังช่องระบายน้ำทิ้งเพื่อที่จะไม่ให้
มีน้ำขังบนพื้น
(5) โถส้ ว มชนิ ด นั่ ง ราบ สู ง จากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 40 เซนติ เมตร แต่ ไม่ เกิ น 45
เซนติเมตร (ไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 500 มิลลิเ มตร) มีพนักพิงด้านหลัง
และที่ปล่อยน้ำเป็นแบบคันโยก
(6) ราวจับบริเวณด้านที่ชิดผนังเพื่อช่วยในการพยุงตัว เป็นราวจับในแนวนอน
และแนวดิ่ง เป็นไปตามลักษณะที่กำหนด
(7) ด้านข้างโถส้วมด้านที่ไม่ชิดผนังเป็นราวจับติดผนังแบบพับเก็บได้ในแนวราบ
เมื่อกางออกให้มีระบบล็อกที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถปลดล็อก

✓
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.4.5-3 (ต่อ)

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
(ก) ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพื้ นไม่น้อยกว่ า 65 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 70
เซนติเมตร และให้ยื่นล้ำออกมาจากด้านหน้าโถส้วมอีกไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน
30 เซนติเมตร
(ข) ราวจับในแนวดิ่งต่อจากปลายของราวจับในแนวนอนด้านหน้าโถส้วมมีความยาว
วัดจากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอย่างน้อย 60เซนติเมตร
ทั้งนี้ ราวจับตาม (ก) และ (ข) อาจเป็นราวต่อเนื่องกันก็ได้
(7) ด้านข้างโถส้วมด้ านที่ไม่ชิดผนังให้มีราวจับติดผนังแบบพับเก็บได้ในแนวราบ หรือ
แนวดิ่ง เมื่อกางออกให้มีระบบล็อกที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถปลดล็อกได้
ง่าย มีระยะห่างจากขอบของโถส้วมไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 20 เซนติเมตร และมี
ความยาวไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร
(8) นอกเหนือจากราวจับตาม (6) และ (7) ต้องมีราวจับเพื่อนำไปสู่สุขภัณฑ์อื่นๆ ภายใน
ห้องส้วม มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 90 เซนติเมตร
(9) ติดตั้งระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผู้ที่อยู่ภายนอกแจ้งภัยแก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา และระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชราสามารถแจ้งเหตุหรือเรียกหาผู้ช่วยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไว้ในห้องส้วม โดยมี
ปุ่มกดหรือปุ่มสัมผัสให้สัญญาณทำงานซึ่งติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราสามารถใช้งานได้สะดวก
(10) มีอา่ งล้างมือโดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ใต้อ่างล้างมือด้านที่ติดผนังไปจนถึงขอบอ่างเป็นที่ว่าง เพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถ
สอดเข้าไปได้ โดยขอบอ่างอยู่ห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร และต้องอยู่ในตำแหน่งที่
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
(ข) ความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอ่ างไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 80
เซนติเมตร และมีราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บได้ในแนวดิ่งทั้งสองข้างของอ่าง
(ค) ก๊อกน้ำเป็นชนิดก้านโยกหรือก้านกดหรือก้านหมุนหรือระบบอัตโนมัติ

รายละเอียดของโครงการ

ความสอดคล้อง
ของโครงการ

ได้ ง่า ย มี ระยะห่ างจากขอบของโถส้ วมไม่ น้ อ ยกว่า 15 เซนติ เมตร แต่ ไม่ เกิ น 20
เซนติเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร
(8) จั ด ให้ มี ร าวจั บ เพื่ อ นำไปสู่ สุ ข ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ ภายในห้ อ งส้ ว ม มี ค วามสู ง จาก
พื้นไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 90 เซนติเมตร
(9) จัดให้มีระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงแจ้งภัยแก่ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชรา และมีปุ่มกดสัญญาณแสงและสัญญาณเสียง ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ไว้ภายในห้องส้วมบริเวณติดกับประตูห้องน้ำเพื่อให้ใช้งานสะดวก
(10) จัดให้มีอ่างล้างมือ จำนวน 1 อ่าง โดยใต้อ่างล้างมือด้านที่ติดผนังไปจนถึงขอบ
อ่ า งเป็ น ที่ ว่ า ง โดยขอบอ่ า งอยู่ ห่ า งจากผนั ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 45 เซนติ เมตร ตั้ ง อยู่ ใน
ตำแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง มี
ความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอ่างไม่เกิน 80 เซนติเมตร และมีก๊อกน้ำเป็ นระบบ
อัตโนมัติ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.4.5-3 (ต่อ)

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ข้อ 22 ในกรณีที่ห้องส้วมสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยู่ภายในห้องส้วมที่จัดไว้
สำหรับบุคคลทั่วไป และมีทางก่อนเข้าถึงตัวห้องส้วม ต้องจัดให้ห้องส้วมสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราอยู่ในตำแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก
ห้องส้วมสำหรับบุคคลทั่วไปตามวรรคหนึ่ง หากได้จัดสำหรับผู้ชายและผู้หญิงต่างหาก
จากกันให้มีอักษรเบลล์แสดงให้รู้ว่าเป็นห้องส้วมชายหรือหญิงติดไว้ที่ผนังข้างทางเข้าใน
ตำแหน่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วย
ข้อ 23 ในกรณีที่เป็นห้องส้ วมสำหรับผู้ชายที่มิใช่ห้องส้วมสำหรับผู้พิก ารหรือทุพพลภาพ
และคนชรา ตามข้ อ 20 และข้ อ 21 ให้ มี ที่ ถ่ า ยปั ส สาวะที่ มี ระดั บ สู ง จากพื้ น ไม่ เกิ น 40
เซนติเมตร อย่างน้อย 1 ที่ และมีราวจับ
ข้อ 24 ราวจับห้องส้วมให้มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8 (7) (ก) และ (ข)
หมวด 8 พื้นผิวต่างสัมผัส
ข้อ 25 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีพื้นผิวต่างสัมผัส ดังนี้
(1) พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือนที่พื้น ให้ติดตั้งบริเวณต่ างระดับที่มีระดับต่างกันเกิน 15
เซนติเมตร ที่ทางขึ้นและทางลงของทางลาดหรือบันได ที่ พื้นด้ านหน้ าและด้ านหลังประตู
ทางเข้าออกอาคาร ที่พื้นด้านหน้าของประตูห้องส้วม ที่พื้นด้านหน้าของช่องประตูลิฟต์ และ
บริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง โดยมีความกว้าง 30 เซนติเมตร และมีความยาวเท่ากับและขนานไปกับ
ความกว้างของช่องทางเดินของพื้นต่างระดับ ทางลาด บันได หรือประตู และขอบของพื้นผิว
ต่างสัมผัสต้องอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นของทางขึ้นหรือทางลงของพื้นต่างระดับ ทางลาด บันได
หรือประตู ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ในกรณีของสถานีขนส่งมวลชนที่ไม่มีประตูหรือแผงกั้น
ให้ขอบนอกของพื้นผิวต่างสัมผัสอยู่ห่างจากขอบของชานชาลาไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร แต่
ไม่เกิน 75 เซนติเมตร
(2) พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดนำทาง ให้ติดตั้งในทิศทางที่นำไปสู่ทางเข้าออกอาคารจุดบริการ
ข้อมูลข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์ ห้องน้ำห้องส้วม ลิฟต์ หรือบันได

รายละเอียดของโครงการ

ความสอดคล้อง
ของโครงการ

ข้ อ 22 โครงการมี ห้ อ งส้ ว มสำหรับ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และคนชรา ที่ อ ยู่ ใน
ตำแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

✓

โครงการจั ด ให้ มี ห้ อ งส้ วมสำหรับ บุ ค คลทั่ วไปตามวรรคหนึ่ ง โดยจั ด ไว้ให้
สำหรับผู้ชายและผู้หญิงใช้ร่วมกันได้ จึงไม่ต้องจัดให้มีอักษรเบลล์แสดงให้รู้ว่าเป็นห้อง
ส้วมชายหรือหญิงติดไว้ที่ผนังข้างทางเข้า
ข้อ 23 โครงการจัดให้มีห้องส้วมผู้ชายที่มิใช่ห้องส้วมสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและ
คนชรา ตามข้อ 20 และข้อ 21 ให้มีที่ถ่ายปัสสาวะที่มีระดับสูงจากพื้นไม่เกิน 40 เซนติเมตร
อย่างน้อย 1 ที่ และมีราวจับ
-

✓

ข้อ 25 โครงการจัดให้มีพื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือนที่พื้น โดยติดตั้งที่ทางขึ้นและทางลง
ของทางบันได ที่พื้นด้านหน้าของประตูห้องส้วม ที่พื้นด้านหน้าของช่องประตูลิฟต์โดยมี
ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร และมีความยาวเท่ากับและขนานไปกับความกว้างของบันได
และประตูลิฟต์ โดยขอบของพื้นผิวต่างสัมผัสอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นของทางขึ้นหรือทาง
ลงของบันได 30 เซนติเมตร (ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร)

✓

✓
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.4.5-3 (ต่อ)

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
หมวด 9 โรงมหรสพ หอประชุ ม โรงแรม ศาสนสถานหรือฌาปนสถาน และอาคาร
ประเภทและลักษณะอื่น
ข้อ 26 อาคารตามข้อ 3 ที่เป็นโรงมหรสพหรือหอประชุมต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ
ดังต่อไปนี้
(1) จำนวนที่นั่งไม่เกิน 100 ที่นั่ง ให้มีพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อไม่น้อยกว่า 2 ที่
(2) ในกรณีที่มีที่นั่งเกินกว่า 100 ที่นั่งขึ้นไป ให้เพิ่มพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ 1 ที่ต่อทุก 50 ที่
นั่งที่เพิม่ ขึ้น เศษของ 50 ที่นั่ง ให้คิดเป็น 50 ที่นั่ง
(3) พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อต้องเป็นพื้นที่ราบอยู่ในตำแหน่งที่เข้าออกได้สะดวก มีขนาดของ
พื้นที่กว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร
ข้อ 27 อาคารตามข้อ 3 ที่เป็นโรงแรมต้องจัดให้มีห้องพักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราทุกชั้น ชั้นละไม่น้อยกว่า 1 ห้อง และในกรณีที่โรงแรมมี
ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวต้องจัดให้มีห้องพักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา ดังต่อไปนี้
(1) จำนวนห้องพักไม่เกิน 10 ห้อง ให้มีห้องพั กที่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง
(2) ในกรณีที่มีห้องพักเกินกว่า 10 ห้องขึ้นไป ให้เพิ่มห้องพักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 1 ห้องต่อทุก 10 ห้องที่เพิ่มขึ้น เศษของ 10
ห้อง ให้คิดเป็น 10 ห้อง
ข้อ27/1 ห้องพักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราตาม
ข้อ 27 ต้องมีส่วนประกอบและมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) อยู่ใกล้บันไดหรือบันไดหนีไฟหรือลิฟต์ดับเพลิง
(2) ภายในห้องพักต้องจัดให้มีสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยทั้งสัญญาณที่เป็นเสียงและ
แสงและระบบสั่นสะเทือนติดตั้งบริเวณที่นอนในกรณีเกิดอัคคีภัยหรือเหตุอันตรายอย่างอื่น
เพื่อให้ผู้ที่อยู่ภายในห้องพักทราบ และมีสวิตช์สัญญาณแสงและสวิตช์สัญญาณเสียงแจ้งภัยหรือ

รายละเอียดของโครงการ

ความสอดคล้อง
ของโครงการ

-

-

ข้อ 27 โครงการประกอบด้วย อาคารโรงแรม จำนวน 1 อาคาร ขนาดความสูง 8 ชั้น
มีห้องพักตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 - ชั้น 8 โดยจัดให้มีห้องพักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราทุกชั้น ชั้นละ 1 ห้อง (ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง)

✓

ข้อ27/1 โครงการจัดให้ห้องพักสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา อยู่ ใกล้กับ
ลิฟต์โดยสาร ภายในห้องพักจัดให้มีลักษณะภายในเป็นไปตามข้อ 27/1 ของข้อกำหนดนี้

✓

หน้า 2-50

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.4.5-3 (ต่อ)

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
เรียกให้ผู้ที่อยู่ภายนอกทราบว่ามีคนอยู่ในห้องพัก
(3) มีแผนผังต่างสัมผัสแสดงตำแหน่งของห้องพัก บันไดหนีไฟ และทิศทางไปสู่บันไดหนีไฟ
โดยติดไว้ที่กึ่งกลางบานประตูด้านในและอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร แต่ไม่เกิน 1.70
เมตร
ข้อ 28 ห้องพักในโรงแรมที่จั ดสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ต้องมีที่อาบน้ำ ซึ่ง
เป็นแบบฝักบัว หรือแบบอ่างอาบน้ำโดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ที่อาบน้ำแบบฝักบัว
(ก) มีพื้นที่ว่างขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1,100 มิลลิเมตร และความยาวไม่น้อยกว่า
1,200 มิลลิเมตร
(ข) มีที่นั่งสำหรับอาบน้ำที่มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500
มิลลิเมตร
(ค) มี ร าวจั บ ในแนวนอนที่ ด้ า นข้ า งของที่ นั่ ง มี ค วามสู ง จากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 650
มิ ล ลิ เมตร แต่ ไม่ เกิ น 700 มิ ล ลิ เมตร และยาวไม่ น้ อ ยกว่ า 650 มิ ล ลิ เมตร แต่ ไม่ เกิ น 700
มิลลิเมตร และมีราวจับในแนวดิ่ งต่อจากปลายของราวจับในแนวนอน และมีความยาวจาก
ปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอย่างน้อย 600 มิลลิเมตร
(2) ที่อาบน้ำแบบอ่างอาบน้ำ
(ก) มีราวจับในแนวดิ่งอยู่ห่างจากผนังด้านหัวอ่างอาบน้ำ 600 มิลลิเมตร โดยปลาย
ด้านล่างอยู่สูงจากพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 มิลลิเมตร แต่ ไม่เกิน 700 มิลลิเมตร มีความยาวอย่าง
น้อย 600 มิลลิเมตร
(ข) มีราวจับในแนวนอนที่ปลายของราวจับในแนวดิ่ง และยาวไปจนจดผนังห้องอาบน้ำ
ด้านท้ายอ่างอาบน้ำ
ราวจับในแนวนอนและแนวดิ่งอาจเป็นราวต่อเนื่องกันก็ได้ และมีลักษณะตามที่กำหนดใน
ข้อ 8 (7) (ก) และ (ข)
(3) สิ่งของ เครื่องใช้หรืออุปกรณ์ภายในที่อาบน้ำให้อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร แต่
ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร

รายละเอียดของโครงการ

ความสอดคล้อง
ของโครงการ
✓

ข้อ 28 ห้องพักสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราของโครงการ จัดให้มีที่
อาบน้ำแบบฝักบัวมีพื้นที่ว่างความกว้างไม่น้อยกว่า 1,100 มิลลิเมตร (ไม่น้อยกว่า
1,100 มิลลิเมตร) และความยาวไม่น้อยกว่า 1,200 มิลลิเมตร (ไม่น้อยกว่า 1,200
มิลลิเมตร) และมีลักษณะภายในที่อาบน้ำแบบฝักบัว รวมทั้งสิ่งของ เครื่องใช้หรือ
อุปกรณ์ภายในที่อาบน้ำเป็นไปตามข้อกำหนด

✓

หน้า 2-51

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.4.5-3 (ต่อ)

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ข้อ 28/1 อาคารตามข้อ 3 ที่เป็นศาสนสถานหรือฌาปนสถาน หากไม่สามารถจัดให้มีทางลาด
หรือลิฟต์ตามข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 10 ได้ อย่างน้อยต้องจัดให้มีอุปกรณ์ขึ้นลงทางดิ่งที่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถเข้าใช้ได้
ข้ อ 28/2 อาคารตามข้ อ 3 ที่ เป็ น อาคารอยู่อ าศั ย รวม อาคารชุ ด หรือหอพั ก ให้ จั ดให้ มี สิ่ ง
อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราในทุกชั้นของอาคารที่มีพื้นที่ใช้
สอยที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันที่มิใช่ทางเดินร่วมกัน
ข้อ 28/3 อาคารตามข้อ 3 ที่เป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีพื้นที่หลบ
ภัย ระบบการเตือนภัย และการขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

รายละเอียดของโครงการ

ความสอดคล้อง
ของโครงการ

-

-

-

-

-

-

ที่มา : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด, 2564

หน้า 2-52

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการ ไอยรา พาเลส นาเกลือ 25 (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

ตารางที่ 2.4.5-4 มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในโรงแรม กรมอนามัย พ.ศ. 2556
ข้อ
1

2

3

4

5

6

7

8

รายละเอียดมาตรฐานด้านการสุขาภิบาลอาหารในโรงแรม กรมอนามัย พ.ศ. 2556
สถานที่รับประทาน สถานที่เตรียมปรุง-ประกอบอาหาร ต้องสะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน
- ต้องจัดและดูแลรักษาบริเวณสถานที่รับประทานอาหาร และสถานที่เตรียม ปรุงประกอบ จำหน่ายอาหารให้
สะอาดเป็นระเบียบอยู่เสมอ
- พื้น ควรมีลักษณะผิวเรียบ ไม่ลื่น ไม่แตกร้าวหรือเป็นร่องและไม่มีเศษขยะ
- ผนัง และเพดาน ควรทาสีอ่อน เพื่อช่วยให้บริเวณร้านสว่าง ไม่มืดทึบ และสามารถมองเห็นสิ่งสกปรกได้ง่าย
- วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ต้องจัดให้เป็นระเบียบ สามารถทำความสะอาดได้ทั่วถึง และจัดบริเวณในการปฏิบัติงานให้
เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน
ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้น และบริเวณหน้าหรือในห้องน้ำ ห้องส้วม และต้องเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้น
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร
- ต้องไม่เตรียม หรือวางอาหาร ภาชนะใส่อาหาร รวมถึงการหั่น การล้าง การเก็บอาหาร บนพื้น และบริเวณ
หน้าหรือในห้องน้ำห้องส้วม ตลอดจนในบริเวณที่อาจทำให้อาหารปนเปื้อน สิ่งสกปรกได้
- ต้องเตรียมและปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และโต๊ะที่ใช้เตรียมปรุงอาหารต้องทำ
ด้วยวัสดุผวิ เรียบสามารถทำความสะอาดได้ง่าย
ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัยมีเครื่องหมายรับรองของทางราชการ เช่น เลขสารบบอาหาร (อย.) เครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)
- ต้องไม่ใช้สารปลอมปน สารที่ไม่ใช่อาหาร หรือสารที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค มาปรุง ประกอบอาหาร
- ภาชนะที่ใช้ใส่เครื่องปรุงรส เช่น น้ำส้มสายชู น้ำปลา และน้ำจิ้ม ซึ่งมีฤทธิ์ กัดกร่อนได้ต้องใส่ในภาชนะที่ทำ
จากวัสดุที่ทนการกัดกร่อนได้ดี สำหรับช้อนตักควรใช้ช้อนกระเบื้องเคลือบขาว ถ้าใช้สแตนเลส ควรเป็นชนิด
18-8 ส่วนเครื่องปรุงรส หรือสารปรุงแต่งอาหารที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน
อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุง หรือเก็บ การเก็บอาหารประเภทต่างๆ ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน อาหารประเภท
เนื้อสัตว์ดิบเก็บในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส
- อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้ ต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุงหรือเก็ บ การเก็บอาหาร ประเภทต่างๆ
ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกัน โดยอาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบต้องเก็บในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส
อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
- อาหารปรุงสำเร็จ หรืออาหารที่พร้อมที่จะรับประทานได้ โดยไม่ผ่านขั้นตอนของการให้ความร้อนหรือการฆ่า
เชื้อโรคอีก ต้องเก็บไว้ในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิดอาหารไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันสัตว์ แมลงนำโรค และ
ฝุ่นละออง และตั้งวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
น้ำแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิด ใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามสำหรับคีบ หรือตักโดยเฉพาะ
วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
- น้ำแข็งที่ใช้บริโภคต้องเป็นน้ำแข็งที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการบริโภคโดยเฉพาะเมื่อละลายแล้วควรเป็นน้ำที่สะอาด
ไม่มีตะกอน ภาชนะที่ใส่ต้องเป็นภาชนะที่สะอาด ไม่เป็นสนิม มีฝาปิด สามารถเก็บความเย็นได้ดี ต้องมีอุปกรณ์
สำหรับคีบ หรือตักที่มีด้ามยาวเพียงพอสามารถหยิบจับได้โดยมือไม่สัมผัสกับน้ำแข็ง หรือไม่ทำให้เกิดการ
ปนเปื้อน และต้องไม่มีสิ่งของอื่นแช่ปนอยู่กับ น้ำแข็ง
ล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้ำไหล และที่ล้างภาชนะต้องวางสูง
จากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
- ภาชนะที่ใช้ใส่อาหารทุกประเภทต้องล้างให้สะอาด แยกภาชนะที่ใส่ของหวานและของคาว กำจัดเศษอาหาร
แล้วล้างด้วยน้ำยาล้างภาชนะ ขัดถูคราบสกปรกของอาหารและไขมันออก แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
เขียงและมีด ต้องมีสภาพดี แยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ และผัก ผลไม้
- เขียงต้องมีสภาพดี ไม่แตกร้าว ไม่เป็นร่อง สะอาด ไม่มีรา ไม่มีคราบไขมัน หรือคราบสกปรกฝังแน่น เขียงและ
มีดจะต้องแยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์ดิบ เนื้อสัตว์สุก ผัก ผลไม้ โดยไม่ใช้ปะปนกัน

หน้า 2-53

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการ ไอยรา พาเลส นาเกลือ 25 (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

ตารางที่ 2.4.5-4 (ต่อ)
ข้อ
9

10

11

12

13

14

15

รายละเอียดมาตรฐานด้านการสุขาภิบาลอาหารในโรงแรม กรมอนามัย พ.ศ. 2556
ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะโปร่งสะอาดและมีการ
ปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
- ช้อน ส้อม ตะเกียบ ที่ล้างสะอาดแล้ว ต้องเก็บวางในลักษณะตั้งให้ส่วนที่เป็นด้ามจับไว้ด้านบน ในภาชนะที่โปร่ง
สะอาด ภาชนะ ไม่กว้างเกินไป หรือเก็บวางเรียงเป็นระเบียบ โดยวางเรียงนอนไปในทางเดียวกัน และในการหยิบจับ
ต้องจับเฉพาะด้ามเท่านั้น
มูลฝอย และน้ำเสียทุกชนิด ได้รับการกำจัดด้วยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล
- มีการเก็บและรวบรวมขยะมูลฝอยให้เรียบร้อยและมิดชิด ไม่รั่วซึมเพื่อป้องกันเศษขยะและน้ำจากขยะซึมรั่วออก
นอกถัง และเพื่อความสะดวกในการรวบรวม ควรใช้ถุงพลาสติกสวมไว้ด้านในถังขยะด้วย เวลาเก็บไปกำจัด
ควรผูกปากถุงให้แน่นเสียก่อนและต้องมีฝาปิดถังขยะให้มิดชิดด้วยการระบายน้ำเสีย ต้องมีรางระบายน้ำเสีย
จากจุดต่างๆ ที่ใช้การได้ดี โดยเฉพาะบริเวณห้องครัว และบริเวณที่ล้างภาชนะอุปกรณ์ ต้องมีรางระบายน้ำ ที่มี
สภาพดี ไม่แตกร้าว ไม่อุดตัน มีการดักรองเศษอาหารและควรติดตั้งบ่อดักไขมันในขนาดที่เหมาะสม ก่อนระบาย
น้ำเสียลงสู่ท่อระบาย หรือระบบบำบัดน้ำเสีย
ห้องส้วมสำหรับผู้บริโภคและผู้สัมผัสอาหารต้องสะอาด มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี และมีสบู่ใช้ตลอดเวลา
- ห้องส้วมควรแยกออกจากห้องครัวเป็นสัดส่วนเฉพาะ โดยประตูของห้องส้วมต้องไม่เปิดตรงสู่บริเวณที่เตรียมปรุง
อาหาร ที่ล้าง ที่เก็บภาชนะอุปกรณ์ และที่เก็บวางอาหารทุกชนิด ห้องส้วมสำหรับผู้สัมผัสอาหาร และพนักงาน
ของร้านอาหาร ต้องสะอาดไม่มีคราบสกปรกไม่มีกลิ่นเหม็น มีน้ำใช้เพียงพอ
- นอกจากนี้ต้องมีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี และจัดให้มีสบู่สำหรับล้างมื อใช้ตลอดเวลา (ควรใช้สบู่เหลว เพราะสบู่
ก้อนอาจมีสิ่งสกปรกติดอยู่ที่ก้อนสบู่ได้ ถ้าใช้สบู่ก้อนต้องล้างสบู่ให้สะอาดด้วย)
ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม
- ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ ผู้เตรียมอาหาร ผู้ล้างภาชนะหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอาหารทุกคน ต้องแต่งกายสะอาด สวม
เสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด หรือมีเครื่องแบบเฉพาะ ที่สะอาด และสวมหมวกหรือเน็ทที่
สามารถเก็บรวบผมได้เรียบร้อย
ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียมปรุง ประกอบ จำหน่ายอาหารทุกครั้ง ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับ
อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วทุกชนิด
- ผู้สัมผัสอาหารทุกคนต้องล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ หรือน้ำยา ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะก่อนเตรียม
ปรุง ประกอบ และจำหน่ายอาหารทุ กครั้งและต้องล้างมื อให้ สะอาดทั น ทีห ลังจากออกจากห้ องส้ วมหรือ
หลังจากจับต้องสิ่งสกปรก
- สำหรับอาหารที่ปรุงสำเร็จหรืออาหารที่พร้อมรับประทาน ห้ามใช้มือหยิบจับ หรือสัมผัสอาหารโดยตรง พร้อมใช้
อุปกรณ์ที่สะอาดปลอดภัยในการหยิบจับอาหาร เช่น ทัพพี ที่คีบ
ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร
- ผู้สัมผัสอาหารที่ มีบาดแผลต้องปกปิดแผลให้มิดชิ ด โดยเฉพาะบาดแผล หรือฝีที่มีห นองจะต้องหยุดหรือ
หลีกเลี่ยง การปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร ถ้าไม่สามารถหยุดปฏิบัติงานได้ ควรเลี่ยงไปปฏิบัติงานหน้าที่
อืน่ แทนจนกว่าบาดแผลจะหายสนิท จึงกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ
- นอกจากนี้ผู้สัมผัสอาหาร ต้องตัดเล็บสั้นและไม่สวมเครื่องประดับนิ้วมือและข้อมือ เพราะจะเป็นแหล่งสะสมสิ่ง
สกปรกและเชื้อโรคได้
ผู้สัมผัสอาหารที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภค โดยมีน้ำและอาหารเป็นสื่อ ให้หยุดปฏิบั ติงาน
จนกว่าจะรักษาให้หายขาด
- ผู้สัมผัสอาหารที่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภคได้ ได้แก่ วัณโรค อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ บิด
อุจจาระร่วง ไข้สุกใส หัด คางทูม ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ และโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ต้องหยุดปฏิบัติงานและได้รับ
การรักษาจนกว่าจะหายเป็ นปกติ ไม่สามารถแพร่เชื้ อโรคได้ และไม่ เป็ นที่ น่ ารังเกียจแล้วจึ งกลับมาปฏิ บั ติงาน
ตามปกติได้

ที่มา : กรมอนามัย, 2556
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการ ไอยรา พาเลส นาเกลือ 25 (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

ตารางที่ 2.4.5-5 เกณฑ์มาตรฐานห้องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กองออกกำลังกาย กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557
ข้อ
ข้อ1
ข้อ2
ข้อ3
ข้อ4
ข้อ5
ข้อ6
ข้อ7
ข้อ8

เกณฑ์มาตรฐานห้องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
อาคารโครงการและคุณลักษณะภายใน มีความมั่นคง แข็งแรง เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
จัดให้มีแผนผังสถานที่ ป้ายสัญลักษณ์ ทางหนีไฟ ป้ายห้ามสูบบุหรี่ และระเบียบการใช้บริการที่ชัดเจน
ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 1 เครื่องต่อพื้นที่อาคารทุกๆ 100 ตารางเมตร ซึ่งแต่ละเครื่องต้องติดตั้งห่างกันไม่เกิน
45 เมตร และอยู่สูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.5 เมตร หนักไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม สามารถมองเห็นได้ง่าย และ
นำไปใช้ได้โดยสะดวก
จัดให้มีแสงสว่างและความเข้มของเสียงในห้องออกกำลังกายให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศอยู่ระหว่าง 20-25 องศาเซลเซียส
แบ่งพื้นที่ให้บริการออกกำลังกายเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เช่น พื้นที่ต้อนรับ และพื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย
จัดวางอุปกรณ์ภายในห้องออกกำลังกายมีระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และช่องทางเดินร่วมไม่
น้อยกว่า 1.50 เมตร
จัดให้มีห้องส้วม แยกชาย-หญิง 1 ห้องต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 15 คน ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องอาบน้ำ ล็อคเกอร์เก็บของ และ
อ่างล้างมือแยกชาย-หญิง ที่สะอาดและเพียงพอ

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข, 2557
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการ ไอยรา พาเลส นาเกลือ 25 (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

ตารางที่ 2.4.5-6 เกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการทีพ่ ักสีเขียว (Green Hotel)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555

ข้อ
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.

รายละเอียดเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียว (Green Hotel)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555
โครงการใช้หลักการออกแบบที่รองรับผู้มาใช้บริการในทุกกลุ่ม รวมทั้งเด็ก คนชรา และคนพิการ
ทางเข้าออกได้รับการดูแลให้มีความปลอดภัย เช่น มีไฟส่องสว่าง ไม่รกทึบ ไม่มีสภาพเปลี่ยว
สภาพของเส้นทางการเข้าออกโครงการอยู่ในสภาพดีที่สามารถใช้ได้ในทุกฤดูกาล
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของพื้ นที่ มีการตกแต่ง และดูแลให้ อยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่รก ไม่มีจุ ดอับ และมีค วาม
ปลอดภัยสำหรับผู้เข้าใช้บริการ
ไม่มีเขตที่ดินหรือการปลูกสร้างรุกล้ำที่ดินสาธารณะ
ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ก่อสร้างต่อเติมผิดแบบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต
จัดให้มีที่จอดรถให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
มีการจัดสภาพแวดล้อมของบริเวณที่จอดรถให้มีแสงสว่าง หรือไฟส่องสว่างที่เพียงพอต่อการดูแลรักษาความปลอดภัย
(1)
ของผู้ใช้บริการ และทรัพย์สินได้ตลอดเวลา
จัดให้มีพื้นที่ว่างหรือพื้นที่ที่ไม่มีอาคารปกคลุมมากกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่โครงการ
จัดให้มีพื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนาการของผู้เข้าพัก เช่น พื้ นที่สวนหย่อม สนามหญ้ า หรือบริเวณที่มีการปลูกต้นไม้
ปกคลุมรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่โครงการ
จัดให้มีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นที่เป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่โครงการ
มีโทรศัพท์ภายในประเทศ ต่างประเทศบริการ
มีนโยบาย ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
มีมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดี
มีการกำหนดนโยบายเป้าหมายและแนวทางเพื่อการลดการใช้น้ำ
มีถังเก็บน้ำใช้สำรองในพื้นที่โครงการนอกเหนือจากการรับน้ำจากบ่อน้ำบาดาลโดยตรง
มีระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมต่อขนาดและกิจกรรมของโครงการ ที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ
มีการกำจัดเศษอาหารและไขมันทั้งในห้องครัวและห้องอาหาร
มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ ในโครงการ มีที่พักรวมมูลฝอยที่ถูก
สุขลักษณะ
มีการออกแบบก่อสร้างและกำหนดมาตรการจัดการพื้นที่เพื่อป้องกันฝุ่นละออง
มีการออกแบบก่อสร้างและกำหนดมาตรการจัดการพื้นที่เพื่อป้องกันเสียงรบกวน
การจั ด การสาธารณสุ ข (มี ก ารจั ด การสภาพแวดล้ อ มที่ ดี สะอาด ดู แ ลรัก ษาสภาพทางสาธารณสุ ข ที่ ดี ในสถาน
ประกอบการเพื่อป้องกันการเกิดโรค)
ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้เพื่อให้หนีไฟ สามารถส่งเสียงทั่วถึง ในบริเวณโครงการ
การติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (ถังฉีดดับเพลิง) ติดตั้งถังฉีดดับเพลิง ในส่วนที่พักอย่างน้อยชั้นละ 1 เครื่อง หรือ
ติดตั้งห่างกันทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร
การจัดให้มีบันไดหนีไฟและเส้นทางหนีไฟ จัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟ จัดให้มีไฟฉุกเฉิน
มียามรักษาการณ์เพือ่ ดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าพักและทรัพย์สินทั่วบริเวณตลอด 24ชั่วโมง

ที่มา : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555
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LOCATION
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SANITARY ENGINEERS
4

ประตูเลื่อนอัตโนมัต

เลขบอกชั้น,โทรศัพย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน

ประตูเลื่อนอัตโนมัต

ราวมือจับสแตนเลส
ยึดเข้าผนังลิฟท์

ธีรพล อภัยสวัสดิ์ สส.151
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55/93 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.

ราวมือจับสแตนเลส
ยึดเข้าผนังลิฟท์

MECHANICAL ENGINEERS

สุรกิจ ตันติพิทักษ์กุล สก .3704
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LOCATION
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WC-002

2.20
1.00

1.00

0.20
1.35

PROJECT NAME

โครงการ ไรซิ่ง เพลส
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

ผนังกรุกระเบื้อง
เคลือบ
ขนาด 8"x8"

1.90

1.50

1.00

ระดับฝ้าเพดานกันชื้น
ราวทรงตัวรูปตัว L
ราวจับสแตนเลส Ø 1 1/4 " สำหรับคนพิการ

กระจกเงา

2.40

มือจับสแตนเลสรูปตัวยู

COTTO

LOCATION

ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก

1.80

0.10

0.40

WC-001

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด

0.15

1.95

0.80

ฺBฺ

OWNER

1.40

0.25

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

0.80

0.38

0.80

1.02

ARCHITECTS

ราวทรงตัวรูปตัว T

นาย ทวิช ธานี ภ-สถ 9304

รูปตัด A

แปลน
SCALE

นาย รงค์ ดรุณ ส-สถ 2630
0.30

SCALE

1:75

นาย รักตระกูล ใจเพียร ภ-สถ 11690
นาย ศตวรรต ด้วงช้าง ภ-สถ 12443

1:75
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0.20

ราวจับสแตนเลส Ø 1 1/4 "
ขารับสแตนเลส Ø 1 1/4 "
0.15

0.55

0.70

0.60

ราวจับสแตนเลส Ø 1 1/4 "

0.50
0.70

นายสุรินทร์ เจริญจิตร์ สฟก.2983

ราวจับสแตนเลส Ø 1 1/4 "
0.50

147/73 ม.1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นายประสงค์ศักดิ์ สุนทรไชยา ภฟก.9750
1102 หมู่บ้านสินธร ต.คลองจั่น บางกะปิ กทม.

0.70

SANITARY ENGINEERS

0.20

ราวจับสแตนเลส Ø
1 1/4 "
0.90

0.70

ELECTRICAL ENGINEERS

0.80

0.50

0.20

1.40

0.20

ธีรพล อภัยสวัสดิ์ สส.151

ราวจับสแตนเลส Ø 1 1/4 "

อนัติชัย ใจซื่อ พส.25

0.70

55/93 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.
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สุรกิจ ตันติพิทักษ์กุล สก .3704
0.50
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ผนังกรุกระเบื้องเคลือบ
ขนาด

แบบขยายการติดตั้งราวทรงตัวสำหรับโถสุขภัณฑ์
SCALE

แบบขยายการติดตั้งราวทรงตัวแบบตัว L

1 : 75
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1.95

1.10

0.20

LANDSCAPE ARCHITECTS
0.70

0.50

ราวจับสแตนเลส Ø
1 1/4 "

0.65

ระดับใต้กระจก
ระดับหลังอ่างล้างหน้า

ราวจับสแตนเลส Ø
1 1/4 "

ราวจับสแตนเลส Ø
1 1/4 "

0.10

รูปตัด B
SCALE

กระจกเงา

REVISION
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0.20

0.15
0.70

0.80
0.55

ขารับสแตนเลส Ø 1
1/4 "
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0.50
1.00

แบบขยายการติดตั้งราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า
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0.50
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NO.

0.15
0.70

ขารับสแตนเลส Ø 1
1/4 "

0.55

0.45
0.25
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ขารับสแตนเลส Ø 1
1/4 "
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แบบขยายการติดตั้งราวทรงตัวแบบตัว T
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แบบขยายห้องน้ำผู้พิการ
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A

A-00

ระดับฝ้าเพดาน

PROJECT NAME

ระดับฝ้าเพดาน

โครงการ ไรซิ่ง เพลส
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
OWNER

FHC.

0.70

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด

ราวจับสแตนเลส Ø 1 1/4 "

0.30

LOCATION

0.70

ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก

0.40

ขารับสแตนเลส Ø 1 1/4
0.75

0.71

"

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

รูปตัด A

0.50

1 : 50

ARCHITECTS

นาย รงค์ ดรุณ ส-สถ 2630

A-00

B

นาย ทวิช ธานี ภ-สถ 9304
นาย รักตระกูล ใจเพียร ภ-สถ 11690
นาย ศตวรรต ด้วงช้าง ภ-สถ 12443
ระดับฝ้าเพดาน
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นาย สิริชัย แซ่ชิ่น สย. 9397
ที่อยู่ 5/342 ซอยนาคนิวาส 37 ถนนนาคนิวาส ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ราวจับสแตนเลส Ø 1 1/4 "

ELECTRICAL ENGINEERS

กระจกเงา

นายสุรินทร์ เจริญจิตร์ สฟก.2983

ราวจับสแตนเลส Ø 1 1/4 "

147/73 ม.1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

0.70

นายประสงค์ศักดิ์ สุนทรไชยา ภฟก.9750
1102 หมู่บ้านสินธร ต.คลองจั่น บางกะปิ กทม.
0.70

SANITARY ENGINEERS

ธีรพล อภัยสวัสดิ์ สส.151
ขารับสแตนเลส Ø 1 1/4
0.45

0.80

0.35

1.00

"

อนัติชัย ใจซื่อ พส.25

รูปตัด B

0.45

55/93 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.
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สุรกิจ ตันติพิทักษ์กุล สก .3704

1 : 50

แปลน
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1 : 50

0.50

กระจกเงา

ราวจับสแตนเลส Ø 1 1/4 "
ระดับใต้กระจก
ระดับหลังอ่างล้างหน้า

0.10

ราวจับสแตนเลส Ø 1 1/4 "

0.80

ราวจับสแตนเลส Ø 1 1/4 "

0.5000

0.50

LANDSCAPE ARCHITECTS
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0.70

ราวจับสแตนเลส Ø 1 1/4 "

ระดับใต้กระจก
ระดับหลังอ่างล้างหน้า

0.20

ราวจับสแตนเลส Ø 1 1/4 "

แบบขยายที่จอดรถผู้พิการ

0.65
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0.2000

0.20
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0.15

0.15
0.70
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0.55

0.70

0.55

0.70
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CHECK ALL DIMENSIONS ON SITE. DISCREPANCIES MUST BE REPORTED
IMMEDIATELY TO THE ARCHITECTS

DRAWING DESCRIPTION

แบบขยายห้องพักสำหรับคนพิการ
SCALE

รูปที่ 2.4.5-5 แบบขยายสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา (แบบขยายห้องพักผู้พิการ)

1 : 75
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.4.6 จำนวนผู้ใช้บริการและพนักงานโครงการ
การประเมินจำนวนผู้ ใช้บริการและพนักงานโครงการ ตามค่ามาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดว่า “โรงแรม
ให้ประเมินจำนวนผู้ใช้บริการตามอัตรารองรับที่โครงการจะดำเนินการจริง รวมทั้งจำนวนพนักงานของโรงแรม”
(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560 : 67) พบว่า โครงการจะมีผู้ใช้บริการ
จำนวน 168 คน (ประเมินจากจำนวนห้องพัก ซึ่งกำหนดให้ 1 ห้อง มีผู้ใช้บริการจำนวน 2 คน) และพนักงาน
โครงการจำนวน 10 คน ดังนั้น คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการและพนักงานโครงการ เมื่อเปิดดำเนินการสูงสุดทั้งหมด
178 คน โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.4.6-1
ตารางที่ 2.4.6-1 สรุปจำนวนผู้ใช้บริการภายในอาคาร

จำนวน
(ห้อง)
84
รวมผูใ้ ช้บริการและพนักงานของโครงการ

ประเภทและขนาดพื้นที่ห้องพัก
1. ผู้ใช้บริการ
2. พนักงาน

ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2564
อ้างอิง * : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.), 2560

อัตราการเข้าพัก
(คน/ห้อง)*
2
-

จำนวนผูใ้ ช้บริการ
(คน)
168
10
178

2.4.7 พื้นที่สีเขียวของโครงการ
โครงการจัดให้ มี พื้ นที่ สี เขียวทั้ งหมดประมาณ 251.54 ตารางเมตร โดยเปรียบเที ยบกับหลั กเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ (ตารางที่ 2.4.7-1)
1) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่า “ โครงการอาคารอยู่
อาศัยรวม โครงการโรงแรม โครงการโรงพยาบาล โครงการอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษให้จัด
พื้นที่สีเขียวในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อผู้มาใช้บริการ 1 คน โดยจัดไว้ที่บริเวณชั้นล่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด และจะต้องเป็นไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวดังกล่าว ”
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางข้างต้น โครงการมีผู้ใช้บริการและพนักงานโครงการ 178 คน จึง
ต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวมไม่น้อยกว่า 178 ตารางเมตร โดยต้องมีพื้นที่สีเขียวชั้นล่างไม่น้อยกว่า 89 ตารางเมตร
(ร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมด) และต้องจัดให้เป็นไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า 44.50 ตารางเมตร (ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่สีเขียวชั้นล่าง)
ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 245.37 ตารางเมตร (ไม่น้อยกว่า 178 ตารางเมตร) คิดเป็น
อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนผู้เข้าพัก 1.38 ตารางเมตรต่อคน ทั้งนี้ โครงการจัดพื้นที่สีเขี ยวชั้นล่างจำนวน
148.21 ตารางเมตร (ไม่น้อยกว่า 89 ตารางเมตร) และจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นโดยคิดตามพื้นที่ทรงพุ่ม จำนวน
รวม 60.45 ตารางเมตร (ไม่น้อยกว่า 44.50 ตารางเมตร) จึงมีความสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น
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2) ตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบาย ด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน (ฉบับ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี) คือ กำหนดสัดส่วนของ
พื้นที่สีเขียวยั่งยืนในที่ว่างตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยกำหนดให้พื้นที่สีเขียวยั่งยืนอย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของพื้ น ที่ว่าง โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กำหนดให้อาคารสาธารณะ ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วนของพื้นที่
ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร
โครงการมีพื้นที่ชั้นที่มากที่สุด (ชั้น 1) เท่ากับ 602.48 ตารางเมตร ดังนั้น พื้นที่ว่างร้อยละ 10 ของ
พื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของโครงการ เท่ากับ 60.248 ตารางเมตร ((602.48 x 10) / 100) โครงการจึง
ต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนไม่น้อยกว่า 30.124 ตารางเมตร (60.248/2) โดยต้องจัดเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีไม้ยืน
ต้นเป็นองค์ประกอบหลัก และโครงการได้จัดให้มีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 60.45 ตารางเมตร (มากกว่า
30.124 ตารางเมตร)
การจัดพื้นที่สีเขียวของโครงการโดยปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้นในบริเวณชั้น 1 ได้แก่ ต้นอโศกอินเดีย จำนวน
26 ต้น มีพื้นที่ทรงพุ่มของไม้ยืนต้นจำนวนรวม 60.45 ตารางเมตร และปลูกหญ้ามาเลเซีย สำหรับบริเวณชั้น 7
ปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น ได้แก่ ลีลาวดี จำนวน 1 ต้น และบริเวณชั้น 8 ได้แก่ น้ำเต้าต้น ส่วนพันธุ์ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน
ได้แก่ เดหลีใบกล้วย หางกระรอก และปลูกหญ้ามาเลเซีย แสดงดังรูปที่ 2.4.7-1 ถึงรูปที่ 2.4.7-4 นอกจากนี้
โครงการได้ จั ด พื้ น ที่ สี เขี ย วโดยไม่ น ำมาคิ ด ตามเกณฑ์ ที่ ก ำหนดของ สผ. ได้ แ ก่ บริ เวณที่ ซ้ อ นทั บ ระบบ
สาธารณูปโภคของโครงการ บริเวณที่อยู่ในแนวอาคาร และบริเวณที่มีความกว้างไม่ถึง 1 ตารางเมตรในบริเวณ
ชั้นล่าง ชั้น 7 และชั้น 8
ตารางที่ 2.4.7-1 การจัดพื้นที่สีเขียวของโครงการเทียบกับเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
แนวทางการจัดพื้นที่สีเขียว

ขนาดพื้นที่สีเขียว

เกณฑ์ฯ
โครงการ
1. แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• พื้นที่สีเขียวทั้งหมด1/
178.00 ตารางเมตร
245.37 ตารางเมตร
2/
• พื้นที่สีเขียวชั้นล่าง
89.00 ตารางเมตร
148.21 ตารางเมตร (คิดเป็น 86.73 %
ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมด)
• พื้นที่สีเขียวบนอาคาร3/
89.00 ตารางเมตร
97.16 ตารางเมตร
• พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นชั้นล่าง4/
44.50 ตารางเมตร
60.45 ตารางเมตร (คิดเป็น 79.10 %
ของพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง)
• อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักและพนักงาน
1 ตารางเมตร/คน
1.38 ตารางเมตร/คน
2. แผนปฏิบัตการเชิงนโยบาย ด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน
• พื้นที่สีเขียวยั่งยืนภายนอกอาคาร5/
30.124 ตารางเมตร
60.45 ตารางเมตร
ร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างตาม โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวยั่งยืน (ไม้ยืนต้น)
กฎหมาย เท่ า กั บ 30.124 คิ ดเป็ นร้ อยละ 100.34 ของพื้ นที่ ว่ างตาม
ตร.ม. (พื้นที่ว่างตามกฎหมาย กฎหมาย
60.248 ตารางเมตร)
หมายเหตุ :

1/

พื้นที่สีเขียว 1 ตารางเมตรต่อผู้พัก 1 คน (โครงการมีผู้ใช้บริการและพนักงานโครงการทั้งสิ้น 178 คน)
ไม่น้อยกว่า 50 % ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมด
3/ ไม่เกิน 50 % ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมด
4/ ไม่น้อยกว่า 50 % ของพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง
5/ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างตามกฎหมาย (พื้นที่ว่างตามกฎหมายของโครงการเท่ากับ60.248 ตารางเมตร โดยคิดจาก
พื้นที่ชั้น 1 ซึ่งมีพื้นที่มากที่สุดของโครงการ เท่ากับ 602.48 ตารางเมตร)
2/
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บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด

LOCATION

ตำแหน่งครื่อง GEN.

1

ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก

2

ขึ้น

3

4

5

6

7

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

8

8

ARCHITECTS

นาย รงค์ ดรุณ ส-สถ 2630
นาย ทวิช ธานี ภ-สถ 9304
นาย รักตระกูล ใจเพียร ภ-สถ 11690
นาย ศตวรรต ด้วงช้าง ภ-สถ 12443
ขึ้น

STRUCTURAL ENGINEERS

นาย สิริชัย แซ่ชิ่น สย. 9397
ที่อยู่ 5/342 ซอยนาคนิวาส 37 ถนนนาคนิวาส ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

UNDER GROUND WATER TANK TOTAL 200 CU.M.

ELECTRICAL ENGINEERS

นายสุรินทร์ เจริญจิตร์ สฟก.2983
147/73 ม.1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ฝาบ่อถังน้ำใต้ดิน

นายประสงค์ศักดิ์ สุนทรไชยา ภฟก.9750
1102 หมู่บ้านสินธร ต.คลองจั่น บางกะปิ กทม.

ND

อโศกอินเดีย

SANITARY ENGINEERS

1

17

16

15

14

13

12

11

ธีรพล อภัยสวัสดิ์ สส.151

ช่องกลับรถ

ND
10

1

อนัติชัย ใจซื่อ พส.25
55/93 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.

MECHANICAL ENGINEERS

สุรกิจ ตันติพิทักษ์กุล สก .3704

INTERIOR DESIGNERS

6

5

4

5
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ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก
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นาย สิริชัย แซ่ชิ่น สย. 9397
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ELECTRICAL ENGINEERS

นายสุรินทร์ เจริญจิตร์ สฟก.2983
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

2.5

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการของโครงการ

2.5.1 ระบบน้ำใช้
1) แหล่งน้ำใช้
โครงการอยู่ในเขตให้บริการจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพั ทยา (ชั้นพิเศษ) ซึ่งเชื่อมต่อท่อ
น้ำประปาจากท่อส่งน้ำประปาริมถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก) บริเวณ
ด้านหน้าโครงการ โดยใช้ท่อน้ำประปาส่งน้ำประปาผ่านประตูน้ำ และมาตรวัดไปเข้าถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 ถัง
และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า จำนวน 8 ถัง ก่อนส่งเข้าสู่ระบบการจ่ายน้ำประปา เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ (รูปที่ 2.5.11 ถึง 2.5.1-3)
2) ปริมาณความต้องการน้ำใช้
โครงการจะมีความต้องการใช้น้ำรวมประมาณ 64.84 ลูกบาศก์เมตร/วัน แสดงรายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.5.1-1 โดยประเมินจากค่ามาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดให้โรงแรมคิดปริมาณน้ำใช้ไม่น้อยกว่า 750 ลิตร/
ห้อง/วัน (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560) ซึ่งสามารถคำนวณหาปริมาณ
น้ำใช้ในชั่วโมงสูงสุดได้ ดังนี้
ปริมาณการใช้น้ำสูงสุดเทียบเท่าที่ 2.25 เท่าของปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย (ปรีดา แย้มเจริญวงศ์, 2534)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปริมาณการใช้น้ำสูงสุด
ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย (10 ชั่วโมง/วัน)
ดังนั้น ปริมาณน้ำใช้ในชั่วโมงสูงสุด

=
=
=
=

2.25 x ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย
6.48 ลูกบาศก์เมตร
2.25 x 6.48
14.59

3) ระบบการจ่ายน้ำและการสำรองน้ำ
ระบบการจ่ายน้ำ
ระบบการจ่ายน้ ำของโครงการ โดยโครงการจะต่อท่ อประปาจากท่อหลักของการประปาส่วน
ภู มิ ภ าค สาขาพั ท ยา (ชั้น พิ เศษ) ส่ งน้ ำประปาผ่ านประตู น้ ำ และมาตรวัด ไปเข้าถังเก็ บ น้ ำใต้ ดิน ซึ่ งเป็ น บ่ อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 ถัง ขนาด 165 ลูกบาศก์เมตร โดยจะไหลเข้าสู่บ่อเก็บน้ำใต้ดิน ด้วยแรงโน้มถ่วง
ของโลก (Gravity Flow) และจากถังเก็บน้ำใต้ดินจะสูบส่งไปยังถังเก็บน้ำใช้บนชั้นดาดฟ้า โดยจะใช้เครื่องสูบน้ำ
ที่ติดตั้งไว้ สูบน้ำไปยังถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า จำนวน 8 ถัง ขนาดถังละ 500 ลิตร ปริมาตรกักเก็บ 4 ลูกบาศก์เมตร
รวมทั้งโครงการมีการสำรองน้ำทั้งสิ้น 205 ลูกบาศก์เมตร โดยจะจ่ายน้ำจากถังเก็บน้ำชั้น ดาดฟ้าลงไปยังทุกๆ
ชั้นของอาคาร (รูปที่ 2.5.1-3)
การสำรองน้ำใช้
1) ความต้องการน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค
ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1 ถัง ความจุ
ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า 8 ถัง ขนาดถังละ 500 ลิตร
รวมปริมาตรน้ำสำรองทั้งสิ้น (165 + 4)
สามารถสำรองน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค

=
=
=
=
=
=

64.48
165
4
169
169/64.48
2.62

ลูกบาศก์เมตร/วัน
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
วัน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตามประกาศจังหวัดชลบุรีเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศั ยอ
พาร์ทเมนท์และบ้านจัดสรรกำหนดให้มี“ถังเก็บน้ำรองรับน้ำอย่างน้อย 1,500 ลิตร/ห้อง”
โครงการ มีจำนวนห้องพักทั้งโครงการ 84 ห้อง
ดังนั้น ต้องสำรองน้ำตามเกณฑ์ฯ อย่างน้อย
โครงการสำรองน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค

=
=
=
=

1,500 x 84
126
ลูกบาศก์เมตร
169
ลูกบาศก์เมตร
> 126
ลูกบาศก์เมตร OK

ทั้ งนี้ โครงการสำรองน้ ำจำนวน 169 ลู ก บาศก์ เมตร เพื่ อ สำหรั บ การอุ ป โภค-บริโภคจำนวน
64.48 ลูกบาศก์เมตร (สำรอง 2.62 วัน) ดังนั้น ถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าที่โครงการจัดเตรียมไว้
จะสามารถสำรองน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคได้อย่างเพียงพอ
นอกจากนี้ โครงการได้ออกแบบให้มีฝาถังเก็บน้ำสำรองจำนวน 2 ฝา/ถัง เพื่อความสะดวก และ
ง่ายต่อการทำความสะอาด เมื่อกักเก็บน้ำ ประปาไว้นานอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน และเกิดการตกตะกอนของ
สิ่งปนเปื้อนจากเชื้อโรคที่ล่องลอยอยู่ในบรรยากาศ โดยโครงการกำหนดให้มีมาตรการ ดังแสดงรายละเอียดไว้ใน
บทที่ 5 ทั้งนี้ วิธีการบำรุงรักษาถังเก็บน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า(ชนิดตั้งบนพื้น) และถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน มีดังนี้
วิธีการบำรุงรักษาถังเก็บน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า(ชนิดตั้งบนพื้น)
วิธีการดูแลบำรุงรักษาถังเก็บ น้ำสำรองชั้นดาดฟ้า(ชนิดตั้งบนพื้ น) ทำได้ โดยการหมั่นทำความ
สะอาดทุกๆ 6 เดือนอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้ไม่มีตะกอนและสิ่งสกปรก ซึ่งถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า (ชนิดตั้งบนพื้น)
สามารถทำความสะอาดได้ง่าย โดยการใช้แปรงขัดคราบและตะกอนในถังหรือฉีดน้ำไล่ตะกอนออกและใช้น้ำยา
คลอรีนผสมน้ำในถังตามสัดส่วนที่ กรมอนามัยระบุไว้ คือ ให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร (การ
ประปานครหลวง, 2564) แล้วใช้น้ำสะอาดแช่ในถัง 1 คืนเพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในถัง หลังจากนั้นปล่อยน้ำออก
จากถังแล้วรอให้แห้ง เปิดวาล์วให้น้ำไหลเข้าก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ และปิดถังพักน้ำให้สนิทป้องกันฝุ่น
ละออง แมลง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่อาจเล็ดลอดเข้าไปเจริญเติบโต กลายเป็นแหล่งสะสมของตะไคร่น้ำ ลูกน้ำ
ตลอดจนป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าไปเจือปนในน้ำประปา เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาภายในโครงการให้สะอาด
ปลอดภัย สามารถบริโภคน้ำประปาได้อย่าง
วิธีการบำรุงรักษาถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน
วิธีการบำรุงรักษาถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน มีความซับซ้อนกว่าถังเก็บน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า(ชนิดตั้งบน
พื้น) เล็กน้อยเนื่องจากต้องหมั่นสังเกตจากมิเตอร์น้ำว่ามีการทำงานอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ ตรวจสอบดูค่าปริมาณ
น้ำในมิเตอร์ขึ้นสูงผิดปกติหรือไม่ สำหรับการทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดิน เริ่มจากปิดวาล์วมิเตอร์น้ำประปา
ไม่ให้เข้าถังและเปิดน้ำในอาคารเพื่อระบายน้ำที่ค้างในถังให้ ลดลง และปิดเบรกเกอร์ของปั๊มน้ำเพื่อไม่ให้ปั๊ม
ทำงานขณะที่ล้างถัง แล้วใช้อุปกรณ์ล้างทำความสะอาดและสูบน้ำออก โดยมีข้อควรระวังคือไม่ควรสูบน้ำออก
จนหมด เนื่องจากดินรอบถังเก็บน้ำสำรองใต้ดินมีแรงดันมากอาจทำให้ถังเก็บน้ำสำรองใต้ดินเกิดความเสียหาย
ได้ หลังจากนั้นให้ทำการล้างน้ำซ้ำหลายๆรอบจนสะอาด แล้วใส่คลอรีนผสมตามสัดส่วนที่กรมอนามัยระบุไว้ คือ
ให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร (การประปานครหลวง, 2564) เพื่อฆ่าเชื้อโรคและปล่อยน้ำคลอรีน
ออกจากถัง จากนั้นเปิดให้น้ำไหลเข้าถังก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.5.1-1 สรุปปริมาณน้ำใช้และน้ำเสียทีเ่ กิดขึน้ ในโครงการ
กิจกรรม

จำนวน/หน่วย

อัตราการใช้น้ำ

- ห้องพัก
- พนักงาน
- น้ำล้างห้องพักมูลฝอยรวม

84 ห้อง
10 คน
16.42 ตารางเมตร*

750.00 ลิตร/ห้อง/วัน(1)
70.00 ลิตร/คน/วัน(2)
1.50 ลิตร/ตร.ม./วัน(3)

- สระว่ายน้ำ
- น้ำรดต้นไม้
รวมปริมาณน้ำใช้

42 ตารางเมตร
270.20 ตารางเมตร**

4.88 ลิตร/ตร.ม./วัน(2)
3.40 ลิตร/ตร.ม./วัน(4)

ปริมาณน้ำใช้
ปริมาณน้ำสำรอง
ปริมาณน้ำเสีย
(ลูกบาศก์เมตร/วัน)
(ลูกบาศก์เมตร/วัน)
(ลูกบาศก์เมตร/วัน)
63.00
- บ่อเก็บน้ำชั้นใต้ดิน จำนวน 1
50.40
ถัง ปริมาณ 165 ลูกบาศก์เมตร
0.70
0.56
- ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า จำนวน 8
0.02
0.02
ถั ง ข น า ด ถั ง ล ะ 500 ลิ ต ร
ปริมาณรวม 40 ลูกบาศก์เมตร
- รวมปริ ม าณ น้ ำ สำรอง 205
ลูกบาศก์เมตร/วัน (165 + 40)
- น้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง 60
ลูกบาศก์เมตร/30 นาที
0.20
0.92
64.84
50.98

ระบบบำบัดน้ำเสีย
(ลูกบาศก์เมตร/วัน)
- ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิด
เติมอากาศ ขนาดความสามารถใน
การบำบัดน้ำเสียไม่น้อยกว่า 50.40
ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด
- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติม
อากาศ ขนาดความสามารถในการ
บำบั ด น้ ำ เสี ย ไม่ น้ อ ยกว่ า 0.58
ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด

ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2564
อ้างอิง : (1) แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สผ.), 2560
(2)
กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560
(3)
ดร.เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, 2536
(4) อัตราการใช้น้ำเพื่อรดต้นไม้ประมาณ 1.70 ลิตร/ตร.ม./วัน รดน้ำวันละ 2 ครั้ง (เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, 2536)
หมายเหตุ : * พื้นที่ห้องพักมูลฝอยรวม มีขนาดพื้นที่สำหรับน้ำใช้เพื่อล้างทำความสะอาด พื้น และผนังภายในแต่ละห้องพักมูลฝอยรวมทั้ง 4 ประเภท เท่ากับ 16.42 ตารางเมตร และ มีขนาดพื้นที่ใช้เก็บกองมูลฝอยรวมทุก
ประเภท 6.47 ตารางเมตร (รายละเอียด แสดงดัง หัวข้อ 2.5.4 การจัดการมูลฝอย)
** น้ำรดต้นไม้รวมพื้นที่สีเขียวที่คิดตามเกณฑ์ที่กำหนดของ สผ. (251.54 ตารางเมตร) และพื้นทีส่ ีเขียวที่ไม่นำมาคิดตามเกณฑ์ที่กำหนดของ สผ. (18.66 ตารางเมตร) โดยมีขนาดพื้นทีส่ ีเขียวรวมทั้งสิ้น 270.20 ตารางเมตร
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PROJECT NAME

โครงการ ไรซิ่ง เพลส
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
OWNER

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด

A
LOCATION

ตำแหน่งครื่อง GEN.

1

ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก

2

ขึ้น

3

4

5

6

7

8

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

8

ARCHITECTS

นาย รงค์ ดรุณ ส-สถ 2630

B

B' นาย ทวิช ธานี ภ-สถ 9304

นาย รักตระกูล ใจเพียร ภ-สถ 11690
นาย ศตวรรต ด้วงช้าง ภ-สถ 12443
ขึ้น

STRUCTURAL ENGINEERS

นาย สิริชัย แซ่ชิ่น สย. 9397

C' ที่อยู่ 5/342 ซอยนาคนิวาส 37 ถนนนาคนิวาส ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

UNDER GROUND WATER TANK TOTAL 200 CU.M.

ELECTRICAL ENGINEERS

นายสุรินทร์ เจริญจิตร์ สฟก.2983
147/73 ม.1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ฝาบ่อถังน้ำใต้ดิน

นายประสงค์ศักดิ์ สุนทรไชยา ภฟก.9750
1102 หมู่บ้านสินธร ต.คลองจั่น บางกะปิ กทม.

ND

C
17

1

16

15

14

13

12

11

10

SANITARY ENGINEERS

ช่องกลับรถ

ND

ธีรพล อภัยสวัสดิ์ สส.151
อนัติชัย ใจซื่อ พส.25
55/93 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.

MECHANICAL ENGINEERS

สุรกิจ ตันติพิทักษ์กุล สก .3704

INTERIOR DESIGNERS

5

6'

7'

8'

มาตราส่วน

LANDSCAPE ARCHITECTS

1:100
REVISION
NO.

DESCRIPTION DATE

XXXXXXXXX
เปลี่ยนแปลงการใช้ส้อยห้องภายในอาคาร

DO NOT SCALE DRAWING. USE FIGURED DIMENSION ONLY. CONTRACTORS MUST
CHECK ALL DIMENSIONS ON SITE. DISCREPANCIES MUST BE REPORTED
IMMEDIATELY TO THE ARCHITECTS

DRAWING DESCRIPTION

ผังบริเวณการจัดพื้นที่สีเขียว
JOB NO

:

SCALE

:

1:100

PLOT DATE

:

21-3-21

DRAWN BY

:

CHECKED BY

:

THIS DRAWING IS COPYRIGHT.
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รูปที่ 2.5.1-2 (ตอ) แบบขยายถังเก็บนํ้าสํารอง (ดาดฟา)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.5.2 การจัดการน้ำเสีย
1) ประเภทและปริมาณน้ำเสีย
แหล่งกำเนิดหลักของน้ำเสียมาจากกิจวัตรประจำวันของผู้ใช้บริการ ได้แก่ ห้องน้ำ ห้องส้วม และการ
ล้างทำความสะอาดต่างๆ ซึ่งเป็นประเภทน้ำเสียชุมชนทั่วไป การออกแบบระบบจัดการน้ำเสีย กำหนดให้ปริมาณ
น้ำเสียที่เกิดขึ้นเท่ากับร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ ยกเว้น น้ำเสียจากการล้างที่พักมูลฝอยรวมกำหนดให้ปริมาณ
น้ำเสียเท่ากับร้อยละ 100 โดยมีน้ำเสียรวม 50.98 ลูกบาศก์เมตร/วัน แสดงดังตารางที่ 2.5.1-1
2) ลักษณะสมบัติของน้ำเสีย
ลักษณะสมบัติของน้ำเสียที่นำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการคิด
ค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องพักเท่ากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำ
ทิ้งจะมีค่าบีโอดี (BOD) ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเป็นไปตามค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง
ของอาคารประเภท ข (อาคารโรงแรมที่ มีจํานวนหองพักตั้งแต่ 60 ห้ อง แต่ไม่ถึง 200 ห้ อง) ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภทและบางขนาด คือ ค่าบีโอดี
(BOD) ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณสารแขวนลอย (SS) ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร ในขณะที่ระบบ
บำบัดน้ำเสียของโครงการมีค่าบีโอดี (BOD) ออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณสารแขวนลอย (SS) ไม่เกิน
30 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว (ตารางที่ 2.5.2-1)
3) การจัดการน้ำเสีย และขั้นตอนของระบบบำบัดน้ำเสีย
การรวบรวมน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลภายในอาคาร จะเข้าสู่ระบบท่อรวมรวมน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลไปยัง
ระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดิน โดยน้ำเสียจากอาคารในส่วนครัวไหลเข้าสู่ถังดักไขมัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
- ถั งดั กไขมั น (Grease Trap) ทำหน้ าที่ ดั กไขมั นในน้ ำเสี ยจากส่ วนของห้ องครั ว ปริมาณ 10
ลูกบาศก์เมตร/วัน ถังดักไขมันมีปริมาตร 3.20 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียประมาณ 7.68 ชั่วโมง เพื่อ
แยกไขมันออกจากน้ำด้วยวิธีธรรมชาติ และจะตักไขมันออกจากถังทุกวัน จากนั้นนำมาตากให้แห้ง และบรรจุใส่ถุง
ขยะเพื่อให้เมืองพัทยานำไปกำจัดต่อไป
โดยน้ำเสียที่ผ่านการดักไขมันแล้ว จะไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุดที่ 1 และน้ำเสียจากส่วน
ห้องพัก และส่วนอื่นๆ ภายในอาคารจะไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุดที่ 1 ต่อไป สำหรับน้ำเสียจากส่วน
ของพนักงาน และน้ำเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวมจะไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุดที่ 2 โดยน้ำเสีย
จะไหลเข้าสู่ส่วนแยกกากตะกอน จากนั้นจึงไหลเข้าสู่ ถังเติมอากาศ และถังตกตะกอน ของระบบบำบัดน้ำเสีย
รวมในแต่ละชุด จากนั้นน้ำทิ้งจะไหลลงสู่ บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะ
ด้านหน้าโครงการต่อไป (ผังขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียแสดงดังรูปที่ 2.5.2-1 ผังระบบระบายน้ำเสีย แสดงดังรูปที่
2.5.2-2 และไดอะแกรมระบายน้ำเสีย แสดงดังรูปที่ 2.5.2-3) โดยโครงการติดตั้งระบบบําบัดน้ำเสียสําเร็จรูป
ชนิดเติมอากาศ จํานวน 2 ชุด (แบบขยายระบบบำบัดน้ำเสียแสดงดังรูปที่ 2.5.2-4 และรายการคำนวณระบบ
บำบัดน้ำเสียแสดงดังภาคผนวก ง) มีรายละเอียด มีดังนี้
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ระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย ชุ ด ที่ 1 (WWTP-1) ขนาดรองรั บ น้ ำ เสี ย ไม่ น้ อ ยกว่ า 50 ลู ก บาศก์ เมตร
ประกอบด้วย
(1) ส่ ว นแยกกากและส่ วนปรั บ สภาพ มี ป ริ ม าตรเก็ บ กั กประมาณ 16.58 ลู ก บาศ์ เมตร
ระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียประมาณ 7.96 ชั่วโมง ทำหน้าที่ในการแยกตะกอนหนักและตะกอนเบา ตักของแข็งและ
วัสดุที่อาจอุดตันอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบบำบัดน้ำเสีย และช่วยลดปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้ำเสียก่อนเข้าบ่อ
เติมอากาศ โดยตะกอนบางส่วนจะถูกย่อยสลายไปโดยจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจน
(2) ส่วนเติมอากาศ มีปริมาตร 17.07 ลูกบาศ์เมตร ระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียประมาณ 8.19
ชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการลดค่าบีโอดีประมาณร้อยละ 93 ดังนั้น ค่าบีโอดีของน้ำทิ้งที่ผ่านออกจากบ่อเติม
อากาศเท่ากับ 17.50 มิ ลลิกรัม /ลิตร โดยมีปริมาณน้ำเสียเข้าระบบประมาณ 50 ลูกบาศ์เมตร/วัน กำหนด
อัตราส่วน F/M เท่ากับ 0.32 กก.บีโอดี/กก. MLSS ค่าออกซิเจนที่ต้องใช้ 23 ภก.ออกซิเจน/วัน และมีปริมาตร
ส่วนเก็บตะกอนส่วนเกิน 2.29 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเก็บกัก 1.20 ชั่วโมง
(3) ส่วนตกตะกอน มีปริมาตร 6.01 ลูกบาศ์เมตร ระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียประมาณ 2.89
ชั่วโมง เป็นส่วนที่รับน้ำจากส่วนเติมอากาศ เพื่อแยกตะกอนที่มีจุลินทรีย์ออกจากน้ำใส โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของ
โลก มีอัตราน้ ำล้ นที่ 22.73 ลูกบาศ์เมตร /ตารางเมตร/วัน และพื้นผิวของส่ วนตกตะกอน 2.2 ตารางเมตร ทำ
หน้ าที่ตกตะกอนของจุ ลินรีย์ (Floc) ที่ปะปนมากับน้ำเสียเพื่ อให้น้ำใส โดยตะกอนแบคทีเรียจะตกลงสู่ กันส่ วน
ตกตะกอน จากนั้นตะกอนบางส่วนจะถูกสูบกลับไปยังส่วนเติมอากาศโดยทันที และตะกอนที่เหลือจะถูกสูบไปยัง
ส่วนแยกกากตะกอน สำหรับน้ำทิ้งจะผ่านเส้นท่อ และไหลเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำ และเข้าสู่ ท่อระบายน้ำของ
โครงการก่อนออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ
นอกจากนี้ โครงการจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเฉพาะในส่ วนของระบบบำบัดน้ำเสี ย เพื่อใช้ในการ
ติดตามตรวจสอบการเดินระบบบำบัดน้ำเสียในระยะดำเนินการ
ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 (WWTP-2) ขนาดรองรับน้ำเสีย 0.6 ลูกบาศก์เมตร ประกอบดวย
(1) สวนเกรอะ ความจุประมาณ 0.4 ลูกบาศกเมตร รับน้ำเสียจากส่วนพนักงานและน้ำล้าง
ห้องพักมูลฝอยรวม ปริมาณ 0.57 ลูกบาศกเมตร/วัน กอนไหลเขาสูถังเติมอากาศตอไป
(2) สวนเติมอากาศ ความจุประมาณ 0.4 ลูกบาศกเมตร รับน้ำเสียจากสวนเกรอะ ภายในถัง
บรรจุตัวกลางพลาสติก ปริมาตร 0.15 ลูกบาศกเมตร พื้นที่ผิวตัวกลาง 102 ตารางเมตร/ลูกบาศกเมตร เพื่อใหจุ
ลินทรียยึดเกาะและติดตั้งเครื่องเติมอากาศ จํานวน 2 เครื่อง (ใชงานจริง 1 เครื่อง สํารอง 1 เครื่อง) เพื่อเติม
อากาศในน้ำเสียเพิ่มปริมาณออกซิเจนใหกับจุลินทรียชนิดที่ตองการออกซิเจนในการเจริญเติบโตและยอยสลาย
สารอินทรียตาง ๆ จากนั้น น้ำเสียที่ผานการเติมอากาศจะไหลลงสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนระบายออกสู่ท่อ
ระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ
4) การระบายน้ำเสีย
การระบายน้ำเสียแนวดิ่ง ภายในอาคาร ประกอบดวย ท่อระบายน้ำเสีย ดังนี้ (รูปที่ 2.5.2-3)
- ท่อระบายน้ำโสโครก (Soil Pipe : S) ขนาด Ø 4 นิ้ว ระบายน้ำโสโครกจากห้องน้ำ ในส่วน
ต่างๆ ของอาคาร เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
- ท่อระบายน้ำเสียจากการชำระล้าง (Waste Pipe : W) ขนาด Ø 3 นิ้ว ระบายน้ำเสียจากการ
อาบ การซักล้าง และอื่นๆ เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
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- ท่อระบายอากาศ (Vent Pipe : V) ขนาด Ø 3 นิ้ว สำหรับให้อากาศผ่านเข้าหรือออกจาก
ระบบระบายน้ ำเสี ย และสิ่ งปฏิกูล และช่วยให้ มีอากาศหมุ น เวียนอยู่ในท่ อระบายน้ำเพื่อ ดักกลิ่ นของเครื่อ ง
สุขภัณฑ์
การระบายน้ำเสียแนวราบ น้ำเสียของโครงการจะถูกระบายลงมาตามท่อระบายน้ำเสีย ซึ่งเป็น
ระบบท่อปิดทั้งหมด โดยน้ำเสียจากอาคารจะถูกส่งมาโดยแรงโน้มถ่วงของโลกมาตามท่อ และไหลลงสู่ระบบ
บำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ เมื่อน้ำเสียถูกบำบัดได้ตามมาตรฐานแล้วจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
(ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก) ต่อไป
5) การจัดการก๊าซมีเทน (CH4) และละอองน้ำ (Aerosol)
โครงการจัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทน (Methane) และละอองน้ำเสีย (Aerosol) ที่อาจเกิดขึ้นจาก
ระบบบำบัดน้ำเสียระบบเติมอากาศของโครงการ เพื่อลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากการระบาย
ก๊าซมีเทนออกสู่บรรยากาศโดยตรง และผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยในโครงการจากเชื้อโรคที่ปะปนมา
กับละอองน้ำเสีย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) ระบบกำจัดก๊าซมีเทน (Methane)
โครงการได้จัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนที่อาจเกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อลดผลกระทบ
ต่ อ ภาวะโลกร้ อ นอั น เนื่ อ งมองมาจากการระบายก๊ าซมี เทนออกสู่ บ รรยากาศโดยตรงด้ ว ยวิ ธี Biological
Oxidation โดยต่อท่อระบายอากาศเพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากถังดักไขมันและส่วนแยกกากและส่วนปรับสภาพ
ประมาณ 1.58 ลูกบาศก์เมตร/วัน (รายการคำนวณอัตราการเกิดก๊าซมีเทน แสดงดังภาคผนวก ง) โดยโครงการ
ได้ใช้ต่อท่อรวบรวมก๊าซมีเทน (ในส่วน COD ที่ถูกกำจัด) ที่เกิดขึ้นทั้งหมดลงสู่บ่อดิน เพื่อให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในดิน
ย่อยสลายก๊าซมีเทนต่อไป
(2) ระบบกำจัดละอองน้ำเสีย (Aerosol)
โครงการจัดให้มีการติดตั้ง ถังบำบัดละอองน้ำเสีย (Filter Scrubber) จำนวน 1 ชุด ปริมาตร
0.59 ลูกบาศก์เมตร/ถัง มีพื้นที่ผิวสัมผัสอากาศ 10.93 ตารางเมตร/ลูกบาศก์เมตร เพื่อกำจัดละอองน้ำเสียที่
เกิดขึ้นจากส่วนเติมอากาศของระบบบำบั ดน้ำเสียรวม ซึ่งมีปริมาณอากาศเข้ าระบบ 12.03 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง (รายการออกแบบระบบ Aerosol แสดงดังภาคผนวก ง)
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ตารางที่ 2.5.2-1 รายละเอียดหน่วยบำบัดน้ำเสียของโครงการเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบ

การบำบัดน้ำเสีย เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ของโครงการ
ประสิทธิภาพ
1. ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1 (WWTP-1) (ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์เมตร)
- ส่วนแยกกากตะกอนและส่วนปรับสภาพ
ปริมาตรกักเก็บ (ลูกบาศก์เมตร)
16.58
ระยะเวลากักเก็บ (ชั่วโมง)
7.96
มากกว่า 6 ชม.4/
- ส่วนเติมอากาศ
ปริมาตรกักเก็บ (ลูกบาศก์เมตร)
17.07
ระยะเวลากักเก็บ (ชั่วโมง)
8.19
มากกว่า 44/
F/M Ratio (กก.บีโอดี/กก. Mlss-วัน)
0.32
0.2-0.3
- ส่วนตกตะกอน
ปริมาตรกักเก็บ (ลูกบาศก์เมตร)
6.01
ระยะเวลากักเก็บ (ชั่วโมง)
2.89
2-4 ชม.3/
พื้นที่ผิวตกตะกอน (ตารางเมตร)
2.20
อัตราน้ำล้นผิว (ลบ.ม./ตร.ม.-ชม.)
24.00
16-33 3/
- ประสิทธิภาพระบบ (%)
BOD เข้าระบบ (มิลลิกรัม/ลิตร)
250
ไม่น้อยกว่า 2501/
BOD ออกจากระบบ (มิลลิกรัม/ลิตร)
20
ไม่เกิน 302/
ประสิทธิภาพของระบบ (%)
93.00
75-953/
2. ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 (WWTP-2) (ขนาด 0.60 ลูกบาศก์เมตร)
- ถังเกรอะ
ปริมาตร (ลบ.ม.)
0.4
ปริมาณน้ำเสียทีเ่ ข้าระบบ (ลบ.ม./ วัน)
0.58
ระยะเวลากักเก็บ (ชั่วโมง)
15.87
ประสิทธิภาพการกำจัด BOD (%)
40
BOD ขาเข้าถังเกรอะ (มิลลิกรัม/ลิตร)
250
ไม่น้อยกว่า 250 1/
BOD ขาออกจากถังเกรอะ (มิลลิกรัม/ลิตร)
150
- ถังเติมอากาศ
ปริมาตร (ลบ.ม.)
0.4
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ (ลบ.ม./ วัน)
0.58
BOD ขาเข้าจากถังเกรอะ (มิลลิกรัม/ลิตร)
150
BOD ขาออกจากถังเติมอากาศ (กิโลกรัม/วัน)
20
ไม่เกิน 302/
ระยะเวลากักเก็บ (ชั่วโมง)
15.87
2-243/
MLSS (มิลลิกรัม/ลิตร)
1,500
2,000-4,0003/
F/M Ratio (กก.บีโอดี/กก.MLVSS-วัน)
0.20
0.2-0.43/
- ประสิทธิภาพระบบ (%)
BOD เข้าระบบ (มิลลิกรัม/ลิตร)
250
ไม่น้อยกว่า 2501/
BOD ออกจากระบบ (มิลลิกรัม/ลิตร)
20
ไม่เกิน 302/
ประสิทธิภาพการกำจัด BOD ของระบบ (%)
92
75-953/
หน่วยบำบัดน้ำเสีย

ผลการประเมินเทียบ
กับเกณฑ์ที่ใช้
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2564
อ้างอิง : 1/ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560. แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน, กรุงเทพฯ.
2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาด (พ.ศ.2548)
3/ Metcalf&Eddy Inc. 1991. “Waste water Engineering” 3rd Edition Mcgraw Hill, New York, 1991
4/ เกณฑ์การออกแบบจากผู้ออกแบบงานระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ. รายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสีย แสดงดังภาคผนวก ง
หน้า 2-81

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

น้ำเสียจากส่วนครัว

น้ำเสียจากห้องพัก

และจากห้องพักขยะมูลฝอย
Q = 40.40 ลบ.ม./วัน
BOD = 250 มก./ล.

Q = 10 ลบ.ม./วัน
BOD = 600 มก./ล.
Q รวม = 50.40 ลบ.ม./วัน
BOD = 250 มก./ล.

ถังดักไขมัน
ระยะเวลากักเก็บ = 7.68 ชม.
ปริมาตร = 3.20 ลบ.ม.

ส่วนแยกกากตะกอนและส่วนปรับสภาพ
ระยะเวลากักเก็บ = 7.96 ชม.
ปริมาตร = 16.58 ลบ.ม.
Q = 50.40 ลบ.ม./วัน
BOD = 230 มก./ล.

ปริมาณละอองน้ำเสีย
12.03 ลบ.ม./วัน
บำบัดด้วยถังบำบัด
ละอองน้ำเสีย
(Filter Scrubber)

ส่วนเติมอากาศ
ระยะเวลากักเก็บ = 8.19 ชม.
ปริมาตร = 17.07 ลบ.ม.
MLSS = 2,106 มก./ล
F/M = 0.32 กก.บีโอดี/กก. Mlss-วัน
Q = 50.40 ลบ.ม./วัน
BOD = 17.50 มก./ล.

ปริมาณก๊าซมีเทน 1.58 ลบ.ม./วัน
รวบรวมลงสู่บ่อดิน ขนาด 1 ตร.ม.

ตะกอนจุลินทรีย์ที่สูบกลับ

ส่วนตกตะกอน
ระยะเวลากักเก็บ = 2.89 ชม.
ปริมาตร = 6.01 ลบ.ม.
Q ตะกอน = 0.0072 ลบ.ม/วัน

ส่วนเก็บตะกอน
ระยะเวลากักเก็บ = 127.31 วัน
ปริมาตร = 2.29 ลบ.ม.

Q = 50.40 ลบ.ม./วัน
BOD = 17.50 มก./ล.
SS =< 30 มก./ล.

บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ
ดำเนินการสูบไปกำจัดโดย
เมืองพัทยา
ความถี่ 4 เดือน/ครั้ง

ระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ

รูปที่ 2.5.2-1 ผังขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียชุดที่ 1
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

น้ำเสียจากพนักงาน
และน้ำล้างห้องพักมูลฝอยรวม
Q = 0.58 ลบ.ม./วัน
BOD = 250 มก./ล.

สูบออกไปกำจัด
โดยเมืองพัทยา

ถังเกรอะ
ระยะเวลากักเก็บ = 15.87 ชม.
ปริมาตร = 0.40 ลบ.ม.

ส่วนเติมอากาศ
ระยะเวลากักเก็บ = 15.87 ชม.
ปริมาตร = 0.40 ลบ.ม.
MLSS = 1,500 มก./ล
F/M = 0.20 กก.บีโอดี/กก. Mlss-วัน
Q = 0.58 ลบ.ม./วัน
BOD = 20.00 มก./ล.

บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ

รูปที่ 2.5.2-1 (ต่อ) ผังขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2

หน้า 2-83

1

3

2

4

5

9

8

7

6

PROJECT NAME

โครงการ ไรซิ่ง เพลส
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
OWNER

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด

A
LOCATION

ตำแหน่งครื่อง GEN.

ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก

2

ขึ้น

4

3

5

6

7

8

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

8

ARCHITECTS

นาย รงค์ ดรุณ ส-สถ 2630

B

B' นาย ทวิช ธานี ภ-สถ 9304

นาย รักตระกูล ใจเพียร ภ-สถ 11690
นาย ศตวรรต ด้วงช้าง ภ-สถ 12443
ขึ้น

STRUCTURAL ENGINEERS

นาย สิริชัย แซ่ชิ่น สย. 9397

C' ที่อยู่ 5/342 ซอยนาคนิวาส 37 ถนนนาคนิวาส ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

UNDER GROUND WATER TANK TOTAL 200 CU.M.

ELECTRICAL ENGINEERS

นายสุรินทร์ เจริญจิตร์ สฟก.2983
147/73 ม.1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ฝาบ่อถังน้ำใต้ดิน

นายประสงค์ศักดิ์ สุนทรไชยา ภฟก.9750
1102 หมู่บ้านสินธร ต.คลองจั่น บางกะปิ กทม.

ND

C
17

16

1

15

14

13

12

11

10

SANITARY ENGINEERS

ช่องกลับรถ

ND

ธีรพล อภัยสวัสดิ์ สส.151
อนัติชัย ใจซื่อ พส.25
55/93 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.

MECHANICAL ENGINEERS

สุรกิจ ตันติพิทักษ์กุล สก .3704

INTERIOR DESIGNERS

5

6'

7'

8'

LANDSCAPE ARCHITECTS

สัญลักษณ์

REVISION
NO.

แนวท่อระบายน้ำเสียจากอาคารไปยังระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

แนวท่อระบายน้ำที่ผ่านการบำบัดออกสู่บ่อตรวจสภาพน้ำ

บ่อตรวจคุณภาพน้ำ

แนวท่อระบายน้ำฝนเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำ

บ่อดักขยะ/บ่อดักไขมัน

แนวท่อระบายน้ำฝนออกจากบ่อหน่วงน้ำ

GREASE TRAP PLANT

Manhole

บ่อหน่วงน้ำใต้ดิน

มาตราส่วน

ผังแสดงการระบายน้ำเสีย
มาตราส่วน

DESCRIPTION DATE

XXXXXXXXX
เปลี่ยนแปลงการใช้ส้อยห้องภายในอาคาร

1:100
DO NOT SCALE DRAWING. USE FIGURED DIMENSION ONLY. CONTRACTORS MUST
CHECK ALL DIMENSIONS ON SITE. DISCREPANCIES MUST BE REPORTED
IMMEDIATELY TO THE ARCHITECTS

DRAWING DESCRIPTION

1:100

รูปที่ 2.5.2-2 ผังบริเวณระบบระบายนํ้าฝนและนํ้าเสียของโครงการ

JOB NO

:

SCALE

:

PLOT DATE

:

DRAWN BY

:

CHECKED BY

:

THIS DRAWING IS COPYRIGHT.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.5.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
1) ระบบระบายน้ำฝน
- การระบายน้ำฝนแนวดิ่ง
น้ำฝนจะถูกรวบรวมจากดาดฟ้า ลงมาตามท่อยืน ประกอบด้วย หัวรับน้ำฝน (RD) ขนาด 4 นิ้ว
ทำหน้าที่รับน้ำฝนจากดาดฟ้า แล้วไหลลงมาตามท่อระบายน้ำฝน (RL) ขนาด 3 นิ้ว และไหลลงสูท่อระบายน้ำ
รอบอาคารต่อไป (ไดอะแกรมระบายน้ำฝนแสดงรูปที่ 2.5.3-1)
- การระบายน้ำฝนแนวราบ
โครงการมีการออกแบบท่อระบายน้ำภายในโครงการเป็นระบบท่อแยกระหว่างท่อระบายน้ำฝน
และท่ อระบายน้ ำเสี ย โดยระบบระบายน้ ำฝนภายนอกอาคาร เป็นระบบท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ ก
สำหรับระบายน้ำ ประกอบด้วย ทอระบายน้ำขนาด Ø 0.4 เมตร และขนาด Ø 0.6 เมตร ความลาดเอียง 1 :
500 โดยมีบอพักการระบายน้ำตลอดแนวทอระบายน้ำ ทําหนาที่รวบรวมน้ำฝนที่ตกลงพื้นที่โครงการกอนที่จะ
ระบายออกสูภายนอกโครงการ โดยมีอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนา 0.009 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และมีอัตรา
การระบายน้ำหลังพัฒนา 0.010 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งโครงการมีปริมาณน้ำที่ต้องหน่วงเป็นเวลา 3 ชั่วโมง
จำนวน 13.55 ลูกบาศก์เมตร
ดังนั้น โครงการจะต้องจัดให้ มีระบบหน่วงน้ำไว้ในพื้นที่โครงการ 3 ชั่วโมงไม่น้อยกว่า 13.55
ลูกบาศก์เมตร โดยรายการคำนวณระบบหน่ว งน้ำและปริมาณน้ำที่ต้องกักเก็บไว้ในพื้นที่โครงการ โครงการ
ออกแบบให้มีการหน่วงน้ำในระบบท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.4 เมตร ยาว 109.50 เมตร และท่อขนาด Ø 0.6
เมตร ยาว 16 เมตร มีปริมาตรหน่วงกักเก็บน้ำค้างท่อของระบบท่อในพื้นที่โครงการรวม 18.28 ลูกบาศก์เมตร
และโครงการได้พิจ ารณาจัด ทำบ่อ หน่ว งน้ำ ใต้ดิน เพิ่ม เติม เพื่อ หน่ว งน้ำ ร่ว มกับ ท่อ ระบายน้ำ มีค วามจุ 6
ลูกบาศก์เมตร (ขนาดบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน กว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร ลึก 2 เมตร ระดับเก็บกั ก 1.5 เมตร)
รวมปริมาตรหน่วงกักเก็บน้ำค้างท่อของระบบท่อและบ่อห่วงน้ำในพื้นที่โครงการรวม 24.28 ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง
เพียงพอต่อปริมาณน้ำที่ต้องกักเก็บ 3 ชั่วโมงเท่ากับ 13.55 ลูกบาศก์เมตร โดยควบคุม อัตราการระบายน้ำออก
จากพื้นที่โครงการด้วยวิธีการจำกัดขนาดท่อระบายน้ำก่อนออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะโดยใช้ท่อ Ø 0.15
เมตร และอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) มีอัตราการไหลอยู่ที่ 0.007 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งไม่
เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการคือ 0.009 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เพื่อสามารถรองรับ น้ำ ฝนก่อ น
ระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ (ผังระบบระบายน้ำของโครงการ ดู รูปที่ 2.5.2-2
ผังขยายการเชื่อมต่อบ่อพักน้ำสุดท้ายกับบ่ อสาธารณะ ดู รูปที่ 2.5.3-2 และรายการคำนวณระบบระบายน้ำ
แสดงดังภาคผนวก ง)
2) การป้องกันน้ำท่วม
การป้องกันน้ำจากภายนอกโครงการเข้าสู่ภายในพื้นที่โครงการ ในกรณีที่มีฝนตกและน้ำหลากท่วมขัง
สูงกว่าระดับขอบถนนและมีแนวโน้มจะไหลเข้าท่วมภายในพื้นที่ตั้งโครงการ กำหนดให้มีการตั้งกระสอบทรายกั้น
น้ ำตลอดแนวเขตที่ ดิ นโครงการที่ เชื่ อมต่ อกั บ ซอยพระตำหนั ก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนั ก ซึ่ งจะสามารถลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโครงการได้ในระดับหนึ่ง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.5.4 การจัดการมูลฝอย
1) แหล่งกำเนิดและปริมาณมูลฝอย
แหล่งกำเนิดมูลฝอย เกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของผู้ใช้บริการ และพนักงานในโครงการ
โดยกำหนดให้ปริมาณมูลฝอยจากโรงแรมไม่น้อยกว่า 3 ลิตร/คน-วัน หรือ 1 กิโลกรัม/คน-วัน (สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม, 2560) ซึ่ ง ปริ ม าณมู ล ฝอยเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง โครงการ 178 กิ โลกรั ม /วั น หรื อ 0.81
ลูกบาศก์เมตร/วัน แสดงดังตารางที่ 2.5.4-1
ตารางที่ 2.5.4-1 การคำนวณปริมาณมูลฝอย
แหล่งกำเนิด
ผู้ใช้บริการ
พนักงานโครงการ
รวม

จำนวน (คน)

อัตราการเกิดมูลฝอย1/

168 คน
10 คน
178 คน

1 กิโลกรัม/คน-วัน
1 กิโลกรัม/คน-วัน

ปริมาณมูลฝอยรวม (กิโลกรัม/วัน)
168
10
178

ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2564
อ้างอิง : 1/ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560. แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน, กรุงเทพฯ.

2) ประเภทของมูลฝอย (โดยน้ำหนักและปริมาตร)
ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในโครงการมีน้ำหนัก 178 กิโลกรัม/วัน สามารถแยกประเภทมูลฝอยตาม
สัดส่วนร้อยละของน้ำหนัก และประเมินความหนาแน่นของมูลฝอยแต่ละประเภท แสดงดังตารางที่ 2.5.4-2
ตารางที่ 2.5.4-2 ปริมาณมูลฝอยแยกประเภท (โดยน้ำหนักและปริมาตร)
รายการ
1. มูลฝอยย่อยสลายได้
2. มูลฝอยรีไซเคิล
3. มูลฝอยทั่วไป
4. มูลฝอยอันตราย

รวม

อัตราส่วน1/
(ร้อยละ)
64
30
3
3

100

ปริมาณมูลฝอย
(กิโลกรัม/วัน)
113.92
53.40
5.34
5.34
178

ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2564
อ้างอิง : 1/ กรมควบคุมมลพิษ, 2552
2/ เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, 2559

ความหนาแน่น2/
(กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
300
150
150
150

ปริมาตรมูลฝอย
(ลบ.ม./วัน)
0.38
0.36
0.04
0.04

0.81

3) ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
โครงการมีห้องพักมูลฝอยรวมตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 (รูปที่ 2.5.4-1) มีขนาดพื้นที่ส่วนเก็บกองมูลฝอย
6.47 ตารางเมตร สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยได้ 6.47 ลูกบาศก์เมตร (ความสูงในการกองเก็บที่ 1.0 เมตร)
สามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้น 3 วันมี ปริมาตร 2.42 ลูกบาศก์เมตรได้อย่างเพียงพอ กรณีที่รถเก็บขยะจาก
เมืองพัทยา ไม่สามารถมาเก็บขยะได้ (แบบขยายห้องพักมูลฝอยรวมแสดงดัง รูปที่ 2.5.4-2) รายละเอียดของ
พื้นที่จัดเก็บมูลฝอยแยกประเภทแสดงดังตารางที่ 2.5.4-3
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.5.4-3 พื้นที่จัดเก็บมูลฝอยแยกประเภทที่ต้องการ
รายการ

ปริมาตรมูลฝอย
(ลูกบาศก์เมตร/วัน)

ปริมาตรมูลฝอย 3 วัน
(ลูกบาศก์เมตร/วัน)

พื้นที่ที่ต้องการ1/
(ตารางเมตร)

1. มูลฝอยย่อยสลายได้
2. มูลฝอยรีไซเคิล
3. มูลฝอยทั่วไป
4. มูลฝอยอันตราย
รวม

0.38
0.36
0.04
0.04
0.81

1.14
1.07
0.11
0.11
2.42

1.14
1.07
0.11
0.11
2.42

พื้นที่จัดวางมูลฝอย1/
ที่โครงการจัดเตรียม
(ตารางเมตร)
3.08
1.24
1.40
0.75
6.47

หมายเหตุ : 1/คิดพื้นที่เก็บขยะ 3 วัน ความสูงกองเก็บ 1.0 เมตร

4) การจัดการมูลฝอย
การรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการ
โครงการจัดให้มีถังมูลฝอยสำหรับรองรับมูลฝอยในส่วนต่างๆ ภายในโครงการ โดยจะมีพนักงาน
เก็บรวบรวมมูลฝอยใส่ลงถุงซึ่งมีการแยกประเภท แล้วนำมาเก็บรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยของโครงการ (เส้นทาง
การลำเลียงมูลฝอย แสดงดังรูปที่ 2.5.4-3) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• ส่วนห้องพักของอาคาร

โครงการตั้งถังรองรับมูลฝอยขนาด 8-10 ลิตร จำนวน 2 ถัง ไว้ภายในห้องพักและห้องน้ำ
ภายในห้องพัก พนักงานจะเข้าทำความสะอาด และเก็บรวบรวมมูลฝอยภายในห้องพักทันทีที่ผู มาใชบริการเช็ค
เอาทออกจากหองพัก โดยคัดแยกประเภทของมูลฝอยพร้อมกับทำความสะอาดห้องพัก จากนั้น ใช้ลิฟต์ในการ
ขนยายมูลฝอยและนําไปพักไวที่หองพักมูลฝอยรวมของโครงการเพื่อรอการเก็บขนจากเมืองพัทยาต่อไป
• พื้นที่ส่วนอื่นๆ ของโครงการ
โครงการเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 20-100 ลิตร พรอมฝาปิดตั้งอยูทั่วไปตามความ
เหมาะสม มีพนักงานจัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการทุกวัน นำมาคัดแยกประเภทใสถุงมูลฝอย และ
ติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยนั้น ๆ จากนั้นนําไปพักไวที่หองพักมูลฝอยรวมของโครงการเพื่อรอการเก็บขน
จากเมืองพัทยาต่อไป
โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และ
นำมูลฝอยแต่ละประเภทที่มัดปากถุงและมีการติดฉลากประเภท ขนย้ายไปรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการ โดยบรรจุในถังมูลฝอยแบบมีล้อเลื่อนและใช้ลิฟต์ในการขนย้ายมูลฝอยจากชั้นบนลงสู่ชั้นล่าง และให้
พนักงานขนย้ายไปทั้งถังเพื่อป้องกันน้ำชะมูลฝอยรั่วไหล และเมื่อนำถังมูลฝอยมายัง ห้องพักมูลฝอยรวมแล้วให้
ดำเนินการ ดังนี้
(1) มูลฝอยย่อยสลายได้ ให้พนักงานนำมูลฝอยเปียกที่บรรจุในถุงดำมัดปากถุงให้แน่น ติด
ฉลากบอกมูลฝอยเปียก และนำไปไว้ที่ห้องพักมูลฝอยเปียก ตั้งไว้ภายในห้องพักมูลฝอยเปียก เพื่อให้รถเก็บขน
มูลฝอยของเมืองพัทยามารับไปกำจัดต่อไป
(2) มูลฝอยทั่วไป ให้พนักงานนำมูลฝอยที่บรรจุในถุงดำมัดปากถุงให้แน่น ติดฉลากบอกมูล
ฝอยแห้ง และนำไปไว้ที่ห้องพักมูลฝอยแห้ง โดยตั้งไว้ภายในห้องพักมูลฝอยแห้ง เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของเมือง
พัทยารับไปกำจัดต่อไป
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(3) มูลฝอยรีไซเคิล ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกโดยตรง หรือผ่านกรรมวิธีใด ๆ ก็ตาม
เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก หนัง เศษผ้า ยาง เหล็ก และขวดน้ำ ให้พนักงานนำมูลฝอยที่บรรจุในถุงใสติดฉลาก
มูลฝอยรีไซเคิลมาไว้ในห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งโครงการจะประสานให้ร้านรับซื้อของเก่ามาเก็บขนต่อไป
(4) มูลฝอยอันตราย (Hazardous Waste) เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ขวดยา
กระป๋องยาฆ่าแมลง เป็นต้น ให้พนักงานนำมูลฝอยที่บรรจุในถุงสีส้ม มัดปากถุงให้แน่น ติดฉลากบอกมูลฝอย
อันตรายและนำไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยอันตราย เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยาเข้ามาจัดเก็บมูลฝอย
อันตรายไปกำจัดต่อไป
โครงการจะจัดให้มี ห้องพักมูลฝอยรวมตั้งอยู่บริเวณชั้น ล่าง ใกล้เคียงบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ โดยแบ่งเป็น ห้องพักมูลฝอยแห้ง ห้องพักมูลฝอยเปียก ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล และห้องพักมูลฝอย
อันตราย แยกกันอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ห้องพักมูลฝอยทั่วไป มีขนาดพื้นที่ 1.40 ตารางเมตร ความจุ 1.40 ลูกบาศก์เมตร
(คิดที่ความสูงกองมูลฝอย 1 เมตร) สามารถรองรับมูล ฝอยทั่วไปปริมาณ 0.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่าง
เพียงพอมากกว่า 10 เท่า ซึ่งโครงการจะประสานเมืองพัทยารับไปกำจัดต่อไป
(2) ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ มีขนาดพื้นที่ 3.08 ตารางเมตร ความจุ 3.08 ลูกบาศก์
เมตร (คิดที่ความสูงกองมูลฝอย 1 เมตร) สามารถรองรับย่อยสลายได้ปริมาณ 0.38 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่าง
เพียงพอมากกว่า 3 เท่า ซึ่งโครงการจะประสานเมืองพัทยารับไปกำจัดต่อไป
(3) ห้ องพั กมู ลฝอยรี ไซเคิ ล มี ขนาดพื้ นที่ 1.24 ตารางเมตร ความจุ 1.24 ลู กบาศก์ เมตร
(คิดที่ความสูงกองมูลฝอย 1 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยรีไซเคิลปริมาณ 0.36 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ
มากกว่า 3 เท่า ซึ่งโครงการจะประสานให้ร้านรับซื้อของเก่ามาเก็บขนต่อไป
(4) ห้ องพั กมู ลฝอยอั นตราย มี ขนาดพื้ นที่ 0.75 ตารางเมตร ความจุ 0.75 ลู กบาศก์ เมตร
(คิดที่ความสูงกองมูลฝอย 1 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยอันตรายปริมาณ 0.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ
มากกว่า 10 เท่า ซึ่งโครงการจะประสานเมืองพัทยามาจัดเก็บมูลฝอยไปกำจัดต่อไป
ตำแหน่ งห้ องพั กมู ลฝอยรวมของโครงการตั้งอยู่บริเวณชั้นล่าง ใกล้เคียงบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ มีประตูปิดมิดชิด สามารถป้องกันกลิ่นและการแพร่กระจายของเชื้อโรคออกสู่ภายนอกได้ และโครงการจะ
กำหนดให้พนักงานเปิดห้องพักมูลฝอยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการเก็บขนมูลฝอยจากเมืองพัทยาเท่านั้น รวมทั้งกำหนดให้
มีการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมและพื้นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยทุกครั้ง เพื่อป้องกันกลิ่นที่อาจเกิดจากน้ำ
ชะมูลฝอยจากรถเก็บขนมูลฝอย โดยน้ำเสียที่เกิดจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม จะถูกรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
รวมของโครงการ โดยเป็นระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการต่อไป
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ความสามารถในการเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยา
โครงการอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของเมืองพัทยา ซึ่งมีความพร้อมในการเข้ามาเก็บขนมูลฝอย
ให้กับโครงการวันเว้นวัน วันละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่างเวลา 04.00-10.00 น. น. และรอบที่ 2 ระหว่าง
เวลา 13.00-18.00 น. โดยดำเนินการเก็บมูลฝอยได้หมดไม่เหลือมูลฝอยตกค้าง ปัจจุบันเมืองพัทยามีศักยภาพ
ในการเก็บมูลฝอยสูงสุด 450 ตัน/วัน และมีปริมาณที่เกิดขึ้นทั้งหมดเฉลี่ยประมาณ 430 ตัน/วัน ดังนั้น ปริมาณ
มูลฝอยของโครงการ (0.81 ลูกบาศก์เมตร/วัน) จึงไม่มีผลกระทบต่อ ความสามารถในการเก็บขนมูลฝอยของ
เมืองพัทยา
นอกจากนี้ โครงการได้ดำเนินการด้านการจัดการมูลฝอยตามกฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการ
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 ดังแสดงใน ตารางที่ 2.5.4-4
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ตารางที่ 2.5.4-4 เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไปกับกฎกระทรวง
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ. 2560
หมวด 2 การเก็บมูลฝอยทั่วไป
ข้อ5 เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยทั่วไป ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูล
ฝอยคัดแยกมูลฝอยที่อย่างน้อยต้องคัดแยกเป็นมูลฝอยทั่วไปและ
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอย
นำกลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยทั่วไปด้วย

รายละเอียดโครงการ

- โครงการมีการคัดแยกมูลฝอยเป็น 4 ประเภท ได้แก่
มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยทั่วไป และ
มูลฝอยอันตราย โดยกำหนดให้พนักงานที่ทำหน้าที่คั ด
แยกมูลฝอยมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
สำหรับคัดแยกมูลฝอยโดยมีผ้าปิดจมูกพร้อมใส่ถุงมือเพื่อ
ป้องกันการสัมผัสมูลฝอยโดยตรง และกำหนดให้มีการ
ตรวจสุขภาพประจำปี
ข้ อ 6 ถุ งหรื อภาชนะสำหรั บบรรจุ มู ลฝอยทั่ วไปและมู ลฝอยนำ - โครงการเลื อ กใช้ ถุ ง พลาสติ ก สำหรั บ ใส่ มู ล ฝอย
กลับมาใช้ใหม่ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
ที่มีความเหนียว ทนทานต่อการฉีกขาด
(1) ถุงสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้
ใหม่ ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถุงที่ทำจากวัสดุอื่นที่มีความเหนียว
ทนทาน ไม่ ฉี กขาดง่ าย ไม่ รั่ วซึ ม ขนาดเหมาะสม และสามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก
(2) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมา
ใช้ ใหม่ ต้ องทำจากวั สดุ ที่ ท ำความสะอาดง่ าย มี ค วามแข็ งแรง
ทนทาน ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
ถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุ มู ลฝอยนำกลับมาใช้ ใหม่ ตาม
วรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยนำกลับมา
ใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ข้อ 7 ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยนำ - โครงการจั ดให้ มี การบรรจุ มู ลฝอยในถุงภาชนะบรรจุ
กลับมาใช้ใหม่ในถุงภาชนะบรรจุตามข้อ 6 ในกรณี บรรจุในถุง และมีการมัดปิดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันการหกหล่น
ต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมัด หรือปิดปากถุงให้แน่น ของมูลฝอยและกำหนดให้ล้า งทำความสะอาดห้องพัก
เพื่อป้องกันการหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะ มูล ฝอยรวมอย่ า งน้ อ ยสั ป ดาห์ ล ะ 1 ครั้ ง เป็ น ประจำ
บรรจุต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมีการทำความสะอาด สม่ำเสมอ
ภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจำสม่ำเสมอ
ข้อ 8 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก - โครงการเป็ น อาคารโรงแรม จำนวน 1 อาคาร มี
หรือโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ จำนวนห้องพัก 84 ห้อง (ตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป) มีพื้ นที่
ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครอง สำหรับ จั ดวางมู ลฝอยความจุ รวม 6.47 ลูกบาศก์เมตร
อาคาร สถานประกอบการ สถานบริ การ โรงงานอุ ตสาหกรรรม รองรั บ มู ล ฝอยจากอาคารได้ ม ากกว่ า 3 วั น แบ่ ง เป็ น
ตลาดหรื อ สถานที่ ใดๆ ที่ มี ป ริ ม าณมู ล ฝอยทั่ ว ไปตั้ ง แต่ ส อง ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยย่ อ ยสลายได้ ห้ อ งพั ก มู ล ฝอยทั่ ว ไป
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต้องจัดให้มีที่พักมูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับ ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล (นำกลับมาใช้ใหม่) และห้องพัก
มู ลฝอยทั่ วไป และมู ลฝอยนำกลั บมาใช้ ใหม่ หรือภาชนะรองรั บ มูลฝอยอันตราย
มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ที่เป็นไป
ตามข้อ 9 ข้อ 10 หรือข้ อ 11 ตามความเหมาะสมหรือตามที่ เจ้ า
พนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

ตารางที่ 2.5.4-4 (ต่อ)
กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ. 2560
ข้อ 9 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังนี้
(1) เป็ น อาคารหรื อเป็ น ห้ องแยกเป็ น สั ดส่ ว นเฉพาะที่ มี
การป้ องกั นน้ ำฝน หรื อภาชนะรองรั บมู ลฝอยทั่ วไปและมู ลฝอยนำ
กลับมาใช้ใหม่ตามข้อ 11 ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน
(2) มี พื้ นและผนั งของอาคารหรือห้ องแยกตาม (1) ต้ องเรียบ
มีการป้องกันน้ำซึมหรือน้ำเข้าทำด้วยวัสดุที่ทนทาน ทำความสะอาด
ง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค และมีการระบายอากาศ
(3) มีรางหรือท่ อระบายน้ ำเสีย เพื่ อรวบรวมน้ ำเสี ยไปจั ดการ
ตามที่กฏหมายกำหนด
(4) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้สะดวก
(5) มีการกำหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอย
ทั่วไป มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป”
ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะดวกต่อการเก็บ
รวบรวมและขนถ่ ายมู ลฝอยทั่ วไป และอยู่ ห่ างจากแหล่ งน้ ำเพื่ อการ
อุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร

รายละเอียดโครงการ

- ที่ พั กรวมมู ลฝอยของโครงการเป็ นไปตามหลั กเกณฑ์
และสุขลักษณะ ดังนี้
(1) เป็นอาคาร ภายในอาคารมีห้องแยกเป็นสัดส่วน ได้แก่
1. ห้องพักมูลฝอยมูลฝอยย่อยสลายได้ 2. ห้องพักมูลฝอย
ทั่วไป 3. ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล และ 4. ห้องพักมูลฝอย
อันตราย
(2) พื้น ผนัง เรียบ ทำด้วยวัสดุที่ทนทาน ทำความสะอาด
ง่าย มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลง
พาหะนำโรค และมีการระบายอากาศดี
(3) ห้องพักมูลฝอยรวมเดินท่อเข้าสู่ ระบบบำบัดน้ำเสีย
รวมเพื่อบำบัดน้ำเสีย สำหรับน้ำใสที่ผ่านการบำบัดแล้ว
จะไหลลงสู่ บ่ อ ตรวจคุ ณ ภาพน้ ำ และระบายออกสู่ ท่ อ
ระบายน้ำภายนอกโครงการต่อไป
(4) ประตู ห้ อ งมู ล ฝอยรวมของโครงการ มี ค วามกว้ า ง
เพียงพอและสะดวกในการขนย้ายมูลฝอย
(5) บริเวณหน้าห้องพักมูลฝอย มีข้อความที่มีขนาดเห็น
ได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยรวม” ของโครงการ
ข้อ 10 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ - ที่ พั กมู ลฝอยทั่ วไปและมู ลฝอยรีไซเคิ ลของโครงการมี
สำหรับสถานที่ตามข้อ 8 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ แข็งแรง ความทนทานไม่รั่วซึม มีประตูปิดมิดชิด สามารถ
ดังต่อไปนี้
ป้องกันสัตว์และแมลงได้อย่างดี และมีการระบุข้อความ
(1) ทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ประเภทของมูลฝอยอย่างชัดเจน
ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหนะนำโรค
ได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและง่ายต่อการถ่าย
และเทมูลฝอย
(2) มีข้อความ “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยนำกลับมาใช้
ใหม่ ” แล้ วแต่ กรณี และมี ขนาดและสี ของข้ อ ความที่ สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน
ข้อ 11 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่มี - โครงการมีพื้นที่จัดวางมูลฝอยปริมาตร 6.47 ลูกบาศก์เมตร
ขนาดใหญ่ ซึ่งปริมาตรตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไป (ตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มี ความแข็ งแรง ทนทาน ไม่ รั่วซึ ม มี ลั กษณะปิ ดมิ ดชิ ด (1) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด
สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหนะนำโรค สะดวกต่อการขนถ่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหนะนำโรค สะดวกต่อการ
มูลฝอย และสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย มีการรวบรวมและ ขนถ่ ายมู ลฝอย และสามารถล้ างทำความสะอาดได้ ง่ าย
ป้องกันน้ำชะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
มี รางระบายน้ ำเสี ยและน้ ำชะมู ลฝอย เพื่ อรวบรวมเข้ าสู่
ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อบำบัดก่อนระบายลงสู่ท่อ
ระบายน้ำสาธารณะ
(2) มีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ (2) กำหนดให้ทำความสะอาดเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์
หนึ่งครั้ง
ละหนึ่งครั้ง
ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2564
อ้างอิง : กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560
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PROJECT NAME

โครงการ ไรซิ่ง เพลส
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

1

3

2

OWNER

4

5

7

6

9

8

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด

LOCATION

ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ARCHITECTS

A

นาย รงค์ ดรุณ ส-สถ 2630
ตำแหน่งครื่อง GEN.

นาย ทวิช ธานี ภ-สถ 9304
2

ขึ้น

3

4

5

6

7

8

นาย รักตระกูล ใจเพียร ภ-สถ 11690

8

นาย ศตวรรต ด้วงช้าง ภ-สถ 12443

B

B'

STRUCTURAL ENGINEERS

นาย สิริชัย แซ่ชิ่น สย. 9397
ที่อยู่ 5/342 ซอยนาคนิวาส 37 ถนนนาคนิวาส ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ขึ้น

ห้องพักมูลฝอยรวม

ELECTRICAL ENGINEERS

C'

เส้นทางลำเลียงมูลฝอยจากอาคาร

นายสุรินทร์ เจริญจิตร์ สฟก.2983
147/73 ม.1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นายประสงค์ศักดิ์ สุนทรไชยา ภฟก.9750
1102 หมู่บ้านสินธร ต.คลองจั่น บางกะปิ กทม.

SANITARY ENGINEERS

ธีรพล อภัยสวัสดิ์ สส.151
อนัติชัย ใจซื่อ พส.25
55/93 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.

17

1

16

15

14

13

12

11

10

MECHANICAL ENGINEERS

ช่องกลับรถ

C

สุรกิจ ตันติพิทักษ์กุล สก .3704

INTERIOR DESIGNERS

ที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย

5

เส้นทางลำเลียงมูลฝอยไปยังจุดจอดรถเก็บขนเมืองพัทยา

6'

7'

LANDSCAPE ARCHITECTS

8'

REVISION

สัญลักษณ์

NO.

แนวเขตที่ดิน
แนวอาคารโครงการ

เส้นทางลำเลียงมูลฝอยจากอาคาร

DESCRIPTION DATE

XXXXXXXXX
เปลี่ยนแปลงการใช้ส้อยห้องภายในอาคาร

ผังบริเวณ
มาตราส่วน

DO NOT SCALE DRAWING. USE FIGURED DIMENSION ONLY. CONTRACTORS MUST
CHECK ALL DIMENSIONS ON SITE. DISCREPANCIES MUST BE REPORTED
IMMEDIATELY TO THE ARCHITECTS

1:120

DRAWING DESCRIPTION

เส้นทางลำเลียงมูลฝอยไปยังจุดจอดรถเก็บขนเมืองพัทยา

รูปที่ 2.5.4-1 แสดงตำแหน่งห้องพักมูลฝอยรวม เส้นทางลำเลียงมูลฝอยในโครงการ และเส้นทางไปยังจุดจอดรถเก็บขนเมืองพัทยา

JOB NO

:

SCALE

:

PLOT DATE

:

DRAWN BY

:

CHECKED BY

:

THIS DRAWING IS COPYRIGHT.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
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2.5.5 ระบบไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโครงการ 504.66 kVA โดยแหล่งให้บริการกระแสไฟฟ้าของโครงการจะได้จาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา (สำเนาหนังสือราชการ แสดงดัง ภาคผนวก ข รายการคำนวณระบบไฟฟ้า
แสดงดั งภาคผนวก ง และสำเนาใบประกอบวิชาชีพ ของวิศวกรผู้ ออกแบบแสดงดังภาคผนวก ง) โดยมี
รายละเอียดระบบไฟฟ้าของโครงการดังนี้
1) ระบบไฟฟ้าปกติ
อุปกรณ์หลักสำหรับระบบแจกจ่ายไฟฟ้าปกติ ประกอบด้วย สวิตช์บอร์ดแรงสูงชนิดติดตั้งภายใน
อาคาร สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ แปลงไฟฟาแรงสูงจากการไฟฟาสวนภูมิภาค ขนาด 22 KV ผาน Transformer ชนิด
Oil Immersed Type ขนาด 630 KVA จํานวน 1 ชุด เพื่อแปลงไฟ ขนาด 22 KV เปนขนาด 400/230 V จาย
ไปยัง Load ตางๆ ในภาวะปกติ (ผังแสดงระบบเมนไฟฟ้าแสดงดังรูปที่ 2.5.5-1 และผังแสดงไดอะแรมระบบ
ไฟฟ้า แสดงดังรูปที่ 2.5.5-2) ทั้งนี้ โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบนั่งร้านบนเสาไฟฟ้า ที่บริเวณด้านหน้า
อาคารทางทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ จำนวน 1 ชุด (ตำแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้าแสดงดังรูปที่ 2.5.5-3) มี
ระยะห่างจากแนวอาคารโครงการ 2.50 เมตร และมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ
ไปจนจรดอาคารข้างเคียงด้านทิศเหนือประมาณ 4.47 เมตร ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดมยผ.4501-51: มาตรฐาน
งานติดตั้งไฟฟ้าทั่วไปของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
ภายนอกอาคารให้ ส่ ว นที่ มี ไฟฟ้ า ด้ า นแรงสู ง ต้ อ งอยู่ ห่ า งจากโครงสร้ า งอื่ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 1.80 เมตร โดยมี
รายละเอียดดังนี้
3.4.2.2 การติดตั้งภายนอกอาคาร
(1) หม้อแปลงฉนวนของเหลวติดไฟได้
หากติดตั้งหม้อแปลงใกล้วัสดุหรืออาคารที่ติดไฟได้ หรือติดตั้งใกล้ทางหนีไฟ ประตู
หรือหน้าต่าง ควรมีการปิดกั้นเพื่อป้องกันไฟที่เกิดจากของเหลวของหม้อแปลงลุกลามไปติดอาคารหรือส่วนของ
อาคารที่ติดไฟ ส่วนที่มีไฟฟ้าด้านแรงสูงต้องอยู่ห่างจากโครงสร้างอื่นไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร
(2) หม้อแปลงฉนวนของเหลวติดไฟยาก
เป็นไปตามข้อ 3.4.2.2 (1)
(3) หม้อแปลงชนิดแห้ง
ต้องมีเครี่องห่อหุ้มที่ทนสภาพอากาศ และหม้อแปลงที่มีขนาดเกิน 112.5 กิโลโวลต์
แอมแปร์ (kVA) ต้องติดตั้งห่างจากวัสดุติดไฟได้ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร
2) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน
กรณี ที่ ระบบไฟฟ้ าปกติ ขั ด ข้ อ ง โครงการมี ก ารติ ด ตั้ งไฟฟ้ า สำรอง ได้ แ ก่ ไฟส่ อ งสว่ า งฉุ ก เฉิ น
(Emergency light Battery) อยู่บริเวณทางเดินทุกชั้น
นอกจากนี้ โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ทั้งจากฟ้าผ่าตัวอาคารโดยตรง และ
ระบบการต่อลงดิน (Grounding System) ซึ่งการติดตั้งจะยึดตามมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าของวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย ระบบล่อฟ้า จะติดตั้งไว้บนชั้นดาดฟ้า ประกอบด้วย ตัวล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายตัวนำ สาย
นำลงดิน และหลักสายดิน และจัดให้มีสายสัญญาณโทรศัพท์สายนอก 1 จุด สายใน 1 จุด และสายสัญญาณ
โทรทัศน์ 1 จุดในทุกห้องพักส่วนหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ กำหนดให้เป็นแบบประหยัดพลังงาน
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3) การอนุรักษ์พลังงาน
โครงการจะมีความต้องการใช้พลังงานเพื่อกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในอาคาร โดยแนวคิดในการ
ออกแบบอาคาร นอกจากรูปลักษณ์อาคารและประโยชน์ใช้สอยแล้วได้คำนึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานภายใน
อาคาร โดยลดการนำพาและถ่ ายเทความร้อนเข้ าสู่ อาคารด้ วยการใช้ ปลู กต้ นไม้ รอบอาคารเพื่ อความร่มรื่น
นอกจากนี้ ได้ออกแบบให้บ ริเวณทางเดิน ของอาคารและโถงต้อนรับ ได้รับแสงสว่างธรรมชาติ เพื่ อช่วยลด
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้ การประหยัดพลังงานภายในอาคารโครงการ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของเจ้าของโครงการ
- การออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร
และมาตรฐาน หลั กเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่ อการอนุ รักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2522 (รายการ
คำนวณ OTTV และ RTTV: แสดงดังภาคผนวก ง)
• ค่าถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคารในส่วนที่มีการปรับอากาศ (Overall
Thermal Transfer Value : OTTV) เท่ากับ 29.39 วัตต์/ตารางเมตร (ไม่เกิน 30 วัตต์/ตารางเมตร)
• ค่ าถ่ า ยเทความร้อ นรวมของหลั งคาอาคารในส่ ว นที่ มี ก ารปรับ อากาศ (Roof Thermal
Transfer Value : RTTV) เท่ากับ 6.00 วัตต์/ตารางเมตร (ไม่เกิน 10 วัตต์/ตารางเมตร)
- การใช้แสงสว่างภายในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินการ ดังนี้
• ออกแบบบริเวณทางเข้าอาคารโครงการเป็นเฉลียงกว้าง ไม่มีฝาผนัง มีพื้นที่ ต่อเนื่องไปยัง
โถงต้อนรับ เพื่อเปิดรับแสงและลมได้รอบทิศทาง ลดการใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ และไฟฟ้าส่องสว่าง
• ออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคาร โครงการเลือกใช้ หลอดไฟประหยัดพลังงาน (LED )
แบบขดที่จะกินไฟเพียง 1 ใน 4 ของหลอดแบบมีไส้ และมีอายุการใช้งานนาน ให้แสงสว่างสูง และมีสีที่นุ่มนวล
และมีความร้อนที่ตัวหลอดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหลอดมีไส้ออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคาร
• การใช้กระจกในห้องพักต่างๆ เพื่อเป็นช่องรับแสงจากธรรมชาติ จะเลือกใช้กระจกใสตัด
แสง คุณสมบัติในการดูดซับพลังงานความร้อนต่ำ และมีการสะท้อนแสงน้อยเพื่ อลดความร้อนที่จะเข้ามาในตัว
อาคาร แต่ในทางกลับกันช่องแสงนี้จะช่วยลดการใช้แสงจากไฟฟ้า
• ใช้ระบบ access control ด้วยระบบ keycard ในแต่ละห้องพัก เพื่อการประหยัดพลังงาน
แสงสว่างภายในโครงการ
- การเลือกระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศที่เหมาะสม และการรักษาอุณหภูมิอาคารให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีการดำเนินการ ดังนี้
• ตั ว อาคารจะได้ รั บ การออกแบบให้ แ ต่ ล ะชั้ น มี พื้ น ที่ เปิ ด โล่ ง รั บ แสงสว่ า งจากภายนอก
รวมถึงจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติให้มากที่สุด เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้แสงสว่าง
ในอาคารและเครื่องปรับอากาศให้มากที่สุด
• การออกแบบอาคารและระบบปรั บ อากาศให้ เหมาะสม และการเลื อ กใช้ อุ ป กรณ์ แ ละ
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 โดยเฉพาะการเลือกเครื่องปรับอากาศให้มีค่าสัมประสิทธิ์ใน
การทำงาน (COP) หรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) สูง และต้องให้สอดคล้องเหมาะสมกับ ค่าการ
ออกแบบ และลักษณะการใช้งาน เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง
• ตรวจสอบอุดรอยรั่วผนัง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง หรืออื่นๆ
• ทดสอบและปรับแต่งระบบให้สมบูรณ์อยู่เสมอ ตามแผนดำเนินงานที่ตั้งไว้ตลอดอายุการใช้
งานของระบบ อย่างเช่น 1 - 2 ครั้ง/ปี
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ส่วนที่ 2 มาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานที่พนักงานในโครงการปฏิบัติ มีดังนี้
โครงการมี รณรงค์ และส่ งเสริมการประชาสัมพั น ธ์มาตรการประหยัดไฟฟ้ า ร่วมกับ มาตรการ
อนุรักษ์พลังงานอื่นๆ ให้แก่พนักงานภายในโครงการ ได้แก่
ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
• การเปิด/ปิด เครื่องปรับอากาศภายในห้องเมื่อไม่ได้ใช้งานและออกจากห้อง
• ควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศที่พอเหมาะกับความสบาย (25°C)
• ขึ้น–ลง ชั้นเดียวควรใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์
• หลีกเลี่ยงการเก็บเอกสารหรือวัสดุอื่นใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานในพื้นที่ที่ใช้ระบบปรับอากาศ
เพื่อลดการสูญเสียการใช้พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร
•

ดังนั้น จากการดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นในด้านการอนุรักษ์พลังงานของโครงการจะช่วยลด
การใช้พลังงานไฟฟ้าได้ในระดับหนึ่ง
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DRAWING NO.

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.5.6 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
ผู้ ออกแบบระบบป้ องกั นอั คคี ภั ย และระงับอั คคี ภั ย เป็ นผู้ ที่ ได้ รับอนุ ญ าตประกอบวิชาชี พ ในสาขา
ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด และลงนามรับรองในแบบสถาปัตยกรรมและงานระบบของโครงการ แสดงดัง
ตารางที่ 2.5.6-1
ตารางที่ 2.5.6-1 รายชื่อสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบงานระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ
ชื่อวิศวกร/สถาปนิก

ใบประกอบวิชาชีพ

1. นายรงค์ ดรุณ

สามัญสถาปนิก

2. นายธีรพล อภัยสวัสดิ์

สามัญวิศวกร
(สาขาสิ่งแวดล้อม)

3. นายสุรินทร์ เจริญจิตร์

สามัญวิศวกร
(สาขาไฟฟ้างานไฟฟ้ากำลัง)

เป็นผู้ออกแบบและลงนาม
รับผิดชอบ
รายละเอียด
ส.สถ. 2630 งานสถาปัตยกรรม
- บันไดหลัก
- บันไดหนีไฟ
- จุดรวมพล
สส.151 งานระบบสุขาภิบาล
- ระบบประปา
- ระบบดับเพลิง

เลขทะเบียน

สฟก.2983

งานระบบไฟฟ้าและ
ระบบอัคคีภัย

- ระบบไฟฟ้ากำลังและ
ส่องสว่าง
- ระบบไฟฟ้าสำรอง
- ระบบแจ้งเพลิงไหม้และ
ป้องกันฟ้าผ่า

ที่มา : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด, 2564

ทั้ งนี้ โครงการออกแบบระบบป้ องกันอั คคีภั ย และจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือในการป้ องกั นและ
เตือนอัคคีภัยของโครงการ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) กฎกระทรวงฉบับที่ 39
(พ.ศ.2537) และฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดังนี้ (แสดง
ไดอะแกรมระบบป้องกันอัคคีภัย แสดงดังรูปที่ 2.5.6-1)
1) อุปกรณ์สำหรับการป้องกันและเตือนอัคคีภยั
โครงการได้ออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับป้องกันและเตือนอัคคีภัยภายในโครงการ ในทุกชั้น
ของอาคาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ตำแหน่งการติดตั้งระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยแสดงดังรูปที่ 2.5.6-2)
(1.1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel ; FCP) ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่ง
สั ญ ญาณตรวจรับ โดยเมื่ ออุ ปกรณ์ ชุ ดแจ้งเหตุ ที่ ติ ดตั้ งไว้เริ่มทำงาน จะส่ งสั ญ ญาณไปยังแผงควบคุ ม เพื่ อให้
เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลิงไหม้ก็จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร
(1.2) เครื่องตรวจจับ ควัน (Smoke Detector ; S) เป็นตัวรับกลุ่มควันที่เกิดจากเพลิงไหม้
ภายในอาคาร และส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทราบ และส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้
ทราบทั่วทั้งอาคาร ซึ่งโครงการติดตั้งภายในห้องพักอาศัยทุกห้อง ห้องอาหาร ห้องไฟฟ้า โถงทางเดิน และห้องพัก
มูลฝอยรวม
(1.3) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector ; H) เป็นเครื่องตรวจจับความร้อน จะติดตั้ง
ภายในห้องอาหาร และโถงทางเดินทุกชั้น
(1.4) อุป กรณ์ แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือกด/ดึง (Manual pull station) และอุปกรณ์
แจ้งเหตุเตือนเพลิงไหม้ชนิดใช้ bell ที่ส่งสัญญาณให้คนอยู่ในอาคารได้ยินทั่วถึง จะติดตั้งคู่กันบริเวณหน้า
บันไดหนีไฟและโถงลิฟต์ของทุกชั้น
หน้า 2-104

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

(1.6) ท่อยืน ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet: FHC) และหัวรับ
น้ำดับเพลิง โครงการมีท่อยืนน้ำดับเพลิงชนิดท่อแห้งจำนวน 2 ท่อ เชื่อมต่อกับหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร
(Fire Hydrant Detector) และตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire House Cabinet : FHC) ประจำแต่ละชั้น ซึ่งกรณีเกิด
เหตุเพลิงไหม้ รถดับเพลิงจะเชื่อมต่อสายน้ำดับเพลิงของรถเข้ากับหัวรับน้ำดับเพลิงของโครงการ และใช้สายฉีด
ประจำตู้ FHC แต่ละชั้นดับเพลิงภายในอาคารได้อย่างทั่วถึง โดยหัวรับน้ำดับเพลิงตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารโครงการ
ซึ่งมีความสะดวกในการรับน้ำดับเพลิงจากรถดับเพลิงของเมืองพัทยา
(1.7) เครื่องดับ เพลิ งแบบมื อถือ โครงการติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือไว้ภายในตู้สายฉีดน้ ำ
ดับเพลิงทุกตู้ โดยเป็นเครื่องดับเพลิงเคมีชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดความจุ 4.5 กิโลกรัม
2) การอพยพหนีไฟและจุดรวมพล
(2.1) ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)
ไฟส่องสว่างฉุกเฉินของโครงการจะติดตั้งในทุกชั้นของโครงการ โดยอยู่ใกล้บันไดหนีไฟโถง
ลิฟต์ ทางเดิน และตามห้องต่างๆ ของอาคาร
(2.2) ป้ายบอกทางฉุกเฉิน (Fire Exit Sign Luminance)
โครงการทำการติดตั้งป้ายบอกทางฉุกเฉิน ทางหนีไฟ ซึ่งมีแสงสะท้อนออกมาให้เห็นอย่าง
ชัดเจน ติดตั้งตามบริเวณแนวโถงทางเดิน ทางเข้าสู่บันไดหนีไฟ และช่องทางเข้าสู่ประตูทางออกของอาคาร
(2.3) ป้ายแผนผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ
โครงการทำการติดตั้ ง ป้ ายแบบแปลนแต่ละชั้น ของโครงการ ซึ่ งจะแสดงรายละเอียด
ตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง บันไดหนีไฟ และเส้นทางอพยพหนีไฟ โดยโครงการทำการติดตั้งไว้บริเวณโถงบันได
และโถงหน้าลิฟต์ของแต่ละชั้นของอาคาร
(2.4) บันไดหนีไฟ
โครงการจัดให้มีบันไดหนีไฟ 2 แห่ง ได้แก่ บันไดหลัก (ST-01) ใช้ร่วมเป็นบันไดหนีไฟ
และบันไดหนีไฟ (ST-02) (รูปที่ 2.5.6-4 และรูปที่ 2.5.6-5) โดยมีรายละเอียดขนาดของบันไดที่ใช้หนีไฟ มีดังนี้
- บันไดหลักใช้ร่วมเป็นบันไดหนีไฟ (ST-01) เป็นบันไดที่สามารถขึ้นลงจากชั้นดาดฟ้า –
ชั้น 1 โดยวิ่งออกนอกตัวอาคารบริเวณชั้น 1 ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นบันไดหลักภายในอาคารที่
มีการระบายอากาศแบบธรรมชาติ มีขนาดความกว้างสุทธิของช่องบันไดข้างละ 1.525 เมตร สำหรับพื้นที่หน้า
บันไดมีความกว้าง 3.10 เมตร อีกด้านกว้าง 1.70 เมตร ลูกตั้ง 0.178 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร
- บันไดหนีไฟ (ST-02) เป็นบันไดที่สามารถขึ้นลงจากชั้น 8 – ชั้น 1 โดยวิ่งออกนอกตัว
อาคารบริเวณชั้น 1 ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นบันไดหลักภายในอาคารที่มีการระบายอากาศแบบ
ธรรมชาติ มีขนาดความกว้างสุทธิของช่องบันไดข้างละ 0.90 เมตร พื้นที่หน้าบันไดมีความกว้าง 2.40 เมตร อีก
ด้านกว้าง 1.58 เมตร ลูกตั้ง 0.20 เมตร และลูกนอน 0.22 เมตร
อนึ่ง โครงการได้ตรวจสอบระยะห่างของบันไดหลัก และบันไดหนีไฟภายในโครงการให้มี
ความสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบันไดหลัก (ST-01) มีระยะห่างถึงบันไดหนีไฟ (ST-02)
บริเวณชั้นที่ 2 – ชั้น 7 เป็นระยะทาง เท่ากับ 35.80 เมตร (ไม่เกิน 60 เมตร) เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่
33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระบุว่า “บันไดหนีไฟต้องอยู่ห่าง
กัน ไม่เกิน 60 เมตร” เมื่อวัดตามแนวทางเดิน ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นที่หนีภัยในกรณีฉุกเฉิน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

(2.5) เส้นทางหนีไฟ
โครงการจัดเส้นทางสำหรับการอพยพหนีไฟภายในอาคารในแต่ละชั้น เพื่ออพยพไปยัง
จุดรวมพล (รูปที่ 2.5.6-3)
(2.6) การอพยพหนีไฟ
โครงการจะจัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะ
ประสานให้วิทยากรจากสถานีดับเพลิง ของเมืองพัทยามาฝึกอบรมให้เป็นประจำ โดยโครงการจะจัดทำแผนผัง
เส้นทางการอพยพหนีไฟและจุดรวมคนเบื้องต้นของโครงการ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ผู้ เข้าพักเห็นได้อย่าง
ชัดเจนและติดตั้งไว้ที่บริเวณโถงบันไดของทุกชั้น
(2.7) การกำหนดจุดรวมคน
โครงการได้กำหนดจุดรวมพลหรือจุ ดปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการจำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณพื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่ปลูกหญ้ามาเลเซีย และสามารถอพยพจากจุดรวมพลออกภายนอกโครงการได้อย่าง
สะดวกในกรณีหากเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรง แสดงดังรูปที่ 2.5.6-3 มีพื้นที่รวม 50 ตารางเมตร มีสัดส่วนพื้นที่จุด
รวมพลต่อผู้ใช้บริการ 0.28 ตารางเมตร/คน (50/178) โดย 1 คน จะใช้พื้นที่ประมาณ 0.28 ตารางเมตร ดังนั้น
สามารถรองรับจำนวนคน 178 คน ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่จุดรวมพลที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อผู้อพยพหนี
ไฟของโครงการ ทั้งนี้ การกำหนดจุดรวมคนสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามความเหมาะสมกับสภาพความ
เป็นจริง เมื่อมีการซักซ้อมการหนีไฟกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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รูปที่ 2.5.6-1 ไดอะแกรมระบบปองกันอัคคีภัย
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PROJECT NAME

โครงการ ไรซิ่ง เพลส
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

1

3

2

OWNER

4

5

7

6

9

8

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด

LOCATION

ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ARCHITECTS

A

นาย รงค์ ดรุณ ส-สถ 2630
ตำแหน่งครื่อง GEN.

นาย ทวิช ธานี ภ-สถ 9304
2

ขึ้น

3

4

5

6

7

8

นาย รักตระกูล ใจเพียร ภ-สถ 11690

8

นาย ศตวรรต ด้วงช้าง ภ-สถ 12443

B

B'

STRUCTURAL ENGINEERS

นาย สิริชัย แซ่ชิ่น สย. 9397
ที่อยู่ 5/342 ซอยนาคนิวาส 37 ถนนนาคนิวาส ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ขึ้น

ELECTRICAL ENGINEERS

C'

นายสุรินทร์ เจริญจิตร์ สฟก.2983
147/73 ม.1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นายประสงค์ศักดิ์ สุนทรไชยา ภฟก.9750
1102 หมู่บ้านสินธร ต.คลองจั่น บางกะปิ กทม.

SANITARY ENGINEERS

ธีรพล อภัยสวัสดิ์ สส.151
อนัติชัย ใจซื่อ พส.25
55/93 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.
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MECHANICAL ENGINEERS

ช่องกลับรถ

C

สุรกิจ ตันติพิทักษ์กุล สก .3704

INTERIOR DESIGNERS

5

6'

7'

LANDSCAPE ARCHITECTS

8'

REVISION
NO.

DESCRIPTION DATE

XXXXXXXXX
เปลี่ยนแปลงการใช้ส้อยห้องภายในอาคาร

มาตราส่วน

DO NOT SCALE DRAWING. USE FIGURED DIMENSION ONLY. CONTRACTORS MUST
CHECK ALL DIMENSIONS ON SITE. DISCREPANCIES MUST BE REPORTED
IMMEDIATELY TO THE ARCHITECTS
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DRAWING DESCRIPTION

JOB NO

รูปที่ 2.5.6-2 ตำแหน่งการติดตั้งระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ชั้น 1)

:

SCALE

:

PLOT DATE

:

DRAWN BY

:

CHECKED BY

:

THIS DRAWING IS COPYRIGHT.

หนา 2-108

DRAWING NO.
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รูปที่ 2.5.6-2 (ตอ) ตําแหนงติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัย ชั้น 3
หนา 2-110

รูปที่ 2.5.6-2 (ตอ) ตําแหนงติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัย ชั้น 4-5
หนา 2-111

รูปที่ 2.5.6-2 (ตอ) ตําแหนงติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัย ชั้น 6
หนา 2-112

รูปที่ 2.5.6-2 (ตอ) ตําแหนงติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัย ชั้น 7
หนา 2-113

รูปที่ 2.5.6-2 (ตอ) ตําแหนงติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัย ชั้น 8
หนา 2-114

รูปที่ 2.5.6-2 (ตอ) ตําแหนงติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัย ชั้นดาดฟา
หนา 2-115

PROJECT NAME

โครงการ ไรซิ่ง เพลส
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

จุดจอดรถดับเพลิง
1

3

2

OWNER

4

5

6

9

8

7

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด

LOCATION

ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ARCHITECTS

A

นาย รงค์ ดรุณ ส-สถ 2630
ตำแหน่งครื่อง GEN.

นาย ทวิช ธานี ภ-สถ 9304
2

ขึ้น

3

4

5

6

7

8

นาย รักตระกูล ใจเพียร ภ-สถ 11690

8

นาย ศตวรรต ด้วงช้าง ภ-สถ 12443

B

B'

STRUCTURAL ENGINEERS

นาย สิริชัย แซ่ชิ่น สย. 9397
ที่อยู่ 5/342 ซอยนาคนิวาส 37 ถนนนาคนิวาส ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ขึ้น

ELECTRICAL ENGINEERS

C'

นายสุรินทร์ เจริญจิตร์ สฟก.2983
147/73 ม.1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นายประสงค์ศักดิ์ สุนทรไชยา ภฟก.9750
1102 หมู่บ้านสินธร ต.คลองจั่น บางกะปิ กทม.

SANITARY ENGINEERS

ธีรพล อภัยสวัสดิ์ สส.151
อนัติชัย ใจซื่อ พส.25
55/93 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.
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โครงการ ไรซิ่ง เพลส
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

9

OWNER

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด

LOCATION
ระเบียง

1

วางแอร์

ลง

ขึ้น
ห้องไฟฟ้า
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33

B

5

ระเบียง

ระเบียง
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ระเบียง
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ที่อยู่ 5/342 ซอยนาคนิวาส 37 ถนนนาคนิวาส ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

2.5.7 ระบบจราจร และระบบรักษาความปลอดภัย
1) ระบบการจราจรในโครงการ และระยะห่างทางเข้าออกของรถยนต์
ระบบการจราจรภายในโครงการ จัดให้มีทางเข้า-ออก จำนวน 1 แห่ง บริเวณด้านทิศตะวันตก
ของโครงการเชื่อมต่อกับซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก มีความกว้างของทางเข้า-ออก เท่ากับ 6
เมตร (ไม่น้อยกว่า 6 เมตร) การจราจรภายในที่จอดรถของโครงการเป็นการเดินรถแบบสองทิศทาง (Two Way)
ระยะห่างทางเข้าออกของรถยนต์ ของโครงการอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นโค้งหรือหักมุมของขอบทาง
ร่วมหรือขอบทางแยกสาธารณะของซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก เท่ากับ 80 เมตร และ 93
เมตร ตามลำดับ (ไม่น้อยกว่า 20 เมตร) (รูปที่ 2.5.7-2)
ทั้งนี้ ความกว้างและระยะห่างทางเข้าออกของรถยนต์ของโครงการ เป็นไปตามข้อกำหนดของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช
2479 ข้อ 8 ที่ระบุว่า “ทางเข้าออกรถยนต์ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ในกรณีที่จัดให้รถยนต์วิ่งได้อย่างเดียว
ทางเข้าและทางออกต้องกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร โดยต้องทำเครื่องหมายแสดงทางเข้าและทางออกไว้ให้
ปรากฎ และปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องเป็นดังนี้
(1) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องไม่อยู่ในที่ที่เป็นทางร่วมหรือทางแยก และ
ต้องห่างจากจุดเริ่มต้นโค้งหรือหักมุมของขอบทางร่วมหรือขอบทางแยกสาธารณะ มีระยะไม่น้อยกว่า 20 เมตร
สำหรับโรงมหรสพระยะดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 50 เมตร
(2) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องไม่อยู่บนเชิงสะพาน และต้องห่างจากจุดสุด
เชิงลาดสะพานมีระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร สำหรับโรงมหรสพ ระยะดังกล่าว ต้องไม่น้อยกว่า 100 เมตร”
2) ที่จอดรถยนต์ของโครงการ
โครงการเป็นอาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องรวมทั้งสิ้น
84 ห้อง (เป็นห้องพักสำหรับผู้พิการฯ จำนวน 7 ห้อง) จากการพิจารณาจำนวนที่จอดรถตามกฎกระทรวงฉบับที่
7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 แก้ไขเพิ่มเติมตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ข้อ 3 จำนวนที่จอดรถยนต์ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517)
(2) ในเขตเทศบาลทุกแห่งหรือในเขตท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุม
การก่อสร้าง พ.ศ. 2479 ใช้บังคับ
(ข) โรงแรม ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ห้องโถง 30 ตารางเมตร เศษของ
30 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 30 ตารางเมตร และไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ที่ใ ช้เพื่อกิจการพาณิ ชยกรรม 40
ตารางเมตร เศษของ 40 ตารางเมตร ให้คิดป็น 40 ตารางเมตร และอาคารของโครงการจัดเป็นอาคารขนาด
ใหญ่ จึงต้องคำนวณที่จอดรถยนต์ตามประเภทของอาคารที่ใช้ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่รวมกัน โดย
ต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 240 ตารางเมตร เศษของ 240 ตารางเมตร ให้คิด
เป็น 240 ตารางเมตร ทั้งนี้ ให้ถือที่จอดรถยนต์จำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์”
จากข้อกำหนดข้างต้น โครงการเป็นอาคารโรงแรม จัดให้มีจำนวนที่จอดรถยนต์รวม 17 คัน (รวมที่
จอดรถสำหรับผู้พิการฯ 1 คัน) ซึ่งที่ปรึกษาได้ประเมินความต้องการของที่จอดรถตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.
2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479 แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แสดงดัง ตารางที่ 2.5.7-1
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ตารางที่ 2.5.7-1 ความต้องการที่จอดรถยนต์ของโครงการ
กิจกรรมที่นำมาคิด
ที่จอดรถยนต์
กรณีที่ 1 -โรงแรม
แยกตาม
กิจกรรม

กรณีที่ 2 - พื้ นที่ อาคาร
เป็นอาคาร รวมกั นทุ กชั้ น
ขนาดใหญ่ แต่ไม่รวมพื้นที่ที่
เป็ น ท างรถวิ่ ง
แ ล ะ ล าน จ อ ด
รถยนต์ในอาคาร

จำนวนที่จอดรถยนต์
ที่โครงการจัดเตรียม
- จั ด ให้ มี ที่ จ อดรถยนต์ ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 คั น ต่ อ - โครงการมีพื้นที่ห้องโถง 40 ตารางเมตร
พื้นที่ห้องโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30 ตารางเมตร (40/30 = 1.33)
ให้คิดเป็น 30 ตารางเมตร
- ต้องมี 2 คัน
- จั ด ให้ มี ที่ จ อดรถยนต์ ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 คั น ต่ อ - โครงการไม่มีพื้นที่กิจการพาณิชยกรรม
พื้นที่กิจการพาณิชยกรรม 40 ตารางเมตร เศษ
ของ 40 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 40 ตารางเมตร
- จัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้น - โครงการไม่มีพื้นที่ตั้งโต๊ะอาหาร
ที่ ตั้ งโต๊ ะอาหาร 40 ตารางเมตร เศษของ 40
ตารางเมตร ให้คิดเป็น 40 ตารางเมตร
กรณีที่ 1 ต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์อย่างน้อย
2 คัน
- 240 ตารางเมตร /คัน เศษของ 240 ตารางเมตร - พื้นที่อาคารรวม 3,842.31 ตารางเมตร
คิดเป็น 1 คัน
- (ไม่รวมพื้นที่ที่เป็นทางรถวิ่งและลานจอด
รถยนต์ในอาคาร) (3,842.31/240=16.01
หรือ 17 คัน)
- ต้องมี 17 คัน
ความต้องการที่จอดรถยนต์

กรณีที่ 2 ต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์อย่างน้อย
โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ (รวมที่จอดรถสำหรับผู้พิการฯ) รวม

17 คัน
17 คัน

ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2564

โครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่ากรณีที่ 2 จำนวน 17 คัน โดยโครงการมีจำนวน
พื้นที่จอดรถทั้งสิ้น 17 คัน (เป็นที่จอดรถสําหรับผูพิการฯ จำนวน 1 คัน) (รูปที่ 2.5.7-1)
4) ระบบรัก ษาความปลอดภั ย ภายในโครงการจัด ให้ มี ระบบรัก ษาความปลอดภั ย เพื่ อ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการและพนักงานโครงการ ได้แก่ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ภายในโครงการ และระบบการควบคุมการเข้าออกห้องพัก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โครงการติดตั้งกล้อง CCTV (รูปที่ 2.5.6-2) ภายในอาคาร เป็นชนิด
Dome ซึ่งติดตั้งกับเพดานของแต่ละชั้น และติดตั้งกล้อง CCTV ชนิด OUTDOOR บริเวณทางเข้า-ออกอาคาร
และรอบนอกอาคาร ซึ่ งกล้ อง CCTV ที่ โครงการเลือกใช้มี ความละเอียดสูง ซึ่ งเหมาะสำหรับ การใช้ในจุด ที่
ต้องการเฝ้าระวังหรือต้องการบันทึกโดยต้องใช้งานร่วมกับระบบบันทึกภาพเพื่อให้สามารถนำภาพที่ได้จาก
กล้ อ งโทรทั ศ น์ วงจรปิ ด ดู ย้ อ นหลั ง เพราะฉะนั้ น การใช้ ก ล้ อ งโทรทั ศ น์ วงจรปิ ด จึงใช้ ส ำหรับ การเก็ บ บั น ทึ ก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อใช้สำหรับเป็นหลักฐานในการค้นหาหรือใช้เพื่อสังเกตการณ์ โดยโครงการมีการติดตั้ง
บริเวณที่จอดรถใต้อาคาร ทางเข้า -ออกอาคารบริเวณทางเข้า-ออกภายนอก และทางเข้า-ออกใต้อาคาร และ
ติดตั้งบริเวณทางเดินในแต่ละชั้น บันได และบันไดหนีไฟ รวมทั้งในลิฟท์ของโครงการด้วย
ระบบควบคุมการเข้า-ออก การเข้า-ออกโครงการใช้ระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณ
ทางเข้า-ออก โดยทางโครงการจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ประจำตลอดเวลา (ตลอด 24 ชั่วโมง) เพื่อ
คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ และคอยสังเกตคนร้ายที่อาจจะแอบแฝงเข้า ภายในโครงการ สำหรับ
การเข้า-ออกห้องพัก ใช้ระบบ Key Card อัตโนมัติเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าออกของผู้ใช้บริการ
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PROJECT NAME

โครงการ ไรซิ่ง เพลส
(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
OWNER

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด

A
LOCATION

ตำแหน่งครื่อง GEN.

ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก

2

ขึ้น

3

4

5

6

7

8

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

8

ARCHITECTS

นาย รงค์ ดรุณ ส-สถ 2630

B

B' นาย ทวิช ธานี ภ-สถ 9304

นาย รักตระกูล ใจเพียร ภ-สถ 11690
นาย ศตวรรต ด้วงช้าง ภ-สถ 12443
ขึ้น

STRUCTURAL ENGINEERS

นาย สิริชัย แซ่ชิ่น สย. 9397

C' ที่อยู่ 5/342 ซอยนาคนิวาส 37 ถนนนาคนิวาส ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ELECTRICAL ENGINEERS

นายสุรินทร์ เจริญจิตร์ สฟก.2983
147/73 ม.1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นายประสงค์ศักดิ์ สุนทรไชยา ภฟก.9750
1102 หมู่บ้านสินธร ต.คลองจั่น บางกะปิ กทม.

17

1

16

15

14

13

12

11

10

ช่องกลับรถ

C

SANITARY ENGINEERS

ธีรพล อภัยสวัสดิ์ สส.151
อนัติชัย ใจซื่อ พส.25
55/93 ซ.ลาดพร้าว 29 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.

MECHANICAL ENGINEERS

สุรกิจ ตันติพิทักษ์กุล สก .3704

INTERIOR DESIGNERS

5

6'

7'

8'

LANDSCAPE ARCHITECTS

สัญลักษณ์

REVISION
NO.

ผังแสดงการจราจรโครงการ

ป้ายชะรอความเร็วรถ

มาตราส่วน

ป้ายดับเครื่องยนต์ทันที

DESCRIPTION DATE

XXXXXXXXX
เปลี่ยนแปลงการใช้ส้อยห้องภายในอาคาร

1:100
DO NOT SCALE DRAWING. USE FIGURED DIMENSION ONLY. CONTRACTORS MUST
CHECK ALL DIMENSIONS ON SITE. DISCREPANCIES MUST BE REPORTED
IMMEDIATELY TO THE ARCHITECTS

สันชะลอความเร็ว

DRAWING DESCRIPTION

ทิศทางจราจร

รูปที่ 2.5.7-1 ผังแสดงทิศทางการเดินรถและที่จอดรถ
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JOB NO

:

SCALE

:

PLOT DATE

:

DRAWN BY

:

CHECKED BY

:

THIS DRAWING IS COPYRIGHT.
DRAWING NO.

ระยะ 80 เมตร

ระยะ 30 เมตร

ที่ตั้งโครงการ
ระยะ 93 เมตร

N
W

E
S

มาตราส่วน : ไม่มีมาตราส่วน

รูปที่ 2 ระยะห่างทางเข้าออกของรถยนต์จากจุดเริ่มต้นโค้งหรือหักมุมของขอบทางร่วม
หรือขอบทางแยกสาธารณะ
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2.5.8 ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ
1) ระบบปรับอากาศ
โครงการมีการติดตั้งระบบปรับอากาศ (Air Cooled Split Type) โดยจะมีขนาดความเย็นรวม
ประมาณ 152.96 ตัน และ Average Cooling Load เท่ากับ 76.48 ตันความเย็น (รายการคำนวณระบบปรับ
อากาศ แสดงดังภาคผนวก ง) โดยมีตำแหน่งติดตั้งคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศของแต่ละห้องตั้งอยู่ระเบียง
ของแต่ ละห้ องที่ มี ประตู ที่ สามารถเข้ าบำรุงรักษาได้ โดยสะดวก (รูปที่ 2.5.8-1) และได้ กำหนดให้ มี การเข้ า
บำรุงรักษาของคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศทุก 6 เดือน
2) ระบบระบายอากาศ
(2.1) ระบบระบายอากาศโดยวิ ธี ธ รรมชาติ โครงการจั ด ให้ มี ก ารระบายอากาศเป็ น แบบ
ธรรมชาติ บริเวณพื้นที่ที่มีผนังด้านนอกอย่างน้อยหนึ่งด้าน ที่มีช่องเปิดสู่ภายนอกได้ เช่น ประตู หน้าต่าง โดย
จะมีอัตราการระบายอากาศ และพื้นที่ของช่องเปิดเหล่านั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่นั้น
(2.2) ระบบระบายอากาศโดยวิ ธี ก ล โครงการจะติดตั้ งพั ดลมระบายอากาศ ไว้ที่ ส่ วนต่ างๆ
ของอาคาร เช่น ห้องน้ำภายในห้องพัก และห้องน้ำส่วนกลาง โดยติดตั้งพัดลมระบายอากาศที่มีอัตราการระบาย
อากาศ 50 ลูกบาศก์ฟุต/นาที เป็นต้น (รายการคำนวณระบบระบายอากาศ แสดงดังภาคผนวก ง)
3) ความร้อนจากกิจกรรมของโครงการ
โครงการมีการใช้ระบบปรับอากาศ ทำให้เกิดการระบายความร้อนของระบบปรับอากาศ มีการ
ถ่ายเทความร้อนของพื้นผิววัสดุของอาคารโครงการออกมาภายในบรรยากาศ และมีการเข้าออกของรถยนต์ของ
ผู้มาใช้บริการ ซึ่งมีการระบายความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะ ทำให้เกิดความร้อนจาก
กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นของโครงการระบายออกสู่บรรยากาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(3.1) อัตราการระบายความร้อน ของระบบปรับอากาศ
อัตราการระบายความร้อนสูงสุด
อัตราการระบายความร้อน (V1)
= อัตราภาระโหลดความเย็น + อัตราระบาย
ความร้อน Compressor Motor
อัตราระบายความร้อน Compressor Motor = 10% ของอัตราภาระโหลดความเย็น
ดังนั้น อัตราการระบายความร้อน
= 152.96 x 0.1
= 15.30 ตัน
อัตราการระบายความร้อนสูงสุด
= 152.96 + 15.30
= 168.26 ตัน
อัตราการระบายความร้อนเฉลี่ย
อัตราการระบายความร้อนเฉลี่ย

= Average Cooling Load + อัตราการ
ระบายความร้อนของ Compressor
Motor
อัตราการระบายความร้อนของ Compressor Motor
= 10 % ของ Average Cooling Load
= 76.48 x 0.1
= 7.65 ตัน
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= 76.48 + 7.65
= 84.13 ตัน

ดังนั้น อัตราการระบายความร้อนจากระบบปรับอากาศ จะมีค่าอยู่ระหว่าง 84.13 ถึง 168.26
ตัน ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาจะใช้ค่าอัตราการระบายความร้อนสูงสุด ในการประเมินค่าความร้อนหรืออุณหภูมิที่สูงขึ้น
ได้ดังนี้
(1) อัตราการระบายความร้อนจากระบบปรับอากาศ
อัตราการระบายความร้อน (V1) = 168.26
ตัน
= 168.26 x 1,000 cfm
= 168,256.00 cfm
≈ 79.36 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
อุณหภูมิอากาศที่ระบายผ่าน Condensing Unit (C1)
= 110 °F หรือ 43.3 °C
(2) อัตราการไหลของอากาศ (Air Flow) ที่พัดเข้าสู่อาคาร
บริษัทที่ปรึกษาจะใช้ข้อมูลความเร็วลม และอุณหภูมิจากสถิติอากาศในคาบ 30 ปี
(ระหว่างปี พ.ศ. 2534-2563) จากสถานีตรวจวัดอากาศเมืองพัทยาในช่วงฤดูร้อนเดือนเมษายน ซึ่งคาดว่าน่าจะ
เป็นช่วงที่มีการใช้ระบบปรับอากาศมากที่สุด โดยพบว่ามีค่าความเร็วลมและอุณหภูมิ ดังนี้
ความเร็วลมเดือนเมษายน
= 3.6
นอต
= 4.68
เมตร/วินาที
พื้นที่หน้าตัดอาคารที่ลมจะปะทะ (2 ด้าน)
= 600.44
ตารางเมตร
ดังนั้น อัตราการไหลของลมที่ปะทะอาคาร (V2)
= 600.44 x 4.68
= 2,810.05
ลูกบาศก์เมตร/วินาที
อุณหภูมิช่วงเดือน เมษายน (C2)
= 33.0
องศาเซลเซียส
(3) อุณหภูมิผสมของบรรยากาศ
อุณหภูมิผสมของบรรยากาศ = (C1V1 + C2V2) / (V1 + V2)
แทนค่า V1
= 79.36 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
V2
= 2,810.05
ลูกบาศก์เมตร/วินาที
C1
= 43.30
องศาเซลเซียส
C2
= 33.00
องศาเซลเซียส
จะได้อุณหภูมิผสมในบรรยากาศ = {(43.30 x 79.36)+(33.00x 2,810.05)} /
(79.36 + 2,810.05)
= 33.28
องศาเซลเซียส
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ดังนั้น อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากระบบปรับอากาศ
= 33.28 – 33.00
= 0.28
องศาเซลเซียส
อย่างไรก็ตามถึงแม้ความร้อนที่เกิดจากการใช้เครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่ชัดเจนว่า
จะปล่อยความร้อนออกสู่บรรยากาศภายนอกอาคาร จากการคำนวณข้างต้นจะเห็นว่าอากาศภายนอกจะรับ
อากาศจากการใช้เครื่องปรับอากาศของอาคารโครงการประมาณ 0.28 °C ทำให้อุณหภูมิในช่วงวันที่ร้อนที่สุด
จาก 33.0 °C เพิ่มเป็น 33.28 °C จะเห็นว่าความร้อนของบรรยากาศโดยรอบเพิ่มเพียงเล็กน้อย
(3.2) การถ่ายเทความร้อนของพื้นผิววัสดุของอาคาร
อาคารโครงการมีพื้นที่ผิวของอาคาร ประกอบด้วย กระจก และคอนกรีต ซึ่งกระจกมีค่า
ความร้อนที่ระบายผ่านผิววัสดุ (Resistance) เท่ากับ 1.6545 และคอนกรีตมีค่าความร้อนที่ระบายผ่านผิววัสดุ
(Resistance) เท่ ากับ 0.6618 โดยที่ อุณ หภู มิภ ายนอกอาคาร เท่ ากับ 33 °C หรือ 89.60 °F และอุณ หภูมิ
ควบคุมในอาคาร เท่ากับ 25 °C หรือ 77 °F โดยการถ่ายเทความร้อนของพื้นผิววัสดุของอาคารโครงการและทำ
ให้อุณหภูมิภายนอกอาคารมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสรุปได้ ดังนี้
โครงการมีพื้นที่ผิวของอาคาร (A) ได้แก่ กระจกจำนวน 7,233.35 ตารางฟุต มีปริมาณ
ความร้อนที่ระบายผ่านผิวกระจกเท่ากับ 62,955.70 Btu/hr. และคอนกรีตจำนวน 18,406.29 ตารางฟุต มี
ปริมาณความร้อนที่ระบายผ่านผิวคอนกรีตเท่ากับ 400,499.43 Btu/hr. โดยโครงการมีปริมาณความร้อนที่
ระบายออกจากตัวอาคารผ่านผิววัสดุทั้ง 2 ประเภทรวม 463,455.12 Btu/hr. (62,955.70+400,499.43)
โดยพื้น ผิววัส ดุของอาคารโครงการ เมื่อ ถ่ายเทความร้อนจะทำให้อุณ หภูมิภ ายนอกอาคารจากเดิม 33 °C
เปลี่ยนแปลงเป็น 33.045 °C โดยมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นประมาณ 0.045 °C (รายการคำนวณหาความร้อนจากการ
ถ่ายเทความร้อนของพื้นผิววัสดุ แสดงดังภาคผนวก ง)
(3.3) ความร้อนจากการจราจร
เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ จะมีปริมาณการจราจรสูงสุดเมื่อมีผู้มาใช้บริการโดยคิดจาก
จำนวนที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 17 คัน การเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะเหล่านี้ ทำให้เกิดการระบายความ
ร้อนออกสู่บรรยากาศ ทั้งนี้ โครงการมีการจัดระบบการจราจรภายในโครงการเพื่อป้องกันการชะลอตัวของ
ระบบจราจรภายนอก และกำหนดให้ยานพาหนะทุกคันดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยลด
ผลกระทบด้านการระบายความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากยานพาหนะภายในโครงการได้ใน
ระดับหนึ่ง
2.5.9 ระบบป้องกันแผ่นดินไหว
การออกแบบโครงสร้างอาคารของโครงการ ได้ออกแบบโดยคำนึงถึงโครงสร้างในด้านแรงแผ่นดินไหว
และความปลอดภัยเกี่ยวกับแผ่นดินไหวไว้แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดในการออกแบบโครงสร้างอาคารที่สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงฉบับที่ 49 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เรื่อง การกำหนดการรับ
น้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว ทั้งนี้ โครงการได้ออกแบบโครงสร้างอาคารรองรับแผ่นดินไหว โดยใช้ วิธีการคำนวณตามมาตรฐาน
การออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.1302) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552
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2.5.10 การจัดการสระว่ายน้ำ
โครงการได้จัดให้มีสระว่ายน้ำเพื่อบริการแก่ผู้พักภายในอาคารโครงการ จำนวน 1 แห่ง คือ บริเวณชั้น
ที่ 7 มีลักษณะโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และพื้นผิวด้านข้าง และด้านล่างสระว่ายน้ำเรียบ และจัดให้มี
การฆ่ าเชื้อโรคในสระว่ายน้ ำ ด้ วยระบบคลอรีน ซึ่ งเป็ น กิจกรรมที่ ถูกควบคุ มในลักษณะที่ เป็ น กิจการที่ เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 การประกอบกิจการนี้เป็น
แหล่งที่ผู้ใช้บริการเข้ามาชุมนุมอยู่รวมกันในสระว่ายน้ำ จึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้
ถ้าสระว่ายน้ำขาดการดูแลและบำรุงรักษาตามหลักสุขาภิบาล การอนามัยสิ่งแวดล้อม การดูแลคุณ ภาพน้ำ
รวมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้อง สระว่ายน้ำอาจกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆ ได้ เช่น โรค
เยื่อตาอักเสบ หูอักเสบ โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งโรคไม่ติดเชื้อ
ต่างๆ อันมีผลมาจาก การใช้สารเคมี เช่น อาการผิวหนังเนื่องจากแพ้สารเคมี อาการเจ็บคอ ไอ แน่นหน้ าอก
อาการคลื่นไส้อาเจียน เนื่องจากแพ้ สารเคมี รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ด้วย ดังนั้น โครงการมีการจัดการสระว่ายน้ำ
เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ให้ถูกสุขลักษณะ และได้มาตรฐานทางด้านสุขาภิบาล โดยเสนอมาตรการ
จัดการสระว่ายน้ำให้เป็นไปตาม “คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุม
กิจการสระว่ายน้ำหรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน” โดยมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว แสดง
ดัง บทที่ 5 ตารางที่ 5.1-2 และตารางที่ 5.2-1

หน้า 2-128

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

2.6

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมและระยะเวลาการปรับปรุงโครงการ

2.6.1 ขั้นตอนระยะเวลาการปรับปรุงโครงการ
การดำเนินการโครงการเป็นการดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคารจากเดิมเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม
ประเภทอาคารชุด เปลี่ยนเป็นอาคารโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ไม่มีส่วนกิจกรรมการดัดแปลงอาคาร
มีเพียงกิจกรรมการปรับปรุงรายละเอียดโครงการในแปลนพื้นชั้น 1 เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการหลังจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัด
ชลบุรี (คชก.ชลบุรี) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ คาดว่า
กิจกรรมการปรับปรุงแปลนพืน้ ชั้น 1 จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 วัน มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.6-1
ตารางที่ 2.6-1 แผนการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงงาน
กิจกรรมการปรับปรุงแปลนพื้นชั้น 1
1. ย้ายที่จอดรถหมายเลข 1 จากด้านข้างลิฟต์มาไว้ยังบริเวณหน้าห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
2. ตำแหน่งที่จอดรถหมายเลข 1 เดิม ปรับปรุงเป็นที่จอดรถสำหรับผู้พิการฯ หมายเลข 2
กิจกรรมที่ต้องดำเนินการปรับปรุง
- ทำความสะอาดเพื่อเตรียมพื้นที่ให้เป็นที่จอดรถหมายเลข 1 แห่งใหม่ และที่จอดรถ
สำหรับผู้พิการฯ หมายเลข 2 ซึ่งสภาพพื้นที่เดิมเป็นพื้นคอนกรีต
- ทาสี ตีเส้นกรอบที่จอดรถหมายเลข 1 และที่จอดรถสำหรับผู้พิการฯ หมายเลข 2
และทาสีสัญลักษณ์ผู้พิการบนพื้นที่จอดรถฯ หมายเลข 2
- ทาสี ตีเส้นกรอบที่จอดรถหมายเลข 1 และที่จอดรถสำหรับผู้พิการฯ หมายเลข 2
และทาสีสัญลักษณ์ผู้พิการบนพื้นที่จอดรถฯ หมายเลข 2
- ติดตั้งเสากั้นล้อรถบนพื้น บริเวณที่จอดรถหมายเลข 1 และที่จอดรถ หมายเลข 2
3. สลับตำแหน่งระหว่างที่จอดรถหมายเลข 17 กับตำแหน่งของห้องปั๊มน้ำ
กิจกรรมที่ต้องดำเนินการปรับปรุง
- ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่จอดรถหมายเลข 17 และตำแหน่งของห้องปั๊มน้ำ
- ทาสี ตีเส้นกรอบที่จอดรถ และทาสีห้องปั๊มน้ำ (ก่อผนัง และทำงานระบบใต้ดินและ
ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำเรียบร้อยแล้ว)
- ติดตั้งเสากั้นล้อรถบนพื้นที่จอดรถหมายเลข 17

ระยะ
เวลา
(วัน)
1

ระยะเวลาดำเนินการ
(วันที)่
1
2

1

ที่มา : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด, 2564
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2.6.2 คนงานระยะปรับปรุงโครงการ
การปรับ ปรุงโครงการเป็ น กิจกรรมในระยะสั้น และคาดว่าจะใช้ จำนวนช่างฝีมื อและคนงานทั้ งสิ้ น
ประมาณ 3 คน โดยโครงการมีนโยบายว่าจ้างช่างฝีมือและคนงานที่มีภูมิลำนาหรือมีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่ง
ถาวรภายในท้องถิ่นอำเภอบางละมุงและอำเภอใกล้เคียงเท่านั้น
2.6.3 ระบบน้ำใช้ระยะปรับปรุงโครงการ
ระยะปรับ ปรุงโครงการ จะใช้น้ ำจากการประปาส่วนภู มิภ าคสาขาพั ท ยา (ชั้น พิ เศษ) ซึ่ งปั จจุบัน มี
ความสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ โดยน้ำในระยะปรับปรุงสามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ น้ำใช้
สำหรับคนงาน และน้ำใช้สำหรับกิจกรรมปรับปรุงโครงการ
1) น้ำใช้สำหรับคนงาน ในพื้นที่โครงการ มีกิจกรรมการปรับปรุงแปลนพื้นชั้น 1 ซึ่งเป็นการดำเนิน
กิจกรรมประมาณ 2 วัน ทำให้การใช้น้ำสำหรับคนงาน 3 คนมีปริมาณที่น้อยมาก โครงการจึงไม่จัดเตรียมน้ำ
สำหรับคนงานในพื้นที่ปรับปรุงโครงการ และหากมีความจำเป็นที่คนงานจะใช้น้ำสามารถใช้น้ำในส่วนกลางของ
อาคารโครงการได้
2) น้ำใช้เพื่อการปรับปรุง เช่น ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ฉีดพรมพื้นเพื่อป้องกันการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละลอง เป็นต้น โดยคาดว่าในส่วนนี้จะมีปริมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร/วัน และหากมีความจำเป็น
ที่คนงานจะใช้น้ำสามารถใช้น้ำในส่วนกลางของอาคารโครงการได้
ดังนั้น ความต้องการใช้น้ำในระยะปรับปรุงโครงการมีปริมาณรวม . 2 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการ
ได้รับบริการน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ซึ่งปัจจุบันสามารถจ่ายน้ำให้กับประชาชนใน
เขตความรับผิดชอบได้อย่างเพียงพอ
2.6.4 การบำบัดน้ำเสียระยะปรับปรุงโครงการ
โครงการมิได้จัดเตรียมระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับคนงานที่เข้ามาปฏิบัติงานปรับปรุงโครงการ เนื่องจาก
ภายในโครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ จำนวน 2 ชุด ไว้แล้ว และหากมีความจำเป็นที่
คนงานจะใช้ห้องน้ำ สามารถใช้ห้องน้ำซึ่งอยู่บริเวณชั้นล่างของโครงการได้
2.6.5 การระบายน้ำระยะปรับปรุงโครงการ
โครงการไม่ได้จัดเตรียมระบบระบายน้ำในช่วงการปรับปรุงโครงการ เนื่องจากเป็นกิจกรรมในระยะ
สั้นๆ ประกอบกับในพื้นที่โครงการมีระบบระบายน้ำอยู่แล้ว จึงคาดว่าพื้นที่ปรับ ปรุงโครงการ จะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อระบบระบายน้ำของชุมชนโดยรอบในระดับต่ำ
2.6.6 การจราจร
ระยะการปรับปรุงโครงการ จะมีการคมนาคมขนส่งสูงสุดประมาณ 2 เที่ยว/วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- รถกระบะ 4 ล้อ ขนส่งคนงานและวัสดุก่อสร้าง
ประมาณ
2
เที่ยว/วัน
โครงการจะใช้รถกระบะ 4 ล้อ ในการขนส่งคนงานพร้อมวัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในกิจกรรมปรับปรุงงาน
โดยจะปฏิบัติตามมาตรการและข้อบังคับใน พรบ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 อย่างเคร่งครัด
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2.6.7 การจัดการมูลฝอย
ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในระยะการปรับปรุง แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยจากกิจกรรมของ
คนงาน และมูลฝอยจากกิจกรรมการปรับปรุง ดังนี้
1) มูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน
มูลฝอยจากกิจกรรมของคนงานจำนวนสูงสุด 3 คน ในพื้นที่ปรับปรุง มีปริมาณ 9 ลิตร/วัน (อัตรา
การเกิดมูลฝอย 3 ลิตร/คน/วัน) มูลฝอยส่วนใหญ่ที่คาดว่าจะเกิดขี้นในระยะปรับปรุงโครงการจึ งมาจากคนงาน
ได้แก่ เศษอาหารหรือภาชนะบรรจุอาหาร เป็นต้น ซึ่งมีปริมาณไม่มากในแต่ละวัน ดังนั้น โครงการจึงจัดให้มีถัง
รองรับมูลฝอยขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 ถัง รองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ จำนวน 1 ถัง และมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง
ภายในถังมูลฝอยมีถุงดำเพื่อรองรับมูลฝอยอีกชั้นหนึ่ ง รองรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น 9 ลิตร ได้อย่างเพียงพอ
ซึ่งโครงการกำหนดให้มีคนงานรวบรวมถุงดำที่บรรจุมูลฝอยมัดปากถุงให้แน่น แล้วนำไปไว้ยังถังรองรับมูลฝอย
ของโครงการให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จสิ้นการทำงานในแต่ละวัน ซึ่งโครงการได้ติดต่อประสานงานให้เมืองพัทยาเข้า
มารับกำจัดต่อไปโดยไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง
2) มูลฝอยจากกิจกรรมการปรับปรุงโครงการ
มูลฝอยทั่วไปจากกิจกรรมปรับปรุง แปลนพื้นชั้น 1 และมูลฝอยอันตราย ได้แก่ กระป๋องสเปรย์
ภาชนะบรรจุสารเคมี สารเคลือบเงาต่างๆ ซึ่งโครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาประสานกับเมืองพัทยาให้เก็บขนไป
กำจัด ดังนั้น มูลฝอยที่เกิดขึ้นในระยะปรับปรุงโครงการ จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่โดยรอบโครงการ
2.6.8 การใช้ไฟฟ้า
ภายในพื้นทีโ่ ครงการมีกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ไว้แล้ว ซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมใน
ระยะปรับปรุงงานของโครงการ
2.6.9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กำหนดให้ผู้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในการ
ทำงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนี้
1. กั้นพื้นที่ปรับปรุงงาน และติดป้ายเตือน “เขตปรับปรุงงาน” ให้เห็นชัดเจน
2. ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากากกรองฝุ่นละอองและสารเคมี
ถุงมือ ที่อุดหู ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการทำงาน
2.6.10 สุขภาพและสาธารณสุข
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โครงการกำหนดให้ผู้ ที่จะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่
โครงการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามมาตรการทาง
สังคม ได้แก่ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่โครงการ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ขณะปฏิบัติหน้าที่ และเว้นระยะห่างทางสังคมโดยแยกพื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้
อาคาร) (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “โครงการ”) เป็นโครงการดัดแปลงอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) เป็นอาคารโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม ประกอบด้วย อาคารโรงแรม ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 84 ห้อง
ตั้งอยู่ที่ ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่ปรึกษาได้ทำ
การสำรวจ และรวบรวมข้อมูลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของพื้นที่โครงการและสภาพทั่วไป โดยแยกพิจารณา
ศึกษาตามแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
1)
2)
3)
4)

3.1

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environmental Resources)
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological Environmental Resources)
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (Human Use Values)
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (Quality of Life Values)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

3.1.1 สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย บริเวณริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของ
อ่าวไทย ประมาณเส้นรุ้งที่ 12 องศา 30 ลิปดา ถึง 13 องศา 43 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 45 ลิปดา
ถึง 101 องศา 45 ลิปดาตะวันออก มีระยะทางจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินบางนา-ตราด เป็นระยะทาง
ประมาณ 81 กิโลเมตร และตามเส้นทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) ระยะทางประมาณ 78.85 กิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศมีทั้งที่เป็นภูเขา พื้นที่ราบลุ่ม และที่ราบติดชายฝั่งทะเล รวมทั้งเกาะน้อย-ใหญ่จำนวนมาก
(ดูรูปที่ 3.1.1-1 ประกอบ)
สำหรับลักษณะภูมิประเทศของเมืองพัทยา มีลักษณะเป็นเนินเขา มีที่ราบน้อย ที่ราบสำคัญจะเป็นที่ตั้งของ
ย่านพาณิชยกรรมและที่พักอาศัยใอยู่ถัดจากหาดพัทยาขึ้นไปทางตอนบน โดยที่ราบจะถูกล้อมรอบด้วยเนินเขา สูง
ไม่เกิน 100 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางนับตั้งแต่ทิศเหนือลงมาเป็นเนินเขา ความสูงประมาณ 35 เมตร จาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง บริเวณถัดมาเป็นเขาน้อย เขาตาโล และเขาเสาธง สูงประมาณ 65 เมตร จากระดับน้ำทะเล
ปานกลาง ซึ่งแนวเขานี้แตกตัวออกไปต่อเนื่องกับเขาพัทยา ทางด้านทิศตะวันตกติดกับชายฝั่งทะเล สูงประมาณ 98
เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางทำให้เกิดที่ราบระหว่างเชิงเขากับชายฝั่งทะเล อีก 2 แห่ง อยู่ทางตอนบนและตอนล่าง
โดยที่ราบตอนบนส่วนใหญ่เป็นพื้นที่บริเวณนาเกลือ เป็นที่ตั้งของศูนย์กลางของชุมชน ส่วนที่ราบตอนล่าง มีลักษณะ
เป็นแถบยาวขนานไปกับชายฝั่งทะเล ห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 1 กิโลเมตร จากลักษณะของเนินเขาและที่ราบ
ดังกล่าว ทำให้เกิดทางน้ำตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นลำน้ำขนาดเล็กและตื้นเขินในช่วงฤดูแล้ง เช่น คลองนาเกลือ
คลองเสือแผ้ว คลองพัทยา เป็นต้น
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สำหรับโครงการ ตั้งอยู่ที่ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี อยู่ในเขตการปกครองของเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยเมืองพัทยามีพื้นที่ส่วนใหญ่
อยู่ในเขตตำบลนาเกลือ และมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตตำบลหนองปรือ ตำบลห้วยใหญ่ และตำบลหนองปลาไหล
ทั้งนี้ รวมไปถึงเกาะล้าน เกาะครก และเกาะสาก ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 8 กิโลเมตร อาณาเขตของ
เมืองพัทยามีรายละเอียดดังนี้ (ดูรูปที่ 3.1.1-2 ประกอบ)
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

ทิศใต้

ติดต่อกับ

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

เริ่มจากแนวคลองกระทิงลาย มีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาล
ตำบลบางละมุง และเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
ขนานไปกับถนนสุขุมวิท (ห่างจากถนนสุขุมวิทไปทางทิศ
ตะวั นออก ประมาณ 900 เมตร) มี อาณาเขตติ ดต่ อกั บเขต
เทศบาลตำบลหนองปลาไหล และเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ
จรดพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตเทศบาล
ตำบลห้วยใหญ่ และเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน
ขนานกับแนวชายฝั่งทะเลไทย
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ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557

รูปที่ 3.1.1-1 อาณาเขตติดต่อของจังหวัดชลบุรี
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ที่ต้งั โครงการ

ที่มา : เมืองพัทยา, 2556

รูปที่ 3.1.1-2 : อาณาเขตติดต่อของเมืองพัทยา
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3.1.2 ลักษณะทางธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว
(1) ลักษณะทางธรณีวิทยา
1) หิน พื้นที่บริเวณเมืองพัทยา ประกอบด้วยหินประเภทต่างๆ ดังนี้ (รูปที่ 3.1.2-1)
1.1 ตะกอนลำน้ ำ และหิ นกรวด.(Alluvium,.Eluvium,.Valleyfill and River Gravel)
เป็นบริเวณที่ตะกอนดินและหินกรวดถูกพัดพามาทับถมโดยน้ำ ซึ่งเกิดในยุคควอเทอร์นารีถึงปัจจุบัน ลักษณะดังกล่าว
ส่วนใหญ่พบทางตอนบนของพื้นที่เมืองพัทยา
1.2 หินแกรนิตและหินโนดิโอไรท์ (Granite and Granodiorite) เป็นหินอัคนี ซึ่งเกิดใน
ยุคไทรแอสสิก พบเห็นได้ทั่วไปโดยเฉพาะริมชายฝั่งทะเล
1.3 หินแกรนิต.(Granite).เป็นหินอัคนีที่เกิดในยุคคาร์บอนิเฟอร์ พบเห็นได้ทางด้านตะวันตก
ของเมืองพัทยา เป็นแนวยาวขนานกับถนนสุขุมวิท
1.4 หน่วยหินกาญจนบุรี.(Kanchanaburi Formation).เป็นหน่วยหินตะกอนและหินแปร
ที่เกิดในยุคคาร์บอนิเฟอรัส ยุคดีโวเนียนและยุคไซลูเรียน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มหินดินดาน หินทราย ในหลายๆ
บริเวณที่แปรสภาพเป็นหินฟิลไลน์ หินอาร์กิลโลท์ หินควอร์ทไซด์และหินชนวน พบเห็นได้บริเวณแนวชายฝั่งทะเล
ตั้งแต่ด้านเหนือลงมาจนถึงด้านใต้ของเมืองพัทยา (รวมถึงในเกาะล้าน)
สำหรับหินบริเวณพื้นทีโ่ ครงการ ตั้งอยู่ที่ซอยพระตำหนัก 5 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ลักษณะหินที่พบบริเวณพื้นที่โครงการตะกอนลำน้ำและหินกรวดในยุคควอเทอร์นารี (รูปที่
3.1.2-1)
2) ดิน ลักษณะดินที่พบในจังหวัดชลบุรีสามารถจำแนกได้ 4 กลุ่มชุดดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินพานทอง
(Ptg : Phan Thong) กลุ่มชุดดินชลบุรี (Cb : Chon Buri) กลุ่มชุดดินบ้านบึง (Bbg : Ban Bung) และกลุ่มชุดดิน
พัทยา (Py :Patthaya) โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 กลุ่มชุดดินพานทอง (Ptg : Phan Thong) เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง ดินมีสีน้ำตาล
อ่อน หรือสีน้ำตาลปนเทา และมีจุดประสีน้ำตาลเข้ม สีเหลือง หรือสีแดง ในดินชั้นล่างอาจพบพวกเหล็กและแมงกานีส
ปะปน กลุ่มดินนี้เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ พบบริเวณพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ตามลาน
ตะพักลำน้ำระดับต่ำ มีน้ำแช่ขังลึกน้อยกว่า 30 เซนติเมตร นาน 4-5 เดือน เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ำเลว
มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำหรือค่อนข้างต่ำ มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.0 มีศักยภาพ
เหมาะสมที่จะใช้ทำนา มากกว่าการปลูกพืชไร่ ชุดดินที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินหินกอง ชุดดินศรีเทพ ชุดดินพานทอง
ชุดดินลำปาง และชุดดินเกาะใหญ่
2.2 กลุ่มชุดดินชลบุรี (Cb : Chon Buri) เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีเทาปนน้ำตาล
อ่อน หรือสีน้ำตาลปนแดงอ่อน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีเทาปนน้ำตาล หรือสีเทาปนชมพูพบจุดประ
สีน้ำตาลแก่ หรือสีแดงปนเหลืองปะปน เกิดจากตะกอนลำน้ำ พบบริเวณพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบตาม
ลานตะพักลำน้ำระดับต่ำ มีน้ำแช่ขังลึก 30 เซนติเมตร นานประมาณ 4 เดือน เป็นดินลึก มีการระบายน้ำค่อนข้าง
เลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ำ ดินชั้นบนมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-7.0 ส่วนดิน
ชั้นล่างมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-6.5 มีศักยภาพเหมาะสมในการทำนามากกว่าการปลูกพืชไร่ ชุดดิน
ที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินเขาย้อย ชุดดินชลบุรี และชุดดินโคกสำโรง
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2.3 กลุ่มชุดดินบ้านบึง (Bbg : Ban Bung) เนื้อดินเป็นดินทราย ดินมีสีน้ำตาลปนเทาหรือสี
เทาปนชมพู พบจุดประสีน้ำตาล สีเหลืองหรือสีเทาในชั้นดินล่าง บางแห่งจะพบชั้นที่มีการสะสมอินทรียวัตถุเป็นชั้น
บางๆ มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน้ำค่อนข้างเลวถึงปานกลาง มีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ
5.5-6.5 มีศักยภาพเหมาะที่จะใช้ในการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์หรือพัฒนาเป็นทุ่งหญ้า ชุดดินที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุด
ดินอุบล ชุดดินบ้านบึง และชุดดินท่าอุเทน
2.4 กลุ่มชุดดินพัทยา (Py : Pattaya) เนื้อดินเป็นดินทราย บางแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยู่
ในเนื้อดิน ดินมีสีเทา สีเทาถึงสีขาว สีน้ำตาลปนเทา หรือสีเหลือง พบบริเวณลูกคลื่นลอนลาด บริเวณชายหาดทราย
หรือสันทรายชายทะเลบางแห่ง และบริเวณที่ลาดเชิงเขา มีความลาดชันประมาณ 2-4 % เป็นดินลึก ที่มีการระบาย
น้ำค่อนข้างมากเกินไป ระดับน้ำใต้ดินอยู่ลึกกว่า 1.5 เมตร ตลอดปี มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-6.5
แต่ถ้ามีเปลือกหอยปะปนจะมีปฏิกิริยาเป็นด่างปานกลาง เนื้อดินเป็นทรายจัดทำให้มีความสามารถในการอุ้มน้ำได้
น้อยเสี่ยงต่อการขาดน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ต่ำมาก มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจบางประเภท เช่น
มะม่วงหิมพานต์ สับปะรด และพัฒนาเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ชุดดินที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินบาเจาะ ชุดดินหัวหิน
ชุดดินหลังสวน ชุดดินสัตหีบ ชุดดินดงตะเคียน ชุดดินพัทยา ชุดดินระนอง และชุดดินไม้ขาว
สำหรับดินบริเวณพื้นที่โครงการ เป็นดินที่อยู่ในกลุ่มชุดดินพัทยา (Py : Pattaya) เนื้อดินเป็นดิน
ทราย บางแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยู่ในดิน ดินมีสีเทา สีเทาถึงขาว สีน้ำตาลปนเทา หรือสีเหลือง (ดูรูปที่ 3.1.2-2
ประกอบ)
3) แร่ธาตุ ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้เคยมีการสำรวจพบแหล่งแร่พลวง เหล็ก แบไรต์ แคลไซต์
โดโลไมต์ เฟลด์สปาร์ แต่มีปริมาณสำรองน้อย ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนในเชิงพาณิชย์ ปัจจุบันเหมืองแร่ที่มีการผลิต
อย่างต่อเนื่อง.ได้แก่.เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง โดยแยกเป็น.2.ชนิด คือ แร่หินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูน และแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต จากการสำรวจของทรัพยากรธรณีจังหวัดชลบุรี ไม่พบแร่ธาตุที่เป็น
ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ในพื้นที่เขตเมืองพัทยา ซึ่งเป็นที่ตั้งของพื้นที่โครงการ
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ที่ตั้งโครงการ

ที่มา : สำนักงานธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี, 2547

รูปที่ 3.1.2-1 แผนที่หน่วยหิน จังหวัดชลบุรี
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ที่ตั้งโครงการ

ที่มา : ปรับปรุงจากกรมพัฒนาที่ดิน, 2562

รูปที่ 3.1.2-2 แผนที่การกระจายตัวของกลุ่มชุดดิน
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4) การเกิดแผนดินไหว
การเกิดแผ่นดินไหว เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเกิดจากการเคลื่อนตัวโดยฉับพลันของเปลือก
โลก ส่วนใหญ่แผ่นดินไหวมักเกิดตรงบริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลกเป็นแนวแผ่นดินไหวของโลก การเคลื่อนตัว
ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากชั้นหินหลอมละลายที่อยู่ภายใต้เปลือกโลก ได้รับพลังงานความร้อนจากแกนโลกและ
ลอยตัวพลักดันเปลือกโลกตอนบนตลอดเวลา ทำให้เปลือกโลกแต่ละชั้นมีการเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆ พร้อมกัน
พร้อมสะสมพลังงานไว้ภายใน บริเวณขอบของชั้นเปลือกโลกจึงเป็นส่วนกันชนหรือเสียดสีกันหรือแยกจากกัน หาก
ขอบของชั้นเปลือกโลกผ่านหรือเข้าใกล้ประเทศใด ประเทศนั้นก็จะเสี่ยงต่อภัยแผ่นดินไหวสูง เช่น ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น นอกจากนั้นพลังที่สะสมในเปลือกโลก ถูกส่งผ่านไปยังเปลือกโลก
ของพื้นทวีป ตรงบริเวณรอยร้าว ของหินใต้พื้นโลกหรือที่เรียกว่า.“รอยเลื่อน” เมื่อระนาบรอยร้าวที่ประกบกันอยู่
ได้รับแรงอัดมากๆ ก็จะทำให้รอยเลื่อนมีการเคลื่อนตัวอย่างฉับพลันเกิดเป็นแผ่นดินไหว
จากการตรวจสอบบริ เ วณเสี ่ ย งภั ย แผ่ น ดิ น ไหวของประเทศไทย พ.ศ.2548 ของกรม
ทรัพยากรธรณี (ดูรูปที่ 3.1.2-3 ประกอบ) โดยได้แบ่งไว้ 4 บริเวณ คือ
1) บริเวณเขต 0 (ความรุนแรงน้อยกว่า II เมอร์คัลลี)
2) บริเวณเขต 1 (ความรุนแรง III-IV เมอร์คัลลี)
3) บริเวณเขต 2ก (ความรุนแรง V-VII เมอร์คัลลี)
4) บริเวณเขต 2ข (ความรุนแรง VII-VIII เมอร์คัลลี)
สำหรับพื้นที่โครงการอยู่ในเมืองพัทยา ซี่งอยู่ในบริเวณเขต 1 ความรุนแรง III-IV เมอร์คัลลี คือ
ผู้อยู่บนอาคารสูงรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหว (มีความเสี่ยงน้อย แต่อาจมีความเสียหายบ้าง) (ดังแสดงในตารางที่ 3.1.2-1)
คาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวน้อย แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันและไม่เป็นการประมาท
โครงการจึงได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ในลำดับต่อไป
ตารางที่ 3.1.2–1 มาตราวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวแบบเมอร์เคลลี่
ลำดับ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

ลักษณะความรุนแรงโดยเปรียบเทียบ
เป็นอันดับที่อ่อนมาก ตรวจวัดโดยเครื่องมือ
พอรู้สึกได้สำหรับผู้ที่อยู่นิ่งๆ ในอาคารสูงๆ
พอรู้สึกได้สำหรับผู้อยู่ในบ้าน แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้สึก
ผู้ที่อยู่ในบ้านรู้สึกว่าของในบ้านสั่นไหว
รู้สึกเกือบทุกคน ของในบ้านเริ่มแกว่งไกว
รู้สึกได้กับทุกคน ของหนักในบ้านเริ่มเคลื่อนไหว
ทุกคนต่างตกใจ สิ่งก่อสร้างเริ่มปรากฏความเสียหาย
เสียหายค่อนข้างมาก ในอาคารธรรมดา
สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบไว้อย่างเสียหายมาก
อาคารพัง รางรถไฟบิดงอ
อาคารสิ่งก่อสร้างพังทลายเกือบทั้งหมด ผิวโลกปูดนูนและเลื่อนเป็นคลื่นบนพื้นดินอ่อน
ทำลายหมดทุกอย่าง มองเห็นเป็นคลื่นบนแผ่นดิน

ที่มา: กองธรณีเทคนิค, 2548

สำหรับพื้นที่โครงการไม่ได้อยู่ในบริเวณรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย (พ.ศ. 2555) หรือพื้นที่เสี่ยง
ต่อการเกิดแผ่นดินไหว ตามกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนักความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่
รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ระบุว่า
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ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้
“บริเวณเฝ้าระวัง” หมายความว่า พื้นที่หรือบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ได้แก่
จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
“บริเวณที่ 1” หมายความว่า พื้นที่หรือบริเวณที่เป็นดินอ่อนมากที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว
ระยะไกล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร
“บริเวณที่ 2” หมายความว่า พื้นที่หรือบริเวณที่อยู่ใกล้รอยเลื่อนที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว
ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามกฎกระทรวงดังกล่าว พบว่า พื้นที่โครงการซึ่งมิได้อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังบริเวณที่
1 และบริเวณที่ 2 ดังนั้น โครงการจึงไม่เข้าข่ายต้องออกแบบอาคารเพื่อรองรับการเกิดแผ่นดินไหว
แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและนอกประเทศไทยส่วนใหญ่สัมพันธ์กับ รอยเลื่อนมีพลังทั้งที่พบใน
ประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง รอยเลื่อนมีพลังที่สำคัญในประเทศไทย ได้แก่ รอยเลื่อน แม่จัน รอยเลื่อนแม่อิง
รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน รอยเลื่อนเมย รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนพะเยา รอยเลื่อนปัว รอยเลื่อนอุตรดิตถ์
รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนระนอง รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย และรอยเลื่อนเพชรบูรณ์ แสดงดัง
รูปที่ 3.1.2-4
จากการตรวจสอบบันทึกข้อมูลแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2455-2553 ของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีขนาดมากกว่า 7.0 ตามมาตราริคเตอร์ มีจุด
กำเนิดจากภายนอกประเทศไทย ได้แก่ ประเทศเมียนม่า และบริเวณเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย ส่วน
กรณีของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีขนาดสูงสุดที่บันทึกได้มีขนาดไม่เกินระดับ 7 ตามมาตราริกเตอร์
และแผ่นดินไหวภายในประเทศไทยส่วนใหญ่บริเวณพรมแดน มีศูนย์กลางอยู่ทางภาคเหนือ โดยมีขนาด 5-6 ตาม
มาตราริคเตอร์ สำหรับพื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี ไม่ได้อยู่ในแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก ซึ่งก่ อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลัง อันเป็นแหล่งกำเนิด
แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ดังนั้น โครงการจึงไม่มีผลกระทบต่อการเกิดแผ่นดินไหว
5) สึนามิ
สึนามิ ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นที่ทะเลในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก ซึ่งก่อ
ให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ คลื่นที่เกิดขึ้นมักมีลักษณะขนาดเล็กๆ ไม่
สามารถตรวจวัดได้ขณะอยู่ในทะเลปิด ต่อเมื่อคลื่นเข้าใกล้ชายฝั่งความสูงของคลื่นจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพ
ของชายฝั่งนั้นๆ จนมีผลกระทบร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลต่ออ่าวที่เว้าเป็นรูปตัววี (V) และเปิดไปสู่มหาสมุทร
โดยตรง โดยส่วนใหญ่สึนามิเกิดบริเวณเดียวกับบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่ง ซึ่งสาเหตุของการเกิด
คลื่นสึนามิมีสาเหตุหลายประการ ได้แก่
1) การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกตามแนวเลื่อนที่ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวที่พื้นท้องทะเล
2) การระเบิดอย่างรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเล
3) ดินถล่มที่พนื้ ท้องทะเล
4) การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ทะเล
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ทั้งนี้ ร้อยละ 80 ของสึนามิทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก สำหรับประเทศไทยได้เกิดสึนามิ
เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 โดยเกิดในทะเลฝั่งอันดามัน เนื่องจากการเกิดแผ่นดินไหว ขนาด 9
ริคเตอร์ ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเล 28.6 กิโลเมตร ศูนย์กลางในทะเลนอกชายฝั่งด้านทิศตะวันตกตอนเหนือของ
เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าที่ตั้งโครงการซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระ
ตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บริเวณทะเลฝั่งอ่าวไทย มีแนวโน้มที่ จะประสบภัยสึนามิ
ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ซึ่งเคยเกิดขึ้นในทะเลฝั่งอันดามัน ทำให้ตำบลหนองปรือ มีการเตรียม
ความพร้อมโดยติดตั้งหอเตือนภัย โดยรับสัญญาณจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จำนวน 1 แห่ง บริเวณชายหาด
จอมเทียน

หน้า 3-11

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ที่ตั้งโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2556

รูปที่ 3.1.2-3 แสดงแผนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของโครงการ (พ.ศ.2556)
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ที่ตั้งโครงการ

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2555

รูปที่ 3.1.2-4 แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย (พ.ศ. 2555)
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3.1.3 ลักษณะภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา
1) ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดชลบุรี มีลักษณะอากาศอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ
(1) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม เป็นช่วงที่มีฝนน้อย
และความชื้นต่ำ
(2) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อยู่ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน เป็นช่วงที่มีฝนมาก
มีความชื้นสูงและความกดอากาศอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของเมืองพัทยา ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดผ่านตามฤดูกาล
2 ประเภท คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทำให้เกิดฤดูกาล 3 ฤดูกาล
คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน นอกจากการได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมดังกล่าวแล้ว ยังได้รับอิทธิพลจากพายุ
โซนร้อนจากอ่าวเบงกอล ซึ่งเป็นลมจร ทำให้เกิดฝนตกค่อนข้างมากในบริเวณที่พายุนี้พัดผ่าน โดยฤดูฝนเริ่ม
ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัด ผ่าน และนำเอา
ความชุ่มชื้นและฝนมาตกบริเวณเมืองพัทยา ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมไปจนถึงกุมภาพันธ์ในช่วงนี้
มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาเอามวลอากาศเย็น และแห้งแล้งเข้าสู่เมืองพัทยา ทำให้อุณหภูมิลดต่ำลง
ในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม ส่วนในช่วงเปลี่ยนลมมรสุม ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือน
พฤษภาคมเป็นช่วงฤดูร้อน ซึ่งมีอากาศร้อนอบอ้าว และมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยเฉพาะในเดือนเมษายน
การศึกษาลักษณะภูมิอากาศจะใช้ข้อมูลสถิติอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ.2534–2563) ของสถานี
ตรวจวัดอากาศเมืองพัทยา ซึ่งตั้งอยู่ที่ละติจูด 12 องศา 55 ลิปดา 12.0 ฟิลิปดาเหนือ และลองจิจูด 100 องศา
52 ลิปดาตะวันออก อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 58.93 เมตร แสดงดังตารางที่ 3.1.3-1 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ความกดอากาศ (Pressure)
ความดันอากาศเฉลี่ยตลอดปี มีค่า 1,009.47 มิลลิบาร์ โดยมีพิสัยอยู่ระหว่าง 3.3–4.3 มิลลิบาร์
ค่าความดันบรรยากาศสูงสุดที่เคยวัดได้เท่ากับ 1,021.75 มิลลิบาร์ ในเดือนมีนาคม ส่วนค่าความดันบรรยากาศ
ต่ำสุดที่เคยวัดได้มีค่าเท่ากับ 999.49 มิลลิบาร์ ในเดือนมิถุนายน
2. อุณหภูมิ (Temperature)
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ 28.00 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยมีค่าใกล้เคียงกันตลอดทั้งปี
สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 25.20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดที่เคยตรวจวัดได้เท่ากับ 14.60 องศาเซลเซียส
ซึ่งตรวจวัดได้ในเดือนธันวาคม
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3. ความชื้นสัมพันธ์ (Relative Humidity)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ 77.10 เปอร์เซ็นต์ โดยมีค่าสูงเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 87.40
เปอร์เซ็นต์ ค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 65.30 เปอร์เซ็นต์ และค่าต่ำสุดเท่ากับ 24 เปอร์เซ็นต์ในเดือนมกราคมและ
เดือนกุมภาพันธ์
4. ความเร็วและทิศทางลม (Wind)
ความเร็วลมเฉลี่ยในรอบปีเท่ากับ 4.20 นอต โดยในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนเมษายนถึงเดือน
กันยายนเป็นลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมเป็นลมที่พัดมาจากทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังมีลมพัดประจำถิ่น คือ ลมบกและลมทะเล โดยช่วงกลางวันจะเป็นลมทะเล
พัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่ง และช่วงกลางคืนจะเป็นลมบก โดยพัดจากฝั่งออกสู่ทะเล
5. ปริมาณฝน (Rainfall)
ปริมาณฝนรวมตลอดทั้งปีเท่ากับ 1,096.40 มิลลิเมตร รวมจำนวนวันที่มีฝนตกในรอบปี เท่ากับ
105.80 วัน โดยเดือนที่มีฝนตกสูงที่สุดใน 24 ชั่วโมง คือ เดือนมิถุนายน เท่ากับ 189.40 มิลลิเมตร
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ตารางที่ 3.1.3-1 ข้อมูลสถิติอุตุนิยมวิทยา สถานีตรวจอากาศเมืองพัทยา ในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563)
สถานี
รหัส
ละติจูด
ลองจิจูด

ข้อมูล
ม.ค.
ความกดอากาศ (มิลลิบาร์)
เฉลี่ย
1012.20
สูงสุด
1020.72
ต่ำสุด
1001.52
พิสัยรายวันเฉลี่ย
4.1
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
เฉลี่ย
26.50
เฉลี่ยสูงสุด
30.50
เฉลี่ยต่ำสุด
23.50
สูงที่สุด
36.00
ต่ำที่สุด
17.00
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
เฉลี่ย
74.00
เฉลี่ยสูงสุด
85.00
เฉลี่ยต่ำสุด
60.00
ต่ำที่สุด
24.00
น้ำระเหย (มม.)
ทั้งหมด
129.50
ความครึ้มเมฆ (1 - 10)
เฉลี่ย
3.80
ทัศนวิสัย (กม.)
เฉลี่ย
7.10
เวลา 07.00 น.
5.60
ความเร็วลม (นอต)
ความเร็วลมเฉลี่ย
4.00
ทิศทาง
NE
ความเร็วลมสูงสุด
35.00
ปริมาณฝน (มม.)
ทั้งหมด
16.10
จำนวนวันที่ฝนตก
2.60
ฝนสูงที่สุดใน
56.80
24 ชม.
จำนวนวันที่เกิด
เมฆหมอก
0.00
หมอก
13.20
ลูกเห็บ
0.00
ฟ้าคะนอง
0.40
พายุฝน
0.10

พัทยา
48461
12 55 12.0 N
100 52 10.0 E

ระดับของสถานีเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง
ความสูงของบาโรมิเตอร์เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง
ความสูงของเทอร์โมมิเตอร์เหนือพื้นดิน
ความสูงของเครื่องวัดลมเหนือพื้นดิน
ความสูงของที่วัดน้ำฝน

58.93
60.80
1.20
10.00
0.80

เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ปี

1011.60
1019.98
1004.69
4.3

1010.30
1021.75
1002.23
4.3

1009.10
1016.27
999.85
4.3

1007.70
1013.32
1001.89
3.9

1007.20
1014.06
999.49
3.3

1007.20
1013.01
1000.44
3.3

1007.40
1013.62
1000.43
3.5

1008.40
1016.02
1000.09
4

1009.80
1017.01
1002.65
4.1

1010.80
1019.24
1003.66
4

1012.00
1020.52
1003.54
4

1009.47
1021.75
999.49
3.93

27.30
31.20
24.40
37.10
17.50

28.30
32.00
25.50
37.30
18.90

29.40
33.00
26.40
36.20
20.80

29.40
32.70
26.60
36.30
21.50

29.00
32.00
26.40
35.40
21.30

28.60
31.60
26.20
34.90
21.40

28.50
31.40
26.10
34.50
22.00

27.90
31.10
25.50
33.80
21.50

27.20
30.90
24.70
38.70
19.80

27.10
30.80
24.30
35.60
19.00

26.40
30.20
23.30
35.90
14.60

28.00
31.50
25.20
38.70
14.60

76.00
88.00
62.00
24.00

78.00
89.00
64.00
25.00

77.00
88.00
64.00
37.00

78.00
88.00
66.00
39.00

77.00
87.00
67.00
45.00

78.00
87.00
68.00
51.00

78.00
88.00
68.00
47.00

81.00
91.00
71.00
35.00

83.00
93.00
71.00
42.00

75.00
85.00
64.00
31.00

70.00
81.00
59.00
31.00

77.10
87.40
65.30
24.00

131.50

154.60

161.00

152.30

144.00

144.50

143.40

117.20

106.40

123.60

138.40

1646.40

3.90

4.60

5.00

6.50

7.30

7.70

7.80

7.90

7.00

4.90

4.00

5.90

8.00
6.30

9.20
7.80

10.50
9.40

12.20
11.20

12.70
12.00

12.60
11.90

12.50
11.90

12.00
11.20

9.10
8.20

8.50
7.50

7.80
6.70

10.20
9.10

3.90
SW
35.00

4.00
S
45.00

3.60
SW
37.00

3.70
SW
45.00

4.50
SW
47.00

5.00
SW
35.00

4.80
SW
41.00

3.50
SW
35.00

3.30
NE
45.00

5.00
NE
32.00

5.60
NE
35.00

4.20
47.00

20.60
2.60

48.90
5.00

67.50
6.40

121.10
11.00

132.10
12.60

102.00
12.70

90.60
12.90

208.90
15.80

224.40
17.00

52.50
5.30

11.70
1.90

1096.40
105.80

51.40

66.80

79.50

113.30

189.40

76.60

128.70

135.60

114.40

64.50

48.60

189.40

0.00
9.20
0.00
0.60
0.00

0.00
6.60
0.10
2.40
0.10

0.00
4.20
0.00
4.80
0.00

0.00
1.10
0.10
7.10
0.00

0.00
0.10
0.00
5.00
0.10

0.00
0.10
0.00
3.20
0.00

0.00
0.00
0.00
3.60
0.00

0.00
0.20
0.00
7.10
0.00

0.00
2.90
0.00
8.90
0.00

0.00
9.70
0.00
3.00
0.00

0.00
15.00
0.00
0.60
0.00

0.00
62.30
0.20
46.70
0.30

ที่มา : กองตรวจวัดอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา, 2563
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2) คุณภาพอากาศ
(1) ผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ
- จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ณ เดือนมกราคม–กันยายน พ.ศ.2563 โดยสำนัก
จัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านนี้โดยตรง และในจังหวัดชลบุรี กรมควบคุมมลพิษมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 3 สถานี
ประกอบด้วย
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
- สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
อนึ่ง โครงการตั้งอยู่ใกล้กับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง ตำบล
ทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 23.79 กิโลเมตร (ระยะกระจัด)
ซึ่งสถานีดังกล่าวมีลักษณะเป็นชุมชนพักอาศัย และมีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ โดยมีผลการ
ตรวจวัด ดังนี้
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม–กันยายน พ.ศ.2563 มีดัชนีคุณภาพ
อากาศที่ทำการตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
(PM10) ก๊าซโอโซน (O3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ดังแสดงในตารางที่
3.1.3-2 ดังนี้
(ก) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในช่วงเดือนมกราคม–กันยายน พ.ศ.2563 มีค่าเฉลี่ยรายเดือนอยู่ในช่วง
7-36 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุดที่ตรวจวัดได้เท่ากับ 67 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ตรวจพบในเดื อ นมกราคม เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า มาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 36 พ.ศ. 2553 ที่กำหนดให้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 50 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่ามีค่าเกินเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด
(ข) ฝุ ่ น ละอองขนาดไม่ เ กิ น 10 ไมครอน (PM10) ค่ า ความเข้ ม ข้ น ของฝุ ่ น ละอองขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในช่วงเดือนมกราคม–กันยายน พ.ศ.2563 มีค่าเฉลี่ยรายเดือนอยู่
ในช่วง 25-65 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุดที่ตรวจวัดได้เท่ากับ 99 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ตรวจพบในเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 ที่กำหนดให้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่ามีค่า ไม่
เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
(ค) ก๊าซโอโซน (O3) ค่าความเข้มข้นของก๊าซโอโซน เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ในช่วงเดือนมกราคม–
กันยายน พ.ศ.2563 มีค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุดที่ตรวจวัดได้เท่ากับ 99 ppb ตรวจพบในเดือนกุมภาพันธ์
กรกฎาคม และสิ ง หาคม เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า มาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศ
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คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 28 พ.ศ.2550 ที่กำหนดให้ค่าความเข้มข้นก๊าซโอโซน เฉลี่ ย 1
ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 100 ppb พบว่ามีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
สำหรับค่าความเข้มข้นของก๊าซโอโซน เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในช่วงเดือนมกราคม–กันยายน พ.ศ.2563
มีค่าเฉลี่ยรายเดือนอยู่ในช่วง 13-37 ppb ซึ่งค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงสูงสุดที่ตรวจวัดได้เท่ากับ 98 ppb ตรวจพบใน
เดือนกุมภาพันธ์ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 28 พ.ศ.2550 ที่กำหนดให้ค่าความเข้มข้นก๊าซโอโซน เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ
70 ppb พบว่ามีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ำหนด
(ง) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ในช่วงเดือนมกราคม–
กันยายน พ.ศ.2563 มีค่าเฉลี่ยรายเดือนอยู่ในช่วง 9-19 ppb ซึ่งค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุดที่ตรวจวัดได้เท่ากับ
77 ppb ตรวจพบในเดือนกันยายน เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 ที่กำหนดให้ค่าความเข้มข้นก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
(NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 170 ppb พบว่ามีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
(จ) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ในช่วงเดือนมกราคม–
กันยายน พ.ศ.2563 มีค่าเฉลี่ยรายเดือนอยู่ในช่วง 1-2 ppb ซึ่งค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุดที่ตรวจวัดได้เท่ากับ
38 ppb ตรวจพบในเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 พ.ศ.2544 ที่กำหนดให้ค่าความเข้มข้นก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 300 ppb พบว่ามีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
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ตารางที่ 3.1.3-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศสถานีสนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปี 2563

ดัชนีตรวจวัด
1. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5
ไมครอน (PM2.5)
2. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10
ไมครอน (PM10)
3. ก๊าซโอโซน (O3)

4. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
(NO2)
5. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(SO2)

ค่าเฉลี่ย 24
ค่าสูงสุด
ชั่วโมง
ค่าต่ำสุด
(µg/m3)
ครั้ง>std*
ค่าเฉลี่ยรายเดือน
ค่าเฉลี่ย 24
ค่าสูงสุด
ชั่วโมง
ค่าต่ำสุด
(µg/m3)
ครั้ง>std*
ค่าเฉลี่ยรายเดือน
ค่าเฉลี่ย 1
ค่าสูงสุด
ชั่วโมง (ppb)
ค่าต่ำสุด
ค่าเฉลี่ย 8
ค่าสูงสุด
ชั่วโมง (ppb)
ค่าต่ำสุด
วัน>std*
ค่าเฉลี่ยรายเดือน
ค่าเฉลี่ย 1
ค่าสูงสุด
ชั่วโมง (ppb)
ค่าต่ำสุด
ครั้ง>std*
ค่าเฉลี่ยรายเดือน
ค่าเฉลี่ย 1
ค่าสูงสุด
ชั่วโมง (ppb)
ค่าต่ำสุด
ครั้ง>std*
ค่าเฉลี่ยรายเดือน

มกราคม
67
9
7/31
36
96
35
0/30
64
83
6
69
11
0/31
28
66
4
0/710
19
9
0
0/697
2

กุมภาพันธ์
55
8
2/29
32
99
29
0/29
65
99
5
89
9
4/29
37
70
3
0/662
17
38
0
0/662
2

มีนาคม
43
8
0/30
15
60
29
0/30
41
56
7
45
10
0/31
24
43
0
0/700
15
29
0
0/699
2

ผลการตรวจวัดรายเดือน
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
25
17
23
7
4
4
0/30
0/31
0/28
14
9
7
50
48
41
26
19
17
0/30
0/31
0/28
35
30
25
72
93
53
0
0
10
66
41
41
7
7
11
0/30
0/31
0/30
30
20
19
59
42
33
0
0
3
0/686
0/687
0/682
15
13
12
16
6
18
0
0
0
0/680
0/682
0/682
1
1
1

กรกฎาคม
14
5
0/31
9
36
19
0/31
26
99
10
40
11
0/31
19
23
2
0/708
9
18
0
0/707
1

ที่มา : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ, 10 พฤศจิกายน 2563
หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง (SO2)
2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (PM )
10
3 /ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2550) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (O )
3
4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป (NO )
2
5/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป (PM )
2.5
* จำนวนครั้งที่เกินค่ามาตรฐาน/จำนวนครั้งที่วัด

สิงหาคม
16
6
0/31
10
41
20
0/31
30
99
4
32
4
0/31
15
27
2
0/708
9
35
0
0/707
2

กันยายน
22
6
0/30
10
46
17
0/30
28
86
4
33
5
0/30
13
77
3
0/684
10
24
0
0/674
2

ค่ามาตรฐาน
505/
1202/
1003/
703/
1704/
3001/
-
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

(2) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการ
จากรายงานผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ของ
โครงการ โดยมี ด ั ช นี ต รวจวั ด ได้ แ ก่ ฝุ ่ น ละอองรวม (TSP) ฝุ ่ น ละอองขนาดไม่ เ กิ น 10 ไมครอน (PM10)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน (HC) ภายในพื้นที่โครงการ ดังแสดงตารางที่ 3.1.3-3 พบว่า คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการมี
ค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปที่กฎหมายกำหนดตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ วไป ลงวันที่ 17
เมษายน พ.ศ.2538
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ตารางที่ 3.1.3-3 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ
สถานีตรวจวัด
บริเวณพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ
(47P 0701671 E
1428025 N)

การตรวจวัดฯ
ประจำเดือน

กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มาตรฐาน

TSP
(mg/m3)

PM10
(mg/m3)

0.060
0.308
0.034
0.282
0.248
0.044
0.3301/

0.027
0.097
0.016
0.110
0.117
0.019
0.1201/

NO2 (ppm)
ค่าเฉลี่ย 24
ค่าเฉลี่ย 1
ชั่วโมง
ชั่วโมงสูงสุด
0.0037
0.0127
0.0230
0.0441
0.0208
0.0727
0.0057
0.0113
0.0073
0.0115
0.0069
0.0140
≤ 0.172/

ผลตรวจวัด
SO2 (ppm)
ค่าเฉลี่ย 24
ค่าเฉลี่ย 1
ชั่วโมง
ชั่วโมงสูงสุด
0.0007
0.0012
0.0085
0.0096
0.0022
0.0028
0.0026
0.0036
0.0033
0.0037
0.0027
0.0038
0.121/
0.303/

CO (ppm)
ค่าเฉลี่ย 24
ค่าเฉลี่ย 1
ชั่วโมง
ชั่วโมงสูงสุด
0.1
0.3
0.1
0.3
0.2
0.4
0.3
0.4
0.3
0.3
0.2
0.3
304/

Total
Hydrocarbon
(ppm)
2.69
2.41
2.45
2.65
2.63
2.39
-

ที่มา : รายงานผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 แสดงดังภาคผนวก ฉ
อ้างอิง : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความใน พรบ. ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
2/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความใน พรบ. ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
3/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกต ามความใน พรบ. ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535
4/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง ออกตามความใน พรบ. ส่งเสริม และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
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3.1.4 ระดับเสียง
โดยทั่วไปเสียงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เสียงสบอารมณ์ (Sound) หมายถึง เสียงที่ฟังแล้วสบายใจ
สามารถปฏิบัติงานได้ดี และเสียงอึกทึก (Noise) หมายถึง เสียงที่คนไม่ต้องการ เนื่องจากไม่มีความไพเราะนุ่มนวล
กระด้างหู ซึ่งเสียงอึกทึกจะมีลักษณะเป็นเสียงทุ้มที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานๆ เช่น เสียงเครื่องยนต์ เสียงแหลมเกิดขึ้น
เป็นเวลานาน เสียงที่เกิดจากการกระแทกในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น เสียงค้อน เสียงที่เกิดจากการกระแทกที่ดังมากเป็น
จังหวะหรือเป็นครั้งคราว เช่น เสียงเครื่องเจาะคอนกรีต และเสียงที่เกิดดังขึ้นเป็นพักๆ เช่น เสียงการจราจร
สำหรับบริเวณพื้นที่โครงการและอาคารโดยรอบ มลภาวะทางเสียงที่เกิดขึ้นคาดว่าจะเกิดจากระบบการจราจร
ขนส่งเป็นส่วนใหญ่ โดยถนนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ถนนซอยพระตำหนัก 5 และถนนพระตำหนัก ซึ่งระดับเสียงที่
เกิดขึ้นภายในชุมชนทั่วไปจะอยู่ที่ระดับ 70-80 dBA นอกจากนี้ ระดับเสียงทั่วๆ ไป ตามแหล่งหรือสถานที่ที่มี
กิจกรรมต่างกันก็จะมีระดับเสียงที่ต่างกันออกไปดังแสดงในตารางที่ 3.1.4-1
ตารางที่ 3.1.4-1 ระดับความดังของเสียงโดยทั่วไปจำแนกตามแหล่งหรือสถานที่ทมี่ ีเสียงดัง
ระดับความดัง
ของเสียง (dBA)

การวิเคราะห์ลักษณะของเสียง

140

เสียงดังเกินขีดการรับฟัง
(ทำให้ปวดหู)

130

เริ่มก่อให้เกิดความระคายเคืองหู

120
110
100
90

เริ่มรู้สึกหรือสะเทือนแก้วหู

เสียงดังมาก

80

เสียงพอรับได้

70

เสียงดัง

60

เสียงทั่วไปหรือเสียงสนทนา
ธรรมดา

50

เงียบ

40
30
20
10
0

เสียงค่อนข้างเงียบ
เริ่มได้ยินเสียง
เริ่มต้นการได้ยิน

ที่มา : สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี, 29 พ.ย. 2549

แหล่งกำเนิดสภาพแวดล้อมของเสียง
ภายนอกอาคาร
ภายในอาคาร
อยู่ใกล้เครื่องยนต์ Jet
เสียงเครื่องบินบินขึ้นที่ระดับ
ความสูง 500 ฟุต
เสียงเครื่องบินบินขึ้นที่ระดับ
ความสูง 1000 ฟุต
เสียงคอนเสิร์ตเพลงร็อก หรือ
เสียงตะโกนข้างหู
เสียงแตรรถยนต์,
รถจักรยานยนต์ที่ระยะ 25 ฟุต
เสียงถนนที่มีการจราจรคับคั่ง

วงดนตรีร็อก
เสียงภายในห้องโดยสาร
เครื่องบิน
เสียงผู้ชมในสนามกีฬา
เสียงวงดนตรี Symphony
หรือโรงงานอุตสาหกรรม

เสียงรถบรรทุกวิ่งด้วยความเร็ว
เสียงภายในรถที่วิ่งด้วย
40 ไมล์ต่อชั่วโมง เสียงสำนักงาน ความเร็วสูง, เครื่องล้างจาน
ที่วุ่นวาย
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า, คน
เสียงถนนที่มีรถวิ่ง
ถกเถียงหรือทะเลาะกัน
เสียง Condenser Air ที่ระยะ
สำนักงานทั่วไป
15 ฟุต, เสียงสำนักงานทั่วไป
เสียงผู้คนสนทนาหรือพูดเสียง
โถงเปิดโล่งขนาดใหญ่
ค่อยๆ
เสียงนกร้อง, เสียงสำนักงานที่
สำนักงานส่วนตัว
ค่อนข้างเงียบสงบ
เสียงพูดเบาๆ
ห้องนอน, บ้านที่ไม่มีวิทยุ
ห้องที่ค่อนข้างเงียบ, เสียงใบไม้
ห้องเก็บเสียงหรือห้องโรง
ตกหรือเสียงกระซิบ
ภาพยนตร์ที่ไม่มีคน
เสียงหายใจ,คืนเงียบในชนบท
ห้องอัดเสียง
เสียงที่มนุษย์เริ่มได้ยิน
-
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จากรายงานผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ของโครงการ พบว่า ระดับเสียง
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 3.1.4-2
ตารางที่ 3.1.4-2 ระดับเสียงบริเวณพื้นทีโ่ ครงการ
การตรวจวัดฯ
ประจำเดือน

สถานีตรวจวัด
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ
(47P 0701665 E
1428030 N)

กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563

มาตรฐาน

ผลการตรวจวัด

Leq 24 hr.
69.1
69.1
63.8
66.1
65.0
65.4
701/

Lmax
98.9
99.2
91.3
94.2
94.8
91.8
1151/

L5
77.1
74.1
67.6
73.6
71.4
72.1
-

db (A)
L10
72.6
69.5
66.4
69.7
69.2
69.0
-

L90
54.0
53.0
56.4
49.1
48.7
50.4
-

Ldn
69.6
69.2
65.5
66.2
65.1
65.5
-

ที่มา :

รายงานผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 แสดงดังภาคผนวก ฉ
อ้างอิง : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที ่ 15 พ.ศ.2540 เรื ่ อ งกำหนดมาตรฐานระดั บ เสี ย งทั ่ ว ไป มาตรา 32(5)แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

3.1.5 อุทกวิทยาน้ำผิวดิน
1) แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
(1) แหล่งน้ำธรรมชาติที่มิใช่ทะเล
แหล่งน้ำธรรมชาติในเมืองพัทยามีคลอง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ คลองนกยาง คลองปีกพลับ
คลองนาเกลือ และคลองพัทยาใต้ ทั้งนี้ บริเวณพื้นที่โครงการในรัศมีศึกษาไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่มิใช่ทะเล
ใกล้เคียงแต่อย่างใด
(2) น้ำทะเล
จังหวัดชลบุรี มีชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียง ได้แก่ ชายหาดพัทยา
ชายหาดบางแสน ชายหาดจอมเทียน เป็นต้น นอกจากนี้ จังหวัดชลบุรีมีเกาะประมาณ 46 เกาะ ซึ่งเกาะที่ใหญ่
ที่สุด คือ เกาะคราม เกาะสีชัง และเกาะล้าน ตามลำดับ ท้องทะเลรอบเกาะบางแห่งมี แนวปะการังและหินใต้น้ำ
(สำนักงานจังหวัดชลบุรี, ม.ป.ป.) โดยในปี พ.ศ.2560 สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ
เพื่อตรวจวิเคราะห์ในจุดต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 25 จุด ซึ่งการเก็บตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์แบ่งเป็น 2
ช่วง คือ ช่วงฤดูแล้ง และช่วงฤดูฝน โดยจุดเก็บตัวอย่างที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด คือ พัทยาเหนือ โดยพบว่า
ทั้งในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน ไม่มีไขมันหรือน้ำมันบนผิวน้ำ มีค่าออกซิเจนละลาย ค่าความเป็นกรด-ด่าง ความ
โปร่งใส ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด มีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2549) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ทั้งนี้
วัตถุที่ลอยน้ำ (Floatable Solids) พบเศษพลาสติกในช่วงฤดูฝนเท่านั้น โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล
บริเวณจุดดังกล่าว ดังแสดงในตารางที่ 3.1.5-1
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ตารางที่ 3.1.5-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลบริเวณพัทยาเหนือ
ดัชนี
Floatable Solids
Floatable
Oil & Grease
Transparency (m.)
Total Coliform Bacteria
(MPN/100 ml.)
Temperature (oC)
pH
DO (mg/l.)

ค่าที่ตรวจวัดได้
มาตรฐาน
ช่วงฤดูแล้ง1/ ช่วงฤดูฝน2/
ไม่มี
เศษพลาสติก ไม่มีวัตถุที่น่ารังเกียจลอยอยู่บนผิวน้ำ
ไม่มีไขมันหรือน้ำมันที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา
ไม่มี
ไม่มี
เปล่าลอยอยู่บนผิวน้ำ
ความโปร่งใสเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติไม่เกิน
0.5
0.2
ร้อยละ 10
240

170

28.59
8.17
6.06

29.18
8.33
6.07

ไม่เกิน 1,000 MPN/100 มิลลิลิตร
-

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2560
หมายเหตุ : มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2549)
1/ เก็บตัวอย่างวันที่ 13 มีนาคม 2560
2/ เก็บตัวอย่างวันที่ 12 มิถุนายน 2560

สำหรับพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา มีทะเลที่อยู๋ใกล้กับโครงการคือ อ่าวแหลมไม้รวกซึ่ง
เป็นหาดสำหรับพักผ่อน อยูห่ ่างจากที่ตั้งโครงการประมาณ 280 เมตร(ระยะกระจัด) ทางด้านทิศตะวันตก
2) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น
จังหวัดชลบุรีมีอ่างเก็บน้ำ จำนวน 12 แห่ง แบ่งเป็น อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
อ่างเก็บน้ำบางพระ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำหนองค้อ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อ่าง
เก็บน้ำหนองกลางดง อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต อ่างเก็บน้ำชานนอก อ่างเก็บน้ำบ้านบึงส่วน
อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก (โครงการตามพระราชดำริ) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 1 อ่างเก็บน้ำมาบ
ฟักทอง 2 อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 1 และอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 2 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.1.5-2
ตารางที่ 3.1.5-2 อ่างเก็บน้ำในจังหวัดชลบุรี
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่ออ่างเก็บน้ำ
อ่างเก็บน้ำบางพระ
อ่างเก็บน้ำหนองค้อ
อ่างเก็บน้ำมาบประชัน
อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง
อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน
อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต
อ่างเก็บน้ำซากนอก
อ่างเก็บน้ำบ้านบึง
อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 1
อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 2

ที่มา : กรมชลประทาน, 2562

ความจุ
(ล้านลูกบาศก์เมตร)
117.000
21.400
16.600
7.650
3.840
4.800
7.030
10.980
1.230
1.980
1.500
2.970

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำสูงสุด
(ล้านลูกบาศก์เมตร)
127.00
19.560
17.859
13.004
3.810
3.829
7.128
9.539
1.165
1.906
1.454
2.848
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สำหรับพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา มีอ่างเก็บน้ำจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต
อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อ่างเก็บน้ำห้วยซากนอก และอ่างเก็บน้ำหนองกลางดง เป็นแหล่งน้ำดิบที่สำคัญ ในการผลิต
น้ำประปาของสำนักงานประปาพัทยา สำหรับน้ำใช้ของโครงการจะใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา
(ชั้นพิเศษ)
3.1.6 อุทกวิทยาน้ำใต้ดิน
เมื่อพิจารณาจากแผนที่อุทกธรณีของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า จังหวัดชลบุรี สามารถแบ่งเขตน้ำใต้ดินตาม
ลักษณะของหินอุ้มน้ำ และการกักเก็บน้ำ ได้ดังนี้
(1) เขตบริเวณที่มีน้ำมาก มีพื้นที่กว้าง พบบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำและชายฝั่ง
ทะเล ความหนาของชั้นหินซึ่งเป็นตะกอนลำน้ำประมาณ 30 เมตร ให้น้ำตั้งแต่ 10-100 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง แต่
บริเวณที่ใกล้น้ำทะเลจะเค็มกร่อย ได้แก่ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง
(2) เขตบริเวณที่มีน้ำปานกลาง มีบริเวณเล็กๆ ทางปานกลางค่อนไปทางใต้ของทางจังหวัด ชั้นน้ำได้จาก
รอยแยกหรือโพรงหินปูน ให้น้ำปานกลางระหว่าง 5-35 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง คุณภาพน้ำดี
(3) เขตบริเวณที่มีปริมาณน้ำน้อย มีพื้นที่กว้างขวางและพบอยู่บริเวณชายฝั่ งทะเล หรืออยู่ลึกห่างจากฝั่ง
ทะเลเข้าไป ชั้นหินซึ่งเกิดจากการทับถมบริเวณหุบเขา และหินแกรนิตผุ รวมทั้งหินแข็งใกล้เขา ความหนาของชั้นหิน
น้อยกว่า 50 เมตร ให้น้ำระหว่าง 2-10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง คุณภาพน้ำดีพอใช้ นอกจากบริเวณที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล
(4) เขตบริเวณที่มีน้ำน้อยมากหรือไม่มีเลย ส่วนใหญ่ให้น้ำน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พบบริเวณ
ทางตอนใต้ของจังหวัดชลบุรี และตอนในของพื้นที่จังหวัด
จากแผนที่น้ำบาดาลจังหวัดชลบุรี มาตราส่วน 1:100,000 ของกองน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี พบว่า
ลักษณะแหล่งน้ำบาดาลบริเวณที่ตั้งโครงการ เป็นน้ำบาดาลที่ถูกกักเก็บอยู่ภายในขั้นหินให้น้ำที่เป็นตะกอนกรวดทราย
มีปริมาณน้ำที่สามารถพัฒนาได้มีปริมาณน้อยกว่า 2 ลบ.ม./ชม. มีปริมาณสารละลายได้ น้อยกว่า 500 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร (รูปที่ 3.1.6-1)
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ที่ต้งั โครงการ

ที่มา : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 3.1.6-1 แผนที่อุทกวิทยาน้ำใต้ดิน
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ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ

3.2.1 ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตบนบก
จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย 4 แห่ง ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่า
สัตว์ป่า และวนอุทยาน ซึ่งจากผลการแปรตีความพื้นที่ป่าไม้จากภาพถ่ายดาวเทียม โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์
ป่าและพันธุ์พืช พบว่า จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ป่าไม้รวม 300,540.20 ไร่ หรือ 480,864,315.50 ตารางเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 11.44 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยบริเวณพื้นที่โครงการนั้น จะพบไม้ยืนต้นในปริมาณน้อย และเนื่องจากสภาพ
นิเวศของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชุมชนพักอาศัยและที่พักตากอากาศจึงไม่พบสัตว์ป่าสำคัญที่เป็นสัตว์ป่าสงวน และควร
ค่าแก่การอนุรักษ์
ป่าไม้ในจังหวัดชลบุรีแบ่งพื้นที่ได้ 4 ประเภท ดังนี้
1) ป่าสงวนแห่งชาติ
จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ป่าเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ขนาดพื้นที่ 103,075 ไร่ จำแนกได้ ดังนี้
• เขตป่าอนุรักษ์ (ป่าโซนซี)
• เขตป่าเศรษฐกิจ (ป่าโซนอี)
• ป่าที่เหมาะต่อการเกษตร

เนื้อที่ 196,864
เนื้อที่ 705,182
เนื้อที่ 4,350

ไร่
ไร่
ไร่

จังหวัดชลบุรีมีป่าสงวนแห่งชาติอยู่ 9 ป่า เป็นพื้นที่ประมาณ 1,450 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
906,000 ไร่ แต่จากข้อมูล เมื่อปี พ.ศ. 2535 พบว่า เหลือพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์อยู่ประมาณ 246 ตารางกิโลเมตร
ประมาณร้อยละ 5.6 ของพื้นที่ป่าสงวน รายละเอียด ดังนี้
(1.1)ใป่า บางละมุง อยู่ใ นเขตอำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ มีพื้นที่ประมาณ 103,000 ไร่
ครอบคลุมพื้นที่ในเขตตำบลตะเคียนเตี้ย ตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลโป่ง และตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง และ
ในเขตตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ ได้รับการประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อปี 2522 และก่อนหน้านี้ได้
ประกาศเป็นป่าคุ้มครองเมื่อ ปี 2495 ปัจจุบันไม่มีสภาพป่าเหลืออยู่
(1.2)ใป่าเขาเขียว อยู่ในเขตอำเภอศรีราชา อำเภอบ้านบึง และอำเภอเมืองชลบุรี มีพื้นที่ประมาณ
56,000 ไร่ ครอบคลุมในเขตตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ตำบลหนองซ้ำซาก ตำบลบึง ตำบลคลองกิ่ว อำเภอ
บ้านบึง และตำบลหนองรี ตำบลหนองขาม อำเภอเมืองชลบุรี ได้รับการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อปี.
2508.ปัจจุบันมีสภาพป่าสมบูรณ์เกือบทั้งหมด.ซึ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งของป่าเขาเขียว.คือ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียว.เป็น
สถานที่มีบทบาทในการสร้างสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.มีสัตว์ป่านานาพันธุ์ เปิดทำการเมื่อปี 2521
ครอบคลุมพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ มีสัตว์ป่ากว่า 200 ชนิด มีจำนวนมากกว่า 5,000 ตัว มีบริเวณส่องสัตว์ประมาณ
200 ไร่ มีสวนกวางซึ่งเป็นสวนกวางแห่งแรกของประเทศไทย สำหรับกรงนกใหญ่และสวนนกน้ำมีนกกว่า 100
ชนิด จำนวนประมาณ 4,000 ตัว
(1.3)ใป่า ท่า บุญ มี -บ่ อทอง อยู่ในเขตอำเภอพนัสนิคม และอำเภอบ่อทอง มีพื้นที่ประมาณ
171,000 ไร่ ครอบคลุมในเขตตำบลท่าบุญมี ตำบลสระสี่เหลี่ย ม ตำบลหนองปรือ ตำบลหนองเหียวและตำบล
หัวถนน อำเภอพนัสนิคม และตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง ได้รับการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
เมื่อปี 2508 ปัจจุบันสภาพป่าเสื่อมโทรมเหลือพื้นที่ภูเขาบางส่วนที่ยังมีสภาพป่าเหลืออยู่
(1.4)ใป่าคลองตะเคียน อยู่ในเขตอำเภอบ่อทอง มีพื้นที่ประมาณ 379,000 ไร่ ครอบคลุมในเขต
ตำบลบ่อทอง ตำบลพลวงทอง ตำบลเกษตรสุวรรณ ตำบลธาตุทอง และตำบลกวางทอง ได้รับการประกาศ
เป็นป่าสงวนแห่งชาติเมื่อปี 2511 ปัจจุบันสภาพป่าเหลืออยู่แต่พื้นที่บนภูเขา
หน้า 3-27

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

(1.5)ใป่าแดง-ชุมชนกลาง อยู่ในเขตอำเภอหนองใหญ่และอำเภอบ้านบึง มีพื้นที่ ประมาณ
161,000 ไร่ ครอบคลุมในเขตตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง และตำบลคลองพลุ ตำบลห้างสูง ตำบลหนองเสือช้าง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ ได้รับการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติเมื่อปี 2516
(1.6)ใป่า เขาชมภู่ อยู่ใ นเขตอำเภอบ้านบึงและอำเภอศรีราชา มีพื้นที่ประมาณ 29,000 ไร่
ครอบคลุมในเขตตำบลหนองกิ่ว อำเภอบ้านบึง และตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ได้รับการประกาศ
เป็นป่าสงวนแห่งชาติเมื่อปี 2516
(1.7)ใป่าเขาพรุ อยู่ในเขตอำเภอเมืองชลบุรีและอำเภอศรีราชา มีพื้นที่ประมาณ 5,500 ไร่
ครอบคลุมในเขตตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี และตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ได้รับการประกาศเป็น
ป่าสงวนแห่งชาติเมื่อปี 2516 ปัจจุบันมีสภาพป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์
(1.8)ใป่าเขาหินดาด-เขาไผ่ อยู่ในเขตอำเภอบ้านบึง มีพื้นที่ 2,125 ไร่ ครอบคลุมในเขตตำบล
หนองอิรุณ สภาพป่าเหลือเพียงพื้นที่บนภูเขา ได้รับการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติเมื่อปี 2521
(1.9)ใป่าเรือแตก อยู่ในเขตอำเภอบ้านบึง และอำเภอศรีราชา มีพื้นที่ 1,500 ไร่ ได้รับการประกาศ
เป็นป่าสงวนแห่งชาติเมื่อปี 2523 ปัจจุบันสภาพป่าเหลือเพียงพื้นที่บนภูเขา
2) เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
(2.1) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา มีพื้นที่ 11,600 ไร่
(2.2) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าตำบลหนองจับเต่า อำเภอสัตหีบ มีพื้นที่ประมาณ 2,300 ไร่
3) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ เดิมเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ในความดูแลของป่าไม้เขตศรีราชา ต่อมากรมป่าไม้ได้
จัดตั้งฝ่ายจัดการสัตว์ป่า กองบำรุง ขึ้นจึงได้ร่วมมือกับสมาคมต่างๆ อาทิ นิยมไพรสมาคมสนับสนุนให้ป่าเขา
เขียวและเขาชมภู่ ซึ่งเป็นป่าผืนสุดท้ายของจังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้จึงได้
ดำเนิ น การประกาศให้ป ่ าเขาเขี ย ว-เขาชมภู่ เป็ น เขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สัต ว์ ป่ า เขาเขีย ว-เขาชมภู่ โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 91 ตอนที่ 114 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2517 ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลหนองรี ตำบล
หนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี ตำบลบางพระ ตำบลหนองน้ำขาว อำเภอศรีราชา และตำบลหนองซ้ำซาก
ตำบลบ้านบึง ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม 90,437.5 ไร่ พื้นที่เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ มีลักษณะเป็นเทือกภูเขาสูงชัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ยอดเขาที่สูงที่ สุด คือ
เขาเขียว มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 789 เมตร และอีกยอดหนึ่งเตี้ยกว่าเรียกว่า เขาชมภู่ สภาพโดยทั่วไป
ประกอบด้วยป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น และป่าเบญจพรรณ คิดเป็นร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นต้นกำเนิด
ของลำน้ำหลายสายที่ไหลไปรวมกันในอ่างเก็บน้ำบางพระ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออก
และอ่างเก็บน้ำหนองค้อ
4) วนอุ ทยาน จำนวน 1 แห่ ง ได้ แก่ วนอุ ทยานน้ ำตกเขาเจ้ าบ่ อทอง อยู่ ในท้ องที ่ หมู ่ ที ่ 2 ตำบล
ธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลอง
ตะเคียน ท้องที่ตำบลบ่อกวางทอง ตำบลธาตุทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี และป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าแดง-ชุมนุมกลาง ท้องที่ตำบลห้างสูง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่
ประมาณ 19,473 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2540.มีลักษณะเป็นเทือกเขาที่
ทอดยาวติดต่อกัน สูง-ต่ำ สลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวเหนือ–ใต้ ความสูงโดยเฉลี่ยจากระดับน้ำทะเลประมาณ
200-390 เมตร มีสภาพธรรมชาติและป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์ ภายในพื้นที่วนอุทยานประกอบด้วย เทือกเขาเจ้า เขา
กล้วย เขาอู่น้ำพุ เขาโป่งเกตุ เขาชะโงก เขาหนองผักหนาม และเขาอ่างกระเด็น ลักษณะพื้นที่เป็นที่สูงชัน ภูเขามี
ความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ก้อนหินและมีหินโผล่กระจัดกระจายทั่วไป
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สำหรับบริเวณพื้นที่โครงการ ตั้งอยู่ในเขตเมืองพัทยา ไม่พบพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่โครงการแต่อย่างใด
การใช้ที่ดินบริเวณโดยรอบโครงการ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และร้านอาหาร
ตลอดสองฝั่งของถนนพระตำหนัก เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อการรองรับนักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่
3.2.2 ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ
พื้นที่โครงการไม่มีอาณาเขตติดต่อกับชายทะเล โดยที่ตั้งโครงการมีระยะห่างจากชายหาดยินยอม อ่าว
แหลมไม้รวก ไปทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 280 เมตร (ระยะกระจัด) ซึ่งเป็นหาดสำหรับพักผ่อน ไม่มที รัพยากร
ชีวภาพในน้ำที่สำคัญ และไม่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ดังนั้น จึงไม่มีทรัพยากรชีวภาพในน้ำที่หายาก และควรค่า
แก่การอนุรักษ์
3.2.3 ทรัพยากรสัตว์ป่า
บริเวณพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ซึ่งป่าไม้ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ และ
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญของสัตว์ป่าและนกชนิดต่างๆ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ ซึ่งจัดเป็น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มีพื้นที่รวมประมาณ 90,400 ไร่ และเป็นพื้นที่ตั้งของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นสถานที่มี
บทบาทในการสร้างสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีสัตว์ป่านานาพันธุ์ เปิดทำการเมื่อปี 2521 ครอบคลุม
พื้นที่กว่า 5,000 ไร่ มีสัตว์ป่ากว่า 200 ชนิด มีจำนวนมากกว่า 5,000 ตัว มีบริเวณส่องสัตว์ประมาณ 200 ไร่ มี
สวนกวางซึ่งเป็นสวนกวางแห่งแรกของประเทศไทย สำหรับกรงนกใหญ่และสวนนกน้ำ มีนกกว่า 100 ชนิด จำนวน
ประมาณ 4,000 ตัว (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2552)
บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระยังสามารถพบสัตว์จำพวกนกมีมากกว่า 130 ชนิด เนื่องจาก
บริเวณรอบๆ อ่างเก็บน้ำเป็นสวนป่า ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าละเมาะร่มรื่น (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2552)
บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน ยังพบพันธุ์สัตว์ป่าที่สำคัญ ได้แก่ ลิง ชะมด อีเห็น แมวดาว เม่น เสือ
ปลา งูชนิดต่างๆ นกเขาใหญ่ นกเขาชวา นกตบยุง นกเขาไฟ เป็นต้น
บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ สภาพของป่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด
มีทุ่งหญ้าและแหล่งน้ำ จึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด กระจัดกระจายไปทั่วบริเวณป่าที่สำคัญ (ที่มา: กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช. อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: www.dnp.go.th. 2561)

สำหรับบริเวณพื้นที่โครงการ ไม่พบว่ามีสัตว์ป่าบริเวณใกล้เคียง ซึ่งบริเวณโดยรอบโครงการส่วนใหญ่
ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และร้านอาหาร ตลอดสองฝั่งของถนนพระตำหนัก เป็นต้น สัตว์
ที่พบเห็นมาจากการเลี้ยงโดยมนุษย์ ได้แก่ หมา แมว นก เป็นต้น ซึ่งสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป

3.3

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

3.3.1 ระบบน้ำใช้
จังหวัดชลบุรี มีสำนักงานการประปาอยู่ในพื้นที่ทั้งสิ้น 7 แห่ง ได้แก่ สำนักงานประปา เขต 1 ชลบุรี
สำนักงานประปาชลบุรี สำนักงานประปาบ้านบึง สำนักงานประปาพนัสนิคม สำนักงานประปาศรีราชา สำนักงาน
ประปาแหลมฉบัง และสำนักงานประปาสาขาพัทยา สำหรับพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่การให้บริการน้ำประปาของ
สำนักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการประมาณ 353.32 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นที่เมืองพัทยา เทศบาลตำบลหวยใหญ อำเภอบางละมุง เทศบาลตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง เทศบาล
ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ เทศบาลตำบลบางเสร อำเภอสัตหีบ และเทศบาลตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ ซึ่งมี
ข้อมูลสถิติการใช้น้ำประปา ปีงบประมาณ 2563 ดังแสดงตารางที่ 3.3.1-1 และแหล่งน้ำดิบของการผลิตน้ำประปาดัง
แสดงตารางที่ 3.3.1-2
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ตารางที่ 3.3.1-1 สถิติการให้บริการน้ำประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปีงบประมาณ 2563
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

จำนวนผู้ใช้น้ำ
ทั้งหมด (ราย)
94,184
94,643
95,131
95,467
95,718
96,097
96,424
96,636
96,789
97,047
97,166
97,451

กำลังผลิตที่ใช้
งาน (ลบ.ม./วัน)
244,200
230,157
19,800
18,500
14,900
167,000
173,000
185,000
192,000
176,600
189,200
178,000

ประเภท
ปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำผลิต
ปริมาณน้ำ
ผลิต (ลบ.ม.) จ่าย (ลบ.ม.) จำหน่าย (ลบ.ม.)
6,180,276
6,171,749
4,743,706
6,069,600
5,848,585
4,546,013
6,013,513
5,395,056
4,169,521
4,921,340
4,524,448
3,865,795
5,084,583
4,039,304
3,099,934
2,915,676
4,468,799
3,832,209
2,992,058
5,185,862
4,343,506
3,251,140
5,241,201
4,664,735
3,254,312
5,578,529
4,717,626
3,110,752
5,161,795
4,671,220
3,088,850
5,184,931
4,780,783
3,231,623
5,275,395
4,921,080

ที่มา : สำนักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ), 2564

ตารางที่ 3.3.1-2 แหล่งน้ำดิบของการผลิตน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา
แหล่งน้ำดิบ
อ่างเก็บน้ำมาบประชัน
อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง
อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน
อ่างเก็ยน้ำห้วยขุนจิต
อ่างเก็บน้ำชากนอก

ความจุ (ล้านลูกบาศก์เมตร)
16.60
7.65
3.84
4.80
7.03

ปริมาณน้ำ (ล้านลูกบาศก์เมตร)
3.647
1.533
1.869
1.356
2.058

ที่มา : สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)
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3.3.2 การจัดการน้ำเสีย
1) การจัดการน้ำเสีย
เมืองพัทยามีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ 116,980 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปัจจุบันเมืองพัทยามีระบบ
บำบัดน้ำเสียรวมเปิดดำเนินการ 4 แห่ง (เมืองพัทยา, 2563) ดังนี้
(1) ระบบบำบัดน้ำเสียรวมซอยวัดบุณย์กัญจนารามของเมืองพัทยา ตั้งอยู่ที่ถนนบุณย์กัญจนามี
พื้นที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 7.5 ตร.กม. ของพื้นที่จอมเทียนเป็นระบu activated sludge ชนิด Step-Feed
Biological Nitrogen Removal ขนาดความสามารถ 43,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเสียเข้า
อยู่ในช่วง 20,000-30,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
(2) ระบบบำบัดน้ำเสียรวมซอยวัดหนองใหญ่ของเมืองพัทยา ตั้งอยู่ในซอยพรประภานิมิตมีพื้นที่
ให้บริการครอบคลุมพื้นที่นาเกลือและพัทยา เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิด Activated Sludge (AS) ขนาด
ความสามารถ 65,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน แต่ปัจจุบันในช่วงวันหยุดมีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบฯ ประมาณ
75,000 - 85,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้เมืองพัทยามีโครงการก่อสร้างขยายความสามารถในการรองรับน้ำ
เสียเป็น 135,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการศึกษาออกแบบ
(3) ระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมท่อรวบรวมน้ำเสียหาดแสม ตั้งอยู่ระหว่างหาดแสมกับหาดเทียนบน
เกาะล้าน มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหาดแสมและหาดเทียน ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วย
ถังกรองไร้อากาศ และถังเติมอากาศ สามารถรับน้ำเสียได้ประมาณ 80 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยมีน้ำเสียที่เกิดขึ้น
ประมาณ 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน
(4) ระบบบำบัดน้ำเสียหาดตาแหวน ตั้งอยู่ที่หาดตาแหวน เกาะล้า น พื้นที่ให้บริการครอบคลุม
พื้นที่หาดตาแหวน และหาดทองหลาง เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 300
ลูกบาศก์เมตร/วัน
ระบบบำบัดน้ำเสียที่เกาะล้านทั้ง 2 ชุด (3 และ 4) นั้น น้ำเสียที่จะเข้าระบบฯ จะมีการเติม
Enzyme เพื่อปรับ pH และความเค็มของน้ำเสีย (ผู้ประกอบการบางส่วนนำน้ำเค็มมาใช้ล้างทำความสะอาดพื้น
รวมทั้งใช้ในโถส้วม) นอกจากนี้ การเติม Enzyme ยังช่วยย่อยไขมัน โปรตีน และเป็นตัวช่วยในการตกตะกอน
อีกด้วย ซึ่งจะช่วยในการทำงานของจุลินทรีย์ที่ถังเติมอากาศ และน้ำที่ผ่านการบำบัดด้วยการตกตะกอนจะผ่าน
การกรองด้วยระบบ RO เพื่อลดปริมาณสารแขวนลอย ก่อนปล่อยให้ไหลล้นออกสู่ทะเล
สำหรับพื้นที่โครงการอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของระบบบำบัดน้ำเสียรวมซอยวัดบุณย์กัญจนา
รามของเมืองพัท ยา โดยจะได้มีการเชื่อมท่อระบายน้ำของโครงการกับท่อรวบรวมน้ำเสียสาธารณะ ซึ่ง
รวบรวมน้ำทิ้งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมซอยวัดบุณย์กัญจนารามของเมืองพัทยาต่อไป (รูปที่ 3.3.2-1 และ
รูปที่ 3.3.2-2)
ทั้งนี้ โครงการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฝังอยู่ใต้ดินบริเวณที่จอดรถของอาคาร
ประกอบด้วย ถังดักไขมัน (Grease Trap) ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศชุดที่ 1 จำนวน 1 ชุด รองรับ
ปริมาณน้ำเสียจากห้องพักและส่วนครัวประมาณ 51 ลูกบาศก์เมตร/วัน และระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติม
อากาศชุดที่ 2 รองรับปริมาณน้ำเสียจากส่วนพนักงานและห้องพักมูลฝอยรวมประมาณ 0.58 ลูกบาศก์เมตร/วัน
โดยระบบบำบัดน้ำเสียทั้ง 2 ชุดสามารถรองรับบีโอดีเข้าระบบไม่น้อยกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และสารแขวนลอย
300 มิลลิกรัม/ลิตร มีประสิทธิภาพของระบบร้อยละ 93 และร้อยละ 92 ตามลำดับ ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว
มีปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีภายหลังจากการบำบัดไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และสารแ ขวนลอย 30
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มิลลิกรัม/ลิตร และโครงการจะดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ ตาม
เงื่อนไขของเมืองพัทยา ดังต่อไปนี้
1. ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตต่อเชื่อมน้ำทิ้งที่สำนัก การช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา
2. เมื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ แล้วเสร็จหรือก่อนมีการใช้อาคาร ขอให้ท่านแจ้งเมืองพัทยา
เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของการต่อเชื่อมระบบระบายน้ำ ตามข้อ 14 และตรวจสอบการบำบัดน้ำเสียให้
เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ 16 และข้อ 17 แห่งข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การควบคุม
และให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา พ.ศ. 2545 ต่อไป
ทั้งนี้ จากการที่เมืองพัทยากำหนดค่าน้ำทิ้งที่มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อตรวจสอบกับ
คุณสมบัติของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการดังกล่าวข้างต้น พบว่า น้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการ เมื่อผ่านการ
บำบัดแล้วมีปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีภายหลังจากการบำบัดไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และสารแขวนลอย
30 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตามที่
กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามข้อกำหนดของเมืองพัทยา
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ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยา(บริเวณ
ซอยวัดหนองใหญ่)

ที่ตั้งโครงการ

ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยา
(ซอยวัดบุญย์กัญจนาราม)

ที่มา : กองช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา, 2556

รูปที่ 3.3.2-1 โครงข่ายการรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยา
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ที่ตั้งโครงการ

ที่มา : กองช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา, 2556

รูปที่ 3.3.2-2 ผังแนวท่อรวบรวมน้ำเสียบริเวณพื้นที่โครงการเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา บริเวณ
นาจอมเทียน (ซอยวัดบุณย์กัญจนาราม)
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3.3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
ระบบระบายน้ำในพื้นที่เมืองพัทยา แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 โซน คือ พื้นที่โซนพัทยา (พื้นที่เขตนาเกลือ
เขตพัทยา พัทยากลางและพัทยาใต้บางส่วน) และพื้นที่โซนจอมเทียน(พื้นที่เขตจอมเทียนและพัทยาใต้) ท่อ
ระบบน้ ำ ทั ้ ง 2 โซน เป็ น ระบบระบายน้ ำ แบบรวม (Combined Sewer) ทำหน้ า ที ่ ร วบรวมน้ ำ เสี ย จาก
แหล่งกำเนิดน้ำเสียต่างๆ และน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ เพื่อระบายลงสู่ทางน้ำธรรมชาติ โดยมีอาคารดักน้ำเสีย
(Combine Sewer Overflow Structure ,CSO) ซึ่งติดตั้งอยู่ที่ปลายทางน้ำของระบบระบายน้ำทำหน้าที่แยก
น้ำฝนออกจากน้ำเสีย เพื่อแยกปริมาณน้ำที่กำหนดส่งไปบำบัดที่โรงบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา
แนวท่อระบายน้ำจะอิงไปตามแนวถนนสายหลักในพื้นที่ เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นแหล่งชุมชนมี
ประชากรอาศัยหนาแน่น ท่อระบายน้ำตามถนนสายหลักสามารถรวบรวมน้ำเสียได้ตามวัตถุประสงค์มากที่สุด
นอกจากนี้ยังสะดวกในการก่อสร้างและบำรุงรักษา โดยทั่วไปท่อระบายน้ำจะวางตามแนวทางเท้าทั้งสองข้าง
เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อจำกัดที่แนวทางเท้าไม่มีพื้นที่เพียงพอในการวางท่อ จึงวางลงในแนวถนน
การไหลของน้ำในท่อระบายน้ำเป็นการไหลโดยอาศัยแรงโน้มถ่วง ท่อระบายน้ำในแต่ละสายจะมีบ่อพัก
อยู่ทุกระยะประมาณ 10 เมตร เพื่อการตรวจสอบและบำรุงรักษา โดยบ่อพักทั่วไปจะเป็นบ่อตรวจที่สามารถลงไป
ปฎิบัติงานได้ แต่จะมีบ่อพักสำหรับท่อสายสั้นๆ เช่น ท่อเชื่อม ซึ่งไม่สามารถลงไปปฎิบัติงานได้แต่สามารถเปิดฝา
สำหรับการตักตะกอนได้
โซนพื้นที่นาเกลือ
มีพื้นที่รับน้ำ 12.65 ตารางกิโลเมตร ระบบท่อรวบรวมน้ำทิ้ง ประกอบด้วย
- แนวที่ 1 ถนนสุขุมวิท ประกอบด้วย ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากระฆัง พร้อมบ่อพักตาม
แนวถนนสุขุมวิท ตั้งแต่บริเวณทางเข้าเมือง จำลองถึงคลองนาเกลือทั้งสองฝั่ง และจากคลองนกยางมายังคลอง
นาเกลือทั้งสองฝั้งรวมความยาวท่อ 6,645 เมตร
- แนวที่ 2 ถนนนาเกลือ ซอย 13 ประกอบด้วย ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากระฆัง เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.50 และ Box Culvent ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร พร้อมบ่อพักตามแนวถนนนาเกลือ ซอย 13
- แนวที่ 3 ซอยวัดหนองใหญ่ ประกอบด้วย ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากระฆัง เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.75 พร้อมบ่อพักตามแนวซอยวัดหนองใหญ่
โซนพื้นที่จอมเทียน ระบบท่อรวบรวมน้ำทิ้ง ประกอบด้วย
- ซอยเทพประสิทธิ์ 7 ถึงซอยบุณย์กัญจนา 4 ความยาวประมาณ 2.193 กิโลเมตร
- ซอยเทพประสิทธิ์ 9 ถึงซอยเทพประสิทธิ์ 7 ความยาวประมาณ 0.480 กิโลเมตร
- ซอยจุฬารัตน์ ถึงซอยเทพประสิทธิ์ 7
ความยาวประมาณ 0.720 กิโลเมตร
- ซอยบุณย์กัญจนา 4 ถึง ซอยชัยพฤกษ์ 3
ความยาวประมาณ 1.442 กิโลเมตร
- ถนนบุณย์กัญจนา
ความยาวประมาณ 0.420 กิโลเมตร
- ซอยชัยพฤกษ์ 3
ความยาวประมาณ 0.608 กิโลเมตร
- รางระบายน้ำ ในคลองห้วยใหญ่
ความยาวประมาณ 0.292 กิโลเมตร
โครงการออกแบบให้มีการหน่วงน้ำในระบบท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.4 เมตร ยาว 109.50 เมตร และ
ท่อขนาด Ø 0.6 เมตร ยาว 16 เมตร มีปริมาตรหน่วงกักเก็บน้ำค้างท่อของระบบท่อในพื้นที่โครงการรวมทั้งสิ้น
18.28 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำที่ต้องกักเก็บ 13.55 ลูกบาศก์เมตร โดยควบคุมอัตราการระบาย
น้ำออกจากพื้นที่โครงการด้วยวิธีการจำกัดขนาดท่อระบายน้ำก่อนออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะโดยใช้ท่อ Ø
0.15 เมตร และอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) มีอัตราการไหลอยู่ที่ 0.007 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการคือ 0.009 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
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3.3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
1) การจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา
เมืองพัทยามีพื้นที่รับผิดชอบในการจัดเก็บมูลฝอย ได้แก่ พื้นที่ตําบลนาเกลือ ตําบลหนองปรือ
ตํ า บลห้ ว ยใหญ่ และตํ า บลหนองปลาไหล คิ ด เป็ น พื ้ น ที ่ ท ั ้ ง หมดประมาณ 208.10 ตารางกิ โ ลเมตร มี
ความสามารถในการจัดเก็บขยะทั้งสิ้น 450 ตัน/วัน และมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด เฉลี่ยประมาณ 430
ตัน/วัน สำหรับการเก็บขนมูลฝอยภายในเมืองพัทยามีทั้งส่วนที่เมืองพัทยาดูแลเก็บขนเองและจ้างเหมา
บริษัทเอกชนเป็นผู้เก็บขน (บริษัท อีสเทิร์น กรีน เวิลด์ จำกัด) โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) การจัดเก็บขยะมูลฝอยทั่วไป
เมืองพัทยาเป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ขยะที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จึงเป็นขยะที่มา
จากชุมชนและนักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งปัจจุบันเมืองพัทยาสามารถเก็บขนขยะได้ทั้งหมดโดยไม่มีขยะ
ตกค้าง และมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นประมาณ 450 ตัน/วัน
สำหรับการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปของเมืองพัทยามีรายละเอียด (บริษัท อีสเทิร์น กรีน
เวิลด์ จำกัด, 2563) ดังนี้
- หน่วยงานและพื้นที่รับผิดชอบ ครอบคลุมพื้นที่เมืองพัทยาทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย
ตำบลนาเกลือทั้งตำบล (หมู่ 1-7) บางส่วนของตำบลหนองปรือ (เฉพาะหมู่ 5-6, และ 9-13) บางส่วนของตำบล
ห้วยใหญ่ (เฉพาะหมู่ 4 (บางส่วน)) และบางส่วนของตำบลหนองปลาไหล (เฉพาะหมู่ 6-8) และสำหรับการ
จัดการขยะนั้น ในพื้นที่เมืองพัทยาได้ว่าจ้างบริษัทเอกชน (บริษัท อีสเทิร์น กรีน เวิลด์ จำกัด) เป็นผู้เก็บขนและ
นำไปกำจัด ยกเว้นพื้นที่เกาะล้านที่เมืองพัทยาดำเนินการเก็บขนขยะเอง
- ความถี่และช่วงเวลาในการเก็บขนขยะ แต่ละจุดให้บริการเก็บขนเฉลี่ย 1 รอบ/วัน
ในช่วงเวลา 04.00-17.00 น. หรือ 20.00-06.00 น.
- จำนวนเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
พนักงานขับรถ 31 คน (1 คนต่อรถ 1 คัน)
พนักงานท้ายรถ 3 คนต่อรถ 1 คัน
(2) การจัดเก็บขยะอันตราย
- หน่วยงานและพื้นที่รับผิดชอบ เมืองพัท ยาเป็นผู้จัดเก็บโดยมีพื้นที่รับผิด ชอบ
ครอบคลุม 208.10 ตารางกิโลเมตร
- ความถี่และช่วงเวลาในการเก็บขนขยะ เก็บขนเฉลี่ย 1 รอบ/วัน ในช่วงเวลา 08.0016.30 น. ของทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน
- จำนวนเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน ประกอบด้วย พนักงานขับรถ 1 คน และพนักงาน
ท้ายรถ 3 คน
- จำนวนและประเภทของรถเก็บขนขยะอันตราย มีจำนวน 1 คัน โดยเป็นรถบรรทุก
เก็บของเสียอันตราย 6 ล้อ (แบบตู้แห้ง) ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร
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เมืองพัทยาได้จัดการของเสียอันตรายที่เกิดขึ้น โดยขอความร่วมมือจากชุมชน ห้างร้าน
สถานที่ราชการต่างๆ ในการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะชุมชนทั่วไป และเก็บรวบรวมของเสียอันตรายไว้
ในอาคารปิดเพื่อรอการนำไปกำจัด และเมืองพัทยาได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาเก็บขนไปกำจัด โดยสถานที่พัก
เก็บรวบรวมของเสียอันตราย ตั้งอยู่ที่ศูนย์กำจัดสิ่งปฏิกูลเมืองพัทยา ซอยชัยพฤกษ์ 2
สำหรับบริเวณพื้นที่โครงการรถขยะจะเข้ามาเก็บขนขยะทุกวันในช่วง 10.00-13.00 น.
(3)
รายละเอียดดังนี้

การจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะล้าน
การจั ด การขยะมู ล ฝอยในพื ้ น ที่ เ กาะล้ า น อยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของเมื อ งพั ท ยา มี

- หน่วยงานและพื้นที่รับผิดชอบ ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยา โดย
มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่เกาะล้านทั้งหมด
- ปริมาณขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะล้าน
ปริมาณขยะมูลฝอยเกาะล้าน (ขยะใหม่) 40 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยเกาะล้าน (ขยะตกค้าง) 20 ตัน/วัน
ความสามารถในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของหน่วยงานสูงสุดประมาณ 30-40 ตัน/วัน
- จุดพักขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะล้าน มีจำนวน 1 แห่ง คือ บ่อพักขยะหาดแสม
- การขนส่งขยะมูลฝอยจากเกาะล้าน จะใช้ขนส่งผ่านเรือข้ามฟากประเภทเรือขยะ
จำนวน 1 เที่ยว/วัน ไปยังสถานีขนถ่ายขยะ (Transfer Station) ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท -พัทยา 3 ตำบลหนอง
ปลาไหล รวมกับขยะทั่วไปของเมืองพัทยา
- ความถี่และช่วงเวลาในการเก็บขนขยะ เก็บขนเฉลี่ย 2 รอบ/วัน ดำเนินการระหว่าง
ช่วงเวลา 7.00-10.00 น. และ 15.00-20.30 น.
- จำนวนเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
พนักงานเก็บขนขยะ 2 คน/คัน
คนขับรถขยะ 6 คน
คนกวาดถนน 4 คน
- จำนวนและประเภทของรถเก็บขนขยะ มีรายละเอียด ดังนี้
รถเก็บขยะ 4 ล้อ แบบขอเกี่ยว ขนาดความจุ 1 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 คัน
รถเก็บขยะ 10 ล้อ ขนาดความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน
รถเก็บขยะ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
- วิธีการกำจัดมูลฝอย กำจัดร่วมกับขยะทั่วไปของเมืองพัทยา
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3.3.5 พลังงานและไฟฟ้า
การจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเมืองพัทยา อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการไฟฟ้าย่อย 7 สถานี มี
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.3.5-1
ตารางที่ 3.3.5-1 สถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าในเขตเมืองพัทยา
สถานีไฟฟ้า
1. สถานีไฟฟ้าบางละมุง
2. สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้
3. สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ 2
4. สถานีไฟฟ้าพัทยาเหนือ
5. สถานีไฟฟ้าพัทยาเหนือ 2
6. สถานีไฟฟ้าเขาไม้แก้ว
7. สถานีไฟฟ้าพัทยากลาง

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา, 2562

หม้อแปลง
ขนาด (MVA)
50
50
50
50
50
50
50

จำนวน
NO.
2
2
1
2
1
1
2

โหลด
โหลดสูงสุด (MW)

รวม (MVA)

50.30
50.60
59.10
47.60
26.60
34.50
29.60

100
100
50
100
50
50
100

จากสถิติการใช้กระแสไฟฟ้า อำเภอบางละมุง ปี พ.ศ.2561 พบว่า มีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 162,319 ราย เมื่อ
เปรียบเทียบสถิติจำนวนผู้ใช้กระแสไฟฟ้า ปี 2560 กับปี 2561 พบว่า มีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 11,223 ราย
คิดเป็นร้อยละ 6.91 แสดงดังตารางที่ 3.3.5-2
ตารางที่ 3.3.5-2 สถิติผู้ใช้ไฟฟ้าเมืองพัทยา ปี พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2561
ประเภท
1. ที่อยู่อาศัย (ไม่เกิน 150 หน่วย )
2. ที่อยู่อาศัย (เกิน 150 หน่วย )
3. กิจการขนาดเล็ก
4. กิจการขนาดกลาง
5. กิจการขนาดใหญ่
6. กิจการเฉพาะอย่าง
7. ไฟฟ้าชั่วคราว
รวมทั้งหมด

ที่มา : สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ, 2562

ธันวาคม 2560
จำนวนราย ร้อยละ
13,862
9.16
112,528
74.34
17,940
11.85
1,410
0.93
44
0.03
878
0.58
4,703
3.11
151,365
100

ธันวาคม 2561
จำนวนราย ร้อยละ
14,829
9.14
121,753
75.01
18,830
11.60
1,256
0.77
46
0.03
857
0.52
4,748
2.93
162,319
100

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จำนวนราย ร้อยละ
967
6.52
9,225
7.57
890
4.72
116
9.23
2
4.34
(-21)
(-2.4)
45
0.94
11,223
6.91

บริเวณพื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา มีพื้นที่ให้บริการ 574
ตารางกิโลเมตร มีความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 500 เมกกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันสามารถจ่ายไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่
ปกครองพิเศษ (เมืองพัทยา) เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลเมืองแหลมฉบัง (เฉพาะหมู่ 8,9) เทศบาลตำบล
หนองปลาไหล เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เทศบาลตำบลบางละมุง เทศบาลตำบลโป่ง และองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาไม้แก้ว โดยมีการจ่ายไฟฟ้ารวม 267 เมกกะวัตต์ โดยมีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 162,319 ราย
ทั้งนี้ โครงการได้โครงการได้รับหนังสือยืนยันการให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เมืองพัทยา แสดงดังภาคผนวก ข
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3.3.6 การคมนาคม/จราจร
1) ระบบคมนาคมและขนส่ง
จํานวนถนนทั้งหมดในเขตเมืองพัทยา 387 สาย ประกอบด้วย ถนนลาดยาง จำนวน 25 สาย และ
ถนนคอนกรีต จำนวน 362 สาย สะพานลอยคนข้าม จำนวน 8 แห่ง (ส่วนบำรุงรักษาและบูรณะ สำนักการช่างเมืองพัทยา, 2562)
1.1) การคมนาคมระหว่างเมือง
เมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของภาคตะวันออกและของประเทศ การเดินทาง ติดต่อ
ระหว่างเมืองสามารถกระทําได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยมีเส้นทางคมนาคมที่สําคัญ ดังนี้
1.1.1 การคมนาคมทางรถยนต์
เมืองพัทยาสามารถเข้าถึงได้สะดวกจากกรุงเทพฯ ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยเส้นทาง
ที่สะดวกที่สุด คือ เส้นทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) และใช้เวลาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมายังเมืองพัทยา
เพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยมีถนนสุขุมวิท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3) ซึ่งเป็นถนนที่ขนานไปกับชายฝั่งทะเล
ภาคตะวันออก เป็นถนนสายหลักในการเดินทางเข้าสู่เมืองพัทยาทางถ นนพัทยาเหนือที่หลักกิโลเมตรที่ 144 ถนน
พัทยากลางที่หลักกิโลเมตรที่ 145-146 และถนนพัทยาใต้ที่หลักกิโลเมตรที่ 147 ซึ่งถนนสุขุมวิทนี้ยังเป็นเส้นทาง
สายหลักของภาคตะวันออกและเป็นถนนเชื่อมเมืองพัทยากับสถานที่สําคัญอื่นๆ ดังนั้นเมืองพัทยาจึงเป็นศูนย์กลาง
เพื่อการเดินทางทางรถยนต์ไปยังพื้นที่ต่างๆ ในภาคตะวันออกได้อย่างสะดวก
เมืองพัทยามีทางหลวงแผ่นดินผ่านหลายสาย โดยเส้นทางสายสำคัญมีดงั นี้
- ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรีสายใหม่ เป็นทางหลวงพิเศษที่เริ่มจาก
ถนนศรีนครินทร์ (กรุงเทพมหานคร) ผ่านอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังจังหวัดชลบุรี และบรรจบ ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 36 ที่บ้านโป่ง บริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองพัทยาระยะทางจาก กรุงเทพฯ ถึง
จุดบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 ประมาณ 141 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เป็นเส้นทางคมนาคมสายสําคัญและเป็น
ทางหลวงแผ่นดินสายแรกของภาคตะวันออก โดยผ่านอําเภอเมืองชลบุรี อําเภอศรีราชา อําเภอบางละมุง เมือง
พัทยา และอําเภอสัตหีบไปสู่จังหวัดระยอง ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงเมืองพัทยา ประมาณ 147 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 เป็นเส้นทางแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3
(ถนนสุขุมวิท) ที่อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) อีกครั้ง
หนึ่งที่อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระยะทางไปสู่จังหวัดระยอง ประมาณ 55 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3240 เป็นเส้นทางแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3
(ถนนสุขุมวิท) ที่อําเภอบางละมุง บริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองพัทยา ตัดกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 36 และมาบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร
นอกจากทางหลวงแผ่นดินแล้ว ยังมีทางหลวงชนบทซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่าง
อําเภอบางละมุง กับชุมชนอื่นๆ จํานวน 9 สาย ระยะทางรวม 61.632 กิโลเมตร มีรายละเอียดดังนี้
- ทางหลวงชนบทสาย ชบ 1008 แยกทางหลวงหมายเลข 3 (กิโลเมตรที่ 160.500)
บ้านชากแง้ว ผ่านพื้นที่อําเภอบางละมุงและสัตหีบ ระยะทาง 9.8 กิโลเมตร
- ทางหลวงชนบทสาย ชบ 1015 แยกทางหลวงหมายเลข 7 (กิโลเมตรที่ 38.050)
บ้านโป่งสะเก็ตผ่านพื้นที่อําเภอบางละมุง ระยะทาง 10.104 กิโลเมตร
- ทางหลวงชนบทสาย ชบ 1063 แยกทางหลวงหมายเลข 3 (กิโลเมตรที่ 1058.450)
บ้านชากแง้ว ผ่านพื้นที่อําเภอบางละมุง และสัตหีบ ระยะทาง 5.708 กิโลเมตร
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- ทางหลวงชนบทสาย ชบ 2029 แยกทางหลวงหมายเลข 36 (กิโลเมตรที่ 2.650)
บ้านหนองเกตุน้อย ผ่านพื้นที่อําเภอบางละมุง ระยะทาง 4.345 กิโลเมตร
- ทางหลวงชนบทสาย ชบ 3002 แยกทางหลวงหมายเลข 36 (กิโลเมตรที่ 124.600)
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ผ่านพื้นที่อําเภอบางละมุง ระยะทาง 7.298 กิโลเมตร
- ทางหลวงชนบทสาย ชบ 3065 แยกทางหลวงหมายเลข 331 (กิโลเมตรที่ 102.800)
บ้านภูไทรผ่านพื้นที่อําเภอบางละมุง ระยะทาง 5.470 กิโลเมตร
- ทางหลวงชนบทสาย ชบ 5001 วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ผ่านพื้นที่อําเภอ
บางละมุง ระยะทาง 6.622 กิโลเมตร
- ทางหลวงชนบทสาย ชบ 5030 บ้านชากผักบุ้ง - บ้านสํานักยาง ผ่านพื้นที่อําเภอ
บางละมุง ระยะทาง 5.285 กิโลเมตร
- ทางหลวงชนบทสาย ชบ 5072 รอบเขาชีโอน ผ่านพื้นที่อําเภอบางละมุงและสัตหีบ
ระยะทาง 7.00 กิโลเมตร
นอกจากการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ยังสามารถเดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศจาก
สถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) สถานีขนส่งสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต 2) และสถานีขนส่ง
สายใต้มายังเมืองพัทยาได้สะดวก โดยมีรถโดยสารบริการทุกวันในทุกครึ่งชั่วโมง ส่วนการเดินทางจากสนามบิน
สุวรรณภูมิสามารถใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถโดยสารปรับอากาศจากสนามบินมายังเมืองพัทยาได้เช่นเดียวกัน
1.1.2 การคมนาคมทางรถไฟ
การคมนาคมทางรถไฟจะอาศัยเส้นทางรถไฟสายตะวันออก โดยเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ –
ฉะเชิงเทรา อำเภอศรีราชา เมื่อรัฐบาลมีโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยได้ดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟสายนี้ขึ้น เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าจากท่าเรือน้ำลึกสัตหีบ ท่าเรือ
น้ำลึก และนิคมอุตสาหกรรมที่แหลมฉบัง และขนส่งสินค้าจากท่าเรือน้ ำลึก และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
โดยมีโครงสร้างทางรถไฟ 3 สาย โดยเส้นทางเดินรถไฟที่ผ่านเมืองพัทยา ได้แก่ สายที่ 283 กรุงเทพฯ-พลูตาหลวง และ
สายที่ 284 พลูตาหลวง-กรุงเทพฯ มีการเดินรถเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ รายละเอียดดังนี้
ทางรถไฟสาย 283 (กรุงเทพฯ-พลูตาหลวง) จากสถานีจังหวัดกรุงเทพฯ บางละมุง
พัทยา พัทยาใต้ และสิ้นสุดที่สถานีรถไฟพลูตาหลวง) เดินรถไป-กลับ วันละ 1 เที่ยว เวลาออกจากสถานีต้นทาง
06.55-11.20 น. ระยะทาง 184 กิโลเมตร
- ทางรถไฟสาย 284 (พลูตาหลวง-กรุงเทพฯ) จากสถานีพลูตาหลวง พัทยาใต้ พัทยา
บางละมุง และสิ้นสุดที่สถานีรถไฟจังหวัดกรุงเทพฯ) เดินรถไป-กลับ วันละ 1 เที่ยว เวลาออกจากสถานีต้นทาง
13.35-18.25 น. ระยะทาง 184 กิโลเมตร
ปัจจุบันได้มีโครงการรถไฟความเร็วสูงเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงสุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา ในเบื้องต้น รฟท. ได้กำหนด
แผนการปฏิบัติงานให้รองรับแผนพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของ
รัฐบาล โดยกำหนดกรอบเวลาตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษา การขออนุมัติโครงการ ระยะการก่อสร้าง และระยะเปิด
ให้บริการโครงการ ดังตารางที่ 3.3.6-1
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ตารางที่ 3.3.6-1 แผนการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง

ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน
2.ดำเนินการสำรวจและออกแบบและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
และนำเสนอรายงาน EIA ต่อ สผ.เพื่อพิจารณา
3.คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
4.ลงนามในสัญญา
5.ดำเนินการก่อสร้าง (60 เดือน)
6.เปิดให้บริการ

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

กรอบระยะเวลา
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
ตุลาคม 2561
ธันวาคม 2561
ภายในปี 2562
ภายในปี 2566

ที่มา: เอกสารประกอบการประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน (สรุปผลการศึกษา) กระทรวงคมนาคม, 2561

- แนวเส้นทางโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงสุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา มีจุดเริ่มต้นจาก
สนามบินสุวรรณภูมิพาดผ่านพื้นที่ของ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
และระยอง ระยะทางรวม 165.5 กิโลเมตร โดยแนวเส้นทางส่วนใหญ่อยู่ในเขตทางของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทยและมีการปรับแนวเส้นทางบางช่วงให้มีรัศมีความโค้งเพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูง
- ความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิถึง
สนามบินอู่ตะเภา ประมาณ 1 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวทั่วโลกสามารถเดินทางระหว่างท่าอากาศยานหลักของ
ประเทศเข้าสู่เมืองและเขตธุรกิจได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการรองรับ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC
- สถานีรถไฟความเร็วสูง ช่วงสุวรรณภูมิ อู่ตะเภา มี 6 สถานี ได้แก่ สถานีสุวรรณภูมิ
สถานีฉะเชิงเทรา สถานีชลบุรี สถานีศรีราชา สถานีพัทยา สถานีอู่ตะเภา แสดงดังรูปที่ 3.3.6-1

รูปที่ 3.3.6-1 แนวเส้นทางโครงการรถไฟความเร็วสูง
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1.1.3 การคมนาคมทางอากาศ
การเดินทางมายังเมืองพัทยาโดยการคมนาคมทางอากาศ สามารถกระทำได้โดยมาลงที่ท่า
อากาศยาน นานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง - พัทยา) (U-Tapao International Airport) หรือที่เรียกกันว่าสนามบินอู่
ตะเภา ตั้งอยู่ ในพื้นที่ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีระยะทางห่างจากเมืองพัทยา ประมาณ 45
กิโลเมตร ห่าง จากกรุงเทพมหานคร 190 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทาง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์),
ถนนบางนา-ตราด หรือถนนเส้นทางยุทธศาสตร์ (331) ที่แยกตัวออกมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 ในช่วง
ที่ต่อกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สนามบินอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานภายใต้การดูแลของ
กองทัพเรือไทย
ปัจจุบันสนามบินอู่ตะเภาเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ด้วย โดยมีสายการบิน Bangkok
Airways, Thai Air asia และ Thai Lion Air เปิดบริการรับส่งผู้โดยสารระหว่างอู่ตะเภาไปยังสนามบินต่างๆ
ภายในประเทศ (Domestic Flight) และต่ างประเทศ (International Flight) ตามตารางการบิ น นอกจากนี้
สนามบินอู่ตะเภายัง สามารถรองรับสายการบินต่างชาติ รวมทั้งเครื่องบินแบบเช่าเหมาลํา (Charter Flight) ได้
เช่นกัน ข้อมูลตารางการบินสามารถค้นหาได้ที่ www.utapao.com
1.1.4 การคมนาคมทางน้ำ
การคมนาคมทางน้ำส่วนใหญ่ในพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองพัทยาจะเป็นไปเพื่อการท่องเที่ยว
เป็นหลัก โดยมีความเชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้
(1) เส้นทางในประเทศ
เมืองพัทยามีท่าเรือพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา
สำหรับเรือ โดยสารและเรือท่องเที่ยว โดยมีเส้นทางดังนี้
- เส้นทางพัทยา - หมู่เกาะล้าน มีเรือโดยสารให้บริการจากท่าเทียบเรือพัทยาใต้
(แหลมบาลีฮาย) ไปเกาะล้านซึ่งอยู่ห่างจากเมืองพัทยา 7 กิโลเมตร ทุกวัน ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที และมี เรือ
เร็วบริเวณท่าเทียบเรือพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) และชายหาดพัทยาให้บริการไปเกาะต่าง ๆ ในหมู่เกาะ ล้าน ใช้
เวลาเพียง 15 นาที
- เส้นทางพัทยา - หมู่เกาะไผ่ มีเรือเร็วบริเวณท่าเทียบเรือพัทยาใต้ (แหลมบาลี ฮาย)
และชายหาดพัทยาให้บริการไปเกาะไผ่ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองพัทยา 4.5 กิโลเมตร และเกาะต่างๆ โดยรอบ
- เส้นทางพัทยา - หมู่เกาะสีชัง มีเรือเร็วบริเวณท่าเทียบเรือพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย)
และชายหาดพัทยาให้บริการไปเกาะสีชังซึ่งอยู่ห่างจากเมืองพัทยา 25 กิโลเมตร เกาะต่าง ๆ โดยรอบ
- เส้นทางล่องเรือสําราญพัทยา - เกาะสมุย โดยเรือสิริธารา โอเชียน ควีนส์ มี
ห้องพัก บนเรือ 131 ห้อง รองรับผู้โดยสาร 375 คน ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 15 ชั่วโมง
- เส้ น ทางล่ อ งเรื อ เฟอร์ ร ี ่ พั ท ยา - หั ว หิ น โดยบริ ษ ั ท รอยั ล พาสเสนเจอร์
ไลเนอร์ จํากัด บริการด้วยเรือประเภทข้ามฟาก ขนาดใหญ่ แบบปรับอากาศ 2 ชั้น เส้นทางเดินเรือมีระยะทาง
113 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง
(2) เส้นทางระหว่างประเทศ
- เส้นทางล่องเรือสําราญของสตาร์ครุยส์ มีเส้นทางท่องเที่ยว 3 เส้นทาง เดินทาง จาก
สิงคโปร์มาจอดที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว A6 ของท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง อำเภอศรีราชา ซึ่งเป็นท่าเรือ ของเอกชน
สำหรับจอดเรือสินค้าเป็นหลัก ตั้งอยู่ห่างจากเมืองพัทยาเพียง 21 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเพียง 15 นาที
- เส้นทางล่องเรือยอร์ช มีจุดจอดเรืออยู่ที่ โอเชียนมารีน่ายอร์ชคลับ เป็นมารีน่าที่ ใหญ่
ที่สุดในภาคตะวันออก สามารถจอดเรือในน้ำได้ 300 ลํา และบนบก 200 ลํา ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท หลัก กิโลเมตร
ที่ 153 หาดจอมเทียน อำเภอสัตหีบ เดินทางเข้าสู่เมืองพัทยาได้ไม่เกิน 10 นาที
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จากข้อมูลด้านการคมนาคมทางน้ำในเมืองพัทยา พบว่า พัทยามีการเชื่อมโยงทาง
ทะเลกับหมู่ เกาะต่างๆ ในจังหวัดชลบุรีได้เป็นอย่างดี และยังสามารถรองรับการเดินทางทางเรือจากต่างประเทศ
ซึ่งมี ท่าเรืออยู่ที่แหลมฉบัง ร่วมกับการมีมารีน่าที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกที่หาดนาจอมเทียน ซึ่งจากทํ าเล
ที่ตั้งและศักยภาพของเมืองพัทยา ประกอบกับแนวโน้มของการเดินทางทางเรือที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงสมควรอย่าง
ยิ่งที่จะพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางน้ำเพื่อการท่องเที่ยว เชื่อมโยงพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและภาคอื่น
รองรับปริมาณผู้โดยสารและรถยนต์ที่จะมาใช้บริการ ตลอดจนจัดสร้างสถานีให้บริการนักท่องเที่ยว และสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่จําเป็น รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจ ชุมชน อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการบริการของ
ประเทศอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล
2) ระบบโครงข่ายถนนในเมืองพัทยา
ระบบโครงข่ายถนนในเมืองพัทยา จะประกอบด้วย ถนนสายประธาน ทางด่วน ทางหลวงพิเศษ ถนน
สายหลัก ถนนสายรอง และถนนสายย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ถนนสายประธาน ทางด่วน ทางหลวงพิเศษ เป็นถนนที่ทําหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเมือง รองรับ
การจราจรระยะไกล การจราจรผ่านเมืองและ การจราจรเข้า – ออกเมือง ลักษณะของการจราจรจะมีความเร็ว
และปริมาณสูง ถนนสายประธานจะมีแนว ถนนต่อเนื่องและมีระยะทางยาว โดยปกติมักจะควบคุมการเชื่อมต่อ
และการเข้า – ออก ของถนน ถนนสายประธานในเขตผังเมืองรวม เมืองพัทยา ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36
(2).ถนนสายหลัก ทําหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสายประธานและถนน สายรองเป็นถนนที่เชื่อมโยง
ศูนย์กลางต่างๆ ของเมืองพัทยาเข้าด้วยกัน มีแนวถนนยาวและต่อเนื่องลักษณะ ของการจราจรจะมีความเร็ว
และปริมาณค่อนข้างสูง ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3240 ถนนนาเกลือ - พัทยา ถนนพัทยาเหนือ ถนน
พัทยากลาง ถนนพัทยาใต้ ถนนเทพประสิทธิ์ ถนนพัทยาสาย 2 ถนนพัทยาสาย 3 ถนนจอมเทียนสาย 1 ถนน
พรประภานิมิตร ถนนเนินพลับหวาน ถนนจอมเทียนสาย 2 และถนนชัยพฤกษ์ 2 เป็นต้น
(3) ถนนสายรอง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ถนนรวบรวมและกระจาย การจราจร หน้าที่รวบรวม
และกระจายการจราจรระหว่างถนนสายหลัก และถนนสายย่อย เป็นถนนที่ให้บริการพื้นที่บริเวณสองฝั่งของ
ถนน ลักษณะของการจราจรจะมีความเร็ว ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากถูกรบกวนจากกิจกรรมบริเวณสองฝั่งของถนน
มีปริมาณจราจรอยู่ในช่วงปานกลางถึงต่ำ ได้แก่ ถนนสว่างฟ้า ถนนโพธิสาร ถนนพัทยาสาย 1 ถนนพัทยาสาย 2
ถนนพัทยาสาย 3 และถนนชัยพฤกษ์ 1 เป็นต้น
(4) ถนนสายย่อย ทําหน้าที่บริการการเข้าถึงพื้นที่เป็นหลัก เป็นถนนที่มีขนาดเขตทางแคบ ลักษณะ
ของการจราจรมีความเร็วและปริมาณต่ำ เป็นถนนที่มีระยะทางสั้นๆ ได้แก่ ตรอก ซอย ต่างๆ
3) การคมนาคมบริเวณพื้นที่โครงการ
ที่ตั้งโครงการจะอยู่ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา เป็นที่ตั้งของอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุดพักอาศัยโรงแรม
สถานที่พักตากอากาศ ร้านค้า ถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญ ดังนั้น จึงมีโครงข่ายการคมนาคมเชื่อมโยงกันหลาย
สาย โดยมีถนนสายประธานที่สำคัญ คือ ถนนสุขุมวิท มีถนนสายหลักต่อเชื่อม ได้แก่ ถนนเทพประสิทธิ์ มีถนนสาย
รอง ได้แก่ ถนนทัพพระยา และมีถนนสายย่อยและถนนซอย ได้แก่ ถนนซอยพระตำหนัก 5 จึงทำให้เกิดปริมาณ
จราจรมากบนถนนสุขุมวิท เนื่องจากเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมต่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวด้านทิศตะวันตก โดย
ส่วนมากจะมุ่งเข้าบริเวณชายหาดพัทยา
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4) การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ
การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการจะใช้การคมนาคมทางบกโดย
อาศัยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เป็นหลัก โดยสามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ ดังนี้
เส้นทางที่ 1 การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการจากกรุงเทพมหานครจะใช้ทางหลวงหมายเลข 3 (ถนน
สุขุมวิท) เข้าสู่เขตตัวเมืองพัทยา ถึงบริเวณพัทยาใต้ (แยกสุขุมวิทตัดกับถนนเทพประสิทธิ์) ให้เลี้ยวขวาเข้าถนน
เทพประสิทธิ์ ตรงไประยะทาง 3 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทัพพระยา ตรงไประยะทางประมาณ 800 เมตร
เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระตำหนัก ตรงไประยะทางประมาณ 400 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยพระตำหนัก 5 ตรงไป
ระยะทางประมาณ 500 เมตร เจอสามแยกเลี้ยวซ้ายตรงไประยะทางประมาณ 400 เมตร ให้เลี้ยวขวาเข้าถนน
สาธารณะ (ซอยที่2) ตรงไปประมาณ 100 เมตร จะพบโครงการอยูด่ ้านขวามือ
เส้นทางที่ 2 การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการจากกรุงเทพมหานครจะใช้ทางหลวงหมายเลข 3 (ถนน
สุขุมวิท) เข้าสู่เขตตัวเมืองพัทยา ถึงบริเวณแยกพัทยาใต้ ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนพัทยาใต้ ตรงไประยะทาง 1.6
กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพัทยาสาย 3 ตรงไประยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทัพพระยา
ตรงไประยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระตำหนัก ตรงไประยะทางประมาณ 400 เมตร เลี้ยว
ซ้ายเข้าสู่ซอยพระตำหนัก 5 ตรงไประยะทางประมาณ 500 เมตร เจอสามแยกเลี้ยวซ้ายตรงไประยะทาง
ประมาณ 400 เมตร ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนสาธารณะ (ซอยที่2) ตรงไปประมาณ 100 เมตร จะพบโครงการอยู่ด้าน
ขวามือ
บริษัทที่ปรึกษา ได้ทำการศึกษาปริมาณจราจรบนถนนพระตำหนัก (ขนาด 2 ช่องจราจร/ทิศทาง) และ
ถนนซอยพระตำหนัก 5 (ขนาด 1 ช่องจราจร/ทิศทาง) จะใช้ข้อมูลปริมาณการจราจรในช่วงเร่งด่วนเช้า เที่ยง และ
ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น จากการสำรวจของบริษัทที่ปรึกษาระหว่างเวลา 07.00-09.00 น. ,12.00-14.00 น. และ
16.00-18.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ดูตารางที่ 3.3.6-2 ประกอบ)
(1) จุดที่ 1 ปริมาณจราจรบนถนนพระตำหนัก จะใช้ข้อมูลปริมาณการจราจรในช่วงเร่งด่วนเช้า
เที่ยง และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น จากการสำรวจของบริษัทที่ปรึกษาระหว่างเวลา 07.00-09.00 น., 12.00-14.00 น.
และ 16.00 -18.00 น. สำรวจเมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นวันธรรมดา และวันหยุดราชการ
(2) จุดที่ 2 ปริมาณจราจรบนถนนซอยพระตำหนัก 5 จะใช้ข้อมูลปริมาณการจราจรในช่วงเร่งด่วน
เช้า เที่ยง และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น จากการสำรวจของบริษัทที่ปรึกษาระหว่างเวลา 07.00-09.00 น., 12.0014.00 น. และ 16.00 -18.00 น. สำรวจเมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นวันธรรมดา และวันหยุดราชการ
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ตารางที่ 3.3.6-2 ปริมาณจราจรสูงสุดแบ่งตามช่วงเวลา บนถนนสายต่างๆ บริเวณพื้นที่โครงการ
ชื่อถนน
ถนนพระตำหนัก
(2 ช่องจราจร/ทิศทาง)

ถนนซอยพระตำหนัก 5
(1 ช่องจราจร/ทิศทาง)

รวม

รวม

ประเภท
ยานพาหนะ

PCE

รถจักรยานยนต์
รถยนต์ 4 ล้อ
รถบรรทุก 6 ล้อ
รถบรรทุก10 ล้อ

0.33
1
1.5
2.5

รถจักรยานยนต์
รถยนต์ 4 ล้อ
รถบรรทุก 6 ล้อ
รถบรรทุก 10 ล้อ

0.33
1
1.5
2.5

(1)

การสำรวจปริมาณการจราจร
วันศุกร์ท่ี
วันเสาร์ท่ี
22 มกราคม 2564
23 มกราคม 2564
คัน/ชม.
PCU(2)/ชม.
คัน/ชม.
PCU(2)/ชม.
1,320
435.60
1,110
366.30
786
786.00
669
669.00
11
23.10
36
75.60
7
17.50
35
87.50
2,124
1,262.20
1,850
1,198.40
223
73.59
382
126.06
213
213.00
308
308.00
11
23.10
12
25.20
7
17.50
9
22.50
454
327.19
711
481.76

ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม โดย บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำรวจเมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2564 เวลา 7.00 น. ถึง
18.00 น.
หมายเหตุ (1) PCE = Passenger Car Unit Equivalent
(2) PCU = Passenger Car Unit

อัตราส่วนของปริมาณการจราจรต่อความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรสูงสุดหรือ V/C
Ratio ซึ่งคำนวณได้จากสูตร V/C Ratio = V/C
เมื่อ
V = ปริมาณการจราจรสูงสุด, PCU/ชั่วโมง
C = ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรสูงสุดของถนน
= 1,500 PCU/ช่องจราจร สำหรับถนนสายหลัก
= 1,200 PCU/ช่องจราจร สำหรับถนนสายรอง
= 900 PCU/ช่องจราจร สำหรับถนนซอย
(1) จุดสำรวจที่ 1 ปริมาณจราจรบนถนนพระตำหนัก ขนาด 4 ช่องจราจร
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564
ปริมาณจราจร/ชั่วโมง
=
1,262.20
PCU/ชั่วโมง
ค่า V/C Ratio ในปัจจุบัน
=
1,262.20/(4x1,200)
=
0.26
Los A
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564
ปริมาณจราจร/ชั่วโมง
=
1,198.40
PCU/ชั่วโมง
ค่า V/C Ratio ในปัจจุบัน
=
1,198.40/(4x1,200)
=
0.25
Los A
(2) จุดสำรวจที่ 2 ปริมาณจราจรบนถนนซอยพระตำหนัก 5 ขนาด 2 ช่องจราจร
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564
ปริมาณจราจร/ชั่วโมง
=
327.19
PCU/ชั่วโมง
ค่า V/C Ratio ในปัจจุบัน
=
327.19/(2x900)
=
0.18
Los A
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สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564
ปริมาณจราจร/ชั่วโมง
ค่า V/C Ratio ในปัจจุบัน

=
=
=

481.76
PCU/ชั่วโมง
481.76/(2x900)
0.27
Los A

ตารางที่ 3.3.6-3 สรุปสภาพปริมาณการจราจรบนถนนสายต่างๆ บริเวณพื้นที่โครงการ
ชื่อถนน
ถนนพระตำหนัก
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564
ถนนซอยพระตำหนัก 5
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

ช่องจราจร

C
(PCE/ช่องจราจร)

4
4
2
2

เฉลี่ย

เฉลี่ย

ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2564

สภาพการจราจร

PCU/ชม.

V/C Ratio

Level of
Service

1,200
1,200

1,262.20
1,198.40
2,460.60

0.26
0.25
0.51

A
A
B

900
900

327.19
481.76
808.95

0.18
0.27
0.45

A
A
B

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พบว่า ค่าอัตราส่วนปริมาณจราจรต่อความจุ (V/C Ratio) บนถนนพระตำหนัก
มีค่า V/C Ratio ในภาพรวมเฉลี่ย 0.51 แสดงว่ามีค่าระดับการให้บริการ B และค่าอัตราส่วนปริมาณจราจรต่อความจุ
(V/C Ratio) บนถนนซอยพระตำหนัก 5 มีค่า V/C Ratio ในภาพรวมเฉลี่ย 0.45 แสดงว่ามีค่าระดับการให้บริการ B
โดยสามารถสรุปปริมาณจราจรช่วงมากที่สุด และค่าความจุถนนสายหลัก และถนนบริเวณโครงการในปัจจุบันได้
ตาม ตารางที่ 3.3.6-3
การวิเคราะห์หาค่าความจุ (Capacity) เปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อมีการพัฒนาโครงการ ตามหลักการ
และวิธีการของ US Highway Capacity Manual ปี ค.ศ.2003 โดยมีการนิยามค่า “ระดับการให้บริการ: LOS
(Level of Service)” สำหรับถนนในเมือง ดังนี้
• ถนนในเมืองจะนิยามโดยใช้ตัวชี้วัด คือ ความหนาแน่นและความคล่องตัวของจราจรตามอัตราส่วน
ของปริมาณจราจร ของการเดินทางบนถนนนั้นๆ โดยแบ่งระดับการให้บริการดังนี้
ระดับการให้บริการ
A
B
C
D
E
F

ที่มา : Highway Capacity Manual 2003

สัดส่วนปริมาณจราจร V/C
<0.36
0.36-0.52
0.52-0.67
0.67-0.88
0.88-1.00
>1.00
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ระดับ A
ระดับ B
ระดับ C
ระดับ D
ระดับ E
ระดับ F

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

สภาพอิสระ (Free Flow) มีความเร็วสูง ปริมาณการจราจรน้อย คนขับ
สามารถขับรถเร็วได้ ไม่มีการติดขัด ล่าช้า
สภาพอยู่ตัว (Stable Flow) สามารถเลือกใช้ความเร็วได้ตามสมควร
อยู่ในสภาพอยู่ตัว (Stable Flow) แต่อิสรภาพในการเลือกใช้ความเร็วถูกจำกัด
ลง การแซง การเปลี่ยนช่องทางการจราจร จำกัดอยู่ในระดับพอสมควร
ใกล้สภาพไม่อยู่ตัว (Approach Unstable Flow) ผู้ขับจำเป็นต้องตามรถ
คันหน้าไปด้วยความเร็วต่ำ มีความสะดวกสบายต่ำ
สภาพไม่ อ ยู ่ ต ั ว (Unstable Flow) การจราจรมี ก ารหยุ ด บ้ า งบางครั้ ง
ปริมาณการจราจรสูงเริ่มมีการติดขัด
สภาพถูกบีบ (Force Flow) ความเร็วต่ำ มีการติดขัดเป็นแถวยาวการ
เคลื่อนไหวเป็นไปอย่างช้ามาก

3.3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
1) การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง
แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดนิ และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562
จากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพั ฒนา
พิ เศษภาคตะวั นออก พ.ศ. 2562 พบว่ า โครงการอยู ่ ในที ่ ด ิ นบริ เวณ พ.-4 เป็ นที ่ ด ิ นประเภทศู นย์ กลาง
พาณิชยกรรม (สีแดง) ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และกิจการอื่นนอกจากข้อห้ามตามประกาศฯ ดังกล่าว (ดูรูปที่ 3.3.7-1.ประกอบ) ซึ่งจากการ
ตรวจสอบ พบว่า โครงการมีความสอดคล้องและไม่ขัดกับกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวแต่อย่างใด ดังแสดงการ
เปรี ยบเที ยบรายละเอี ยดโครงการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒนาพิ เศษภาคตะวั นออกฯ
ดังแสดงในตารางที่ 3.3.7-1
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สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.3.7-1 ตารางเปรียบเทียบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฯ กับรายละเอียดโครงการ
ตารางที่ 3.3.7-1 (ต่อ)
ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผัง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562
ข้อ 7 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ท้ายประกาศนี้ให้เป็นไป ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินประเภท พ. ที่กำหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทศูนย์กลางพาณิชยกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว
ระดับประเทศและนานาชาติ จำแนกเป็นบริเวณ พ.-1 ถึง พ.-7
(2) ที่ดินประเภท ม. ที่กำหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชุมชนเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเมือง
รองรั บ การขยายตั ว ของศู น ย์ ก ลางพาณิ ช ยกรรมหลั ก และ
ศูนย์กลางหลักระดับอำเภอ รองรับการพัฒนาที่อยู่อาศัย พาณิช
ยกรรม และบริการขั้นพื้นฐาน จำแนกเป็นบริเวณ ม.-1 ถึง ม.-53
(3) ที่ดินประเภท รม. ที่กำหนดไว้เป็นสีส้มอ่อนมีจุดสีขาว
ให้เป็นที่ดินประเภทรองรับการพัฒนาเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
รองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีบริเวณ
ชานเมือง จำแนกเป็นบริเวณ รม.-1 ถึง รม.-56
(4) ที่ดินประเภท ขก. ที่กำหนดไว้เป็นสีน้ำตาล ให้เป็น
ที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ มี
วัตถุประสงค์เพื่อรองรับโครงการสำคัญที่เป็นพื้นฐานให้การพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก จำแนกเป็นบริเวณ ขก.-1 ถึง ขก.-5
(5) ที่ดินประเภท ขอ. ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม มี
วั ตถุ ประสงค์ เพื ่ อส่ งเสริ มอุ ตสาหกรรมสำหรั บอุ ตสาหกรรม
เป้าหมายพิเศษตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ
อุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก จำแนกเป็นบริเวณ ขอ.-1 ถึง ขอ.-23
(6) ที่ดินประเภท อ. ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อนมีจุดขาว
ให้เป็นที่ ด ินประเภทพัฒนาอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์ เพื่ อ
รองรั บพื ้ นที ่ ต ่ อเนื ่ องจากเขตส่ งเสริ มเศรษฐกิจพิ เศษสำหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ หรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ผลิต อุตสาหกรรมบริการ และคลังสินค้า จำแนกเป็นบริเวณ อ.-1
ถึง อ.-67
(7) ที่ดินประเภท ชบ. ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลืองอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทชุมชนชนบท มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นชุมชนและ
ศูนย์กลางการให้บริการทางสังคมและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม จำแนกเป็นบริเวณ ชบ. – 1 ถึง
ชบ. – 15

รายละเอียดโครงการ

- โครงการตั้งอยู่ที่ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก
ตำบลหนองปรื อ อำเภอบางละมุ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี การใช้
ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ดิน
ตั้งอยู่ในโครงการอยู่ในที่ดินบริเวณ พ.-4 เป็นที่ดินประเภท
ศูนย์กลางพาณิชยกรรม (สีแดง) ให้เป็นที่ดินประเภทศูนย์กลาง
พาณิชยกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การค้า การบริการ และการท่องเที่ยวระดับประเทศและ
นานาชาติ
ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวไม่ได้
ระบุค่าพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) แต่อย่างใด ดังนั้น
การดำเนิ น โครงการมี ค วามสอดคล้ อ งและไม่ ข ั ด กั บ
กฎกระทรวงฉบับนีแ้ ต่อย่างใด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

ตารางที่ 3.3.7-1 (ต่อ)

ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผัง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562
(8) ที่ดินประเภท สก. ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนให้เป็น
ที่ดินประเภทส่งเสริมเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาพื้นที่
เกษตรกรรมที ่ เป็ นแหล่ ง อาหารของพื ้ นที่ ส ่ ง เสริ มเศรษฐกิ จ
การเกษตร และสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ จำแนกเป็นบริเวณ
สก. - 1 ถึง สก. – 8
(9) ที่ดินประเภท ปก. ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลืองมีเส้นทแยงสี
เขียว ให้เป็นที่ดินประเภทที่ พระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขต
ปฏิรูปที่ดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิรูปที่ดิน เพื่อ
เกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
จำแนกเป็นบริเวณ ปก. – 1 ถึง ปก. – 6
(10) ที่ดินประเภท ล. ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวมีเส้นทแยงสี
ฟ้า ให้เป็นที่ ดินประเภทที่โล่ง เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มี ว ั ตถุ ประสงค์ เพื ่ อนั นทนาการและการสงวนรั กษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณแหล่งน้ำ ชายฝั่งทะเล พื้นที่ต้นน้ำ จำแนก
เป็นบริเวณ ล. - 1 ถึง ล. – 32
(11) ที่ดินประเภท อป.ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้น
ทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภท อนุรักษ์ป่าไม้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา หรือบำรุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ำ
ลำธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและ
กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และ
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จำแนกเป็น
บริเวณ อป. - 1 ถึง อป. – 12
ข้อ 8 ที่ดินประเภท พ. เป็นที่ดินประเภทศูนย์กลางพาณิชยกรรม
ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบัน
ราชการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และกิจการอื่น นอกจากข้อ
ห้าม ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานที่
ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่
ให้บริการแก่ชุมชนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งไม่ใช่
โรงงานลำดับที่ 106
(2) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการจำหน่าย
(3) คลังปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
ห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้าที่อาจก่อเหตุรำคาญตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

รายละเอียดโครงการ

- โครงการตั้งอยู่ที่ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก
ตำบลหนองปรื อ อำเภอบางละมุ ง จั งหวั ดชลบุ รี การใช้
ประโยชน์ที่ดิน ตั้งอยู่ ในบริเวณ พ.-4 เป็ น ที ่ ด ิ น ประเภท
ศูนย์กลางพาณิชยกรรม (สีแดง) ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อ
พาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และกิจการอื่น นอกจากข้อห้ามตามประกาศ
ซึ่งโครงการมีลักษณะเป็นอาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม จำนวน 1 อาคาร สอดคล้องกับที่ดินประเภทศูนย์กลาง
พาณิชยกรรม (สีแดง) ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อพาณิชยก
รรม การอยู ่ อ าศั ย สถาบั น ราชการสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ และกิจการอื่นนอกจากข้อห้ามตามประกาศ
ประกอบกับโครงการมิได้เป็นโครงการที่มีการใช้ประโยชน์
ที่ดิน หรือกิจกรรมที่ระบุในข้อห้ามของที่ดินประเภทนี้
- โดยโครงการมีอัตราส่วนพื้นที่ของอาคารทั้งหมดต่อพื้นที่
โครงการ (FAR) 4.98:1 และอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื ้ นที่
อาคารรวม (OSR) 6.88
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

ตารางที่ 3.3.7-1 (ต่อ)

ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผัง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562
(5) จั ด สรรที ่ ด ิ น เพื ่ อ การประกอบอุ ต สาหกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
(6) จั ด สรรที ่ ด ิ น เพื ่ อ การประกอบเกษตรกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

รายละเอียดโครงการ

ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ที่ตั้งโครงการ

ที่มา : ท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562

รูปที่ 3.3.7-1 แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

2) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ.2519) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2521)
จากการตรวจสอบที ่ต ั ้ง โครงการ ตามกฎกระทรวงฉบับ ที ่ 8 (พ.ศ.2519) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติมตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2521) ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 ในท้องที่
ตำบลบางละมุง ตำบลหนองปลาไหล ตำบลนาเกลือ และตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
พ.ศ.2521 ดังแสดงในตารางที่ 3.3.7-2
ตารางที่ 3.3.7-2 เปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกับกฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ.2519) แก้ไขเพิ่มเติมตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2521)
ตารางที่ 3.3.7-2 (ต่อ)
กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ.2519) แก้ไขเพิ่มเติมตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2521)
ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับภายในแนวเขตตาม
แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุม
การก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 ในท้องที่ตำบลบาง
ละมุ ง ตำบลหนองปลาไหล ตำบลนาเกลื อ และตำบล
หนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2521

ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่ตามที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับเป็น
บริเวณซึ่งอาคารชนิดดังต่อไปนี้ จะปลูกสร้างขึ้นมิได้
(1) โรงทำเนยหรือเนยเทียม
(2) โรงทำกะปิ น้ำปลา น้ำเคย ไตปลา เต้าเจี้ยว
ซีอิ้ว หรือหอยดอง
(3) โรงฆ่าสัตว์
(4) โรงฟอกหนังสัตว์ หรือโรงเก็บหรือสะสมเขา
สัตว์ หนังสัตว์ กระดูกสัตว์หรือขนสัตว์
(5) โรงย้อมผ้าที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น
(6) โรงนึ่งปลา หรือโรงต้มปลาซึ่งใช้แทนการนึ่ง
(7) โรงทำสบู่
(8) โรงเคี่ยวไขสัตว์ หนังสัตว์ หรือเอ็นสัตว์
(9) โรงเคี่ยวหรืออัดเอาน้ำมันทุกชนิด
(10) โรงเผาเปลือกหอย หรือโรงทำปูน
(11) โรงทำแป้ง
(12) โรงต้มกลั่นสุรา เบียร์ หรือแอลกอฮอล์
(13) โรงเลี้ยงสัตว์ที่มีเสียง กลิ่น หรือทิ้งน้ำเสียและ
ก่อให้เกิดความรำคาญ
(14) โรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงที่ผลิตสิ่งของโดย
มีเสียง กลิ่น ควัน ฝุ่นละออง หรือทิ้งน้ำเสียและก่อให้เกิด
ความรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข้อ 3 ให้กำหนดบริเวณภายในระยะ 200 ม. โดยวัด
จากเขตควบคุมการก่อสร้างอาคาร ตามแผนที่ท้ายพระราช
กฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร
พุทธศักราช 2479 ในท้องที่ตำบลบางละมุง ตำบลหนอง
ปลาไหล ตำบลนาเกลือ และตำบลหนองปรือ อำเภอบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2521 ด้านริมทะเล เป็นบริเวณ
ซึ่งอาคารชนิดดังต่อไปนี้จะปลูกสร้างขึ้นมิได้

รายละเอียดโครงการ
- โครงการอยู่ในท้องที่ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราช
กฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร
พุทธศักราช 2479
- โครงการเป็นการดัดแปลงอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)
เป็นอาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม มิได้เป็น
อาคารชนิดที่ระบุห้ามตามข้อบังคับในข้อ 2 กำหนด

- เขตควบคุมการก่อสร้างอาคารด้านริมทะเลมีระยะห่า ง
ประมาณ 280 เมตร (ระยะกระจัด)(มากกว่า 200 ม.) โครงการ
ไม่ได้อยู่บริเวณภายในระยะ 200 ม. ตามแผนที่ท้ายพระราช
กฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติค วบคุมการก่อสร้างอาคาร
พุทธศักราช 2479 ในท้องที่ตำบลบางละมุง ตำบลหนองปลา
ไหล ตำบลนาเกลือ และตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
หน้า 3-52
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ตารางที่ 3.3.7-2 (ต่อ)

กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ.2519) แก้ไขเพิ่มเติมตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2521)
(1) สถานที่เก็บและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
(2) โรงมหรสพ
(3) ห้องแถว
(4) ตึกแถว
(5) ตลาดสด
(6) โรงซ่อมหรือโรงพ่นสีรถยนต์ จักรยานยนต์
หรือเรือยนต์
(7) โรงเก็บสินค้า
(8) อาคารที่มีความสูงจากระดับถนนเกิน 14 ม.
ข้อ 4 ภายในบริเวณตามข้อ 3
(1) อาคารที่เป็นตึก บ้านเรือน หรือโรงที่ปลูก
สร้างขึ้น ต้องมีระยะระหว่างอาคารกับทางหลวงจังหวัด
หมายเลข 3135 ไม่น้อยกว่า 8 ม.
(2) อาคารที่เป็นตึก บ้านเรือน หรือโรงที่ปลูกสร้าง
ขึ้น ต้องมีที่ว่างอันปราศจากพื้นที่อาคารปกคลุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของขนาดที่ดินที่ขออนุญาตปลูกสร้าง

รายละเอียดโครงการ
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2521 ด้านริมทะเล ดังนั้นการดำเนิน
โครงการจึงไม่ขัดกับข้อกำหนดในข้อ 3

- โครงการเป็นการดัดแปลงอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)
เป็นอาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม มิได้เป็น
อาคารชนิดที่ระบุตามข้อบังคับในข้อ 4 กำหนด

ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2564

เมื่อพิจารณาตามกฎกระทรวงดังกล่าว พบว่า พื้นที่โครงการอยู่ภายในแนวเขตตามแผนที่ แนบท้าย
พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 ในท้องที่ตำบลบางละมุง
ตำบลหนองปลาไหล ตำบลนาเกลือ และตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2521 ดัดแปลง
อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) เป็นอาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ประกอบด้วย อาคารโรงแรม
ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 84 ห้อง มิได้เป็นอาคารที่ระบุในข้อห้าม ตามข้อบังคับ
ข้อ 2 และพื้นที่ดินโครงการไม่ได้ตั้งอยู่ภายในระยะ 200 เมตร โดยวัดจากเขตควบคุมการก่อสร้างอาคาร ตาม
แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 ในท้องที่ตำบล
บางละมุง ตำบลหนองปลาไหล ตำบลนาเกลือ และตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2521
ด้านริมทะเล (ดูรูปที่ 3.3.7-2 ประกอบ) ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงไม่ขัดต่อกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว
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ที่ตั้งโครงการ

ที่มา : ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ.2519) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2521)

รูป3)ที่ ประกาศกระทรวงทรั
3.3.7-2 แสดงพื้นที่โครงการตามการใช้
ประโยชน์
8 (พ.ศ.2519)
พยากรธรรมชาติและสิ
่งแวดล้ทอดี่ มินกฎกระทรวงฉบั
เรื่อง กำหนดพื้นบทีที่ ่ และมาตรการ
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3) ตรวจสอบที่ตั้งโครงการ กับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
พื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
พ.ศ.2563
จากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการ กับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
พ.ศ.2553 พบว่า โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 1 และมิได้เป็นอาคารที่ระบุในข้อห้าม.(ดูรูปที่ 3.3.7-3
ประกอบ) ดังนั้น การดำเนินการโครงการ ซึ่งไม่ขัดกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเ ภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563 ดังแสดงในตารางที่ 3.3.7-3
ตารางที่ 3.3.7-3 เปรี ย บเที ย บรายละเอี ย ดโครงการกั บ ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ ่ ง แวดล้ อ มเรื ่ อ งกำหนดพื ้ น ที ่ และมาตรการคุ ้ ม ครองสิ ่ ง แวดล้ อ มในบริ เ วณพื ้ น ที่
อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2563
ตารางที่ 3.3.7-3 (ต่อ)
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องกำหนดพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
พื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2563
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“แนวชายฝั่ง ทะเล” หมายความว่า แนวที่น้ำ ทะเลขึ้ นสู ง สุ ด
ตามปกติทางธรรมชาติ
ข้อ 3 ให้พื้นที่ที่ได้มีการกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมือง
รวม และเขตควบคุมมลพิษ ของอำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี เป็นเขตพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตาม
หลักเกณฑ์ทกี่ ำหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ 4 ให้จำแนกพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตาม
ข้อ 3 เป็น 2 บริเวณ ตามแผนที่ท้ายประกาศนี้ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
บริเวณที่ 1 ได้แก่ พื้นที่บนแผ่นดินใหญ่ และพื้นที่เกาะล้าน เกาะ
ครก และเกาะสาก
บริเวณที่ 2 ได้แก่ พื้นที่น่านน้ำทะเล
ข้อ 5 ในพื้นที่ตามข้อ 4 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการ
ใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
เว้นแต่พื้นที่ด้านตะวันออกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนน
สุขุมวิท) ให้มีได้เฉพาะโรงงานตามประเภท ชนิด หรือจำพวกที่กำหนด
ไว้ในบัญชี 1 ท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ โรงงานดังกล่าวต้องมีเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์เพื่อควบคุ มมลพิษหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
(2) อาคารปศุสัตว์เพื่อการค้า เว้นแต่อาคารปศุสัตว์เพื่อการค้าที่
มีพื้นที่ทุกชั้นในหลัง เดียวกัน หรื อหลายหลัง รวมกันไม่เกิ น 200
ตารางเมตร โดยต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า
1,000 เมตร และมีระยะห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะหรือบ่อน้ำเพื่อ
การบริโภคไม่น้อยกว่า 30 เมตร รวมทั้งมีบ่อกรองและบ่อบำบัดมูล

รายละเอียดโครงการ

- พื้นที่โครงการจัดเป็นพื้นที่ที่ได้มีการกำหนดให้เป็น
เขตควบคุมมลพิษเขตผังเมืองรวมและเขตอนุรักษ์
ของจังหวัดชลบุรี ดังนั้น โครงการจึงต้องปฎิบัติตาม
ประกาศกระทรวงฉบับนี้
- โครงการตั้งอยู่ที่ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระ
ตำหนั ก ตำบลหนองปรื อ อำเภอบางละมุ ง จั งหวั ด
ชลบุรี เป็นพื้นที่บนแแผ่นดินใหญ่จึงจัดเป็นพื้นที่
บริเวณที่ 1 ตามประกาศกระทรวงนี้
- โครงการเป็ น การดั ด แปลงอาคารอยู ่ อ าศั ยรวม
(อาคารชุด)เป็นอาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม อยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 1 ดำเนินกิจการเป็นเพื่อ
การพักอาศัย ไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้างดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคาร ตามข้อ 5 ของ
ประกาศนี้ ดังนั้น จึงไม่ขัดต่อข้อกำหนดของประกาศ
กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื ่ อง
กำหนด พื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใน
บริ เ วณพื ้ นที ่ อ ำเภอบางละมุ ง และอำเภอสั ตหี บ
จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2563
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.3.7-3 (ต่อ)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องกำหนดพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
พื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2563
สัตว์และน้ำเสีย ตลอดจนต้องมีมาตรการควบคุมการปล่อยทิ้งของ
เสียให้เป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการด้วย
(3) ฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มี
อยู่เดิม บนพื้นที่เดิม โดยต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุม
มลพิษหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย
กำหนด
ข้อ 6 ในพื้นที่ตามข้อ 4 ซึ่งไม่ใช่กรณีที่ต้องห้ามตามข้อ 5 การ
ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นไปตามพื้นที่
และหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) พื้นที่ที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 20
เมตร ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ เว้นแต่อาคาร ดังต่อไปนี้
(ก) อาคารที่เป็นองค์ประกอบของระบบสาธารณูปโภคที่มี
ความสูงไม่เกิน 4 เมตร พื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน 24 ตารางเมตร มี
พื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน 6 ตารางเมตร และต้องมีพื้นที่ว่างไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของที่ดินแปลงที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
(ข) อาคารของส่วนราชการเพื่อรักษาความปลอดภัย เพื่อ
อำนวยความสะดวกหรือเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดยต้องมีความสูง
ไม่เกิน 4 เมตร พื้นที่อาคารรวมกันไม่เ กิน 24 ตารางเมตร มีพื้นที่
อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน 6 ตารางเมตร และต้องมีพื้นที่ว่างไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของที่ดินแปลงที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
(ค) อาคารที่เป็นองค์ประกอบของระบบป้องกันและบรรเทา
อุทกภัย ซึ่งดำเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 13
(ง) โครงสร้างเสาสัญญาณเตือนภัย โดยต้องได้รับความเห็น
จากคณะกรรมการตามข้อ 13 เพื่อนำไปประกอบการขออนุญาต
(2) พื้นที่ที่วัดจากระดับน้ ำทะเลปานกลางเข้าไปในแผ่นดินเป็น
ระยะ 100 เมตร ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 14 เมตร
และต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของที่ดินแปลงที่ยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร และมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของที่ว่าง
(3) พื้นที่บนเกาะล้าน เกาะครก และเกาะสาก ให้ท ำได้เฉพาะ
อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร และต้องมีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 ของที่ดินแปลงที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และมีพื้นที่สี
เขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของที่ว่าง
(4) พื ้ นที ่ ท ี ่ ม ี ความลาดชั นตั ้งแต่ ร ้ อยละ 20 ถึ งร้ อยละ 35 ให้
ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารได้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(ก) พื้นที่บนแผ่นดินใหญ่ ให้ทำได้เฉพาะอาคารประเภทบ้าน
เดี่ยวหรืออาคารเดี่ยว ที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร
(ข) พื้นที่บนเกาะล้าน เกาะครก และเกาะสาก ให้ทำได้เฉพาะ
อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร
ในกรณีที่ขนาดของที่ดินแปลงที่ยื่นขออนุญาตตาม (ก) และ (ข) มี
เนื้อที่ ตั้งแต่ 100 ตารางวาขึ้นไป ให้มีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่

รายละเอียดโครงการ

- โครงการเป็ น การดั ด แปลงอาคารอยู ่ อ าศั ย รวม
(อาคารชุด)เป็นอาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม ในบริเวณพื้นที่ตามข้อ 4 บริเวณที่ 1 ซึ่ง
ไม่ ใ ช่ ก รณี ท ี ่ ต ้ อ งห้ า มตามข้ อ 5 อยู ่ ห ่ า งจากแนว
ชายฝั ่ ง ทะเลประมาณ 280 เมตร (ระยะกระจั ด )
(เกินจากระยะ 20 เมตร และระยะ 100 เมตร ตาม
ระบุในข้อ (1) และ (2)) พื้นที่โครงการมิได้อยู่ พื้นที่
บนเกาะล้าน เกาะครก และเกาะสาก ตามระบุในข้อ
(3) และพื้นที่โครงการมีความลาดชันน้อยกว่าร้อย
ละ 20 (ความลาดชันไม่ถึงร้อยละ 20 ตามระบุในข้อ
(4) และ (5)) นอกจากนี้บริเวณพื้นที่โครงการไม่พบ
คลองสาธารณะ (ตามระบุในข้อ (6)) ดัง นั้น การ
ดำเนินโครงการไม่ขัดดแย้งกับข้อ 6 ของประกาศ
กระทรวงนี้
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.3.7-3 (ต่อ)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องกำหนดพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
พื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2563
เกิน 90 ตารางเมตร มีที่ว่างน้ำซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
ที่ดินแปลงที่ยื่นขออนุญาต และมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของที่ว่าง สำหรับกรณีที่ขนาดของที่ดินแปลงที่ยื่นขออนุญาตมีเนื้อที่
น้อยกว่า 100 ตารางวา ให้มีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน 70
ตารางเมตร และมีที่ว่างน้ำซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของที่ดิน
แปลงที่ยื่นขออนุญาต และมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ที่ว่าง ทั้งนี้ ที่ว่างของที่ดินแปลงที่ยื่นขออนุญาตทั้งสองกรณีต้องมีไม้
ยืนต้นที่เป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบหลัก
(5) พื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35 ขึ้นไป ห้ามก่อสร้าง
หรือดัดแปลงอาคารใด ๆ
(6) พื้นที่ภายในบริเวณระยะ 6 เมตร จากแนวริมฝั่งตามสภาพ
ธรรมชาติของแม่นำ้ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ ห้ามก่อสร้างหรือ
ดัดแปลงอาคารใดๆ เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อประโยชน์สาธารณะใน
การคมนาคมทางน้ ำหรือการสาธารณูปโภค โดยต้องได้รับความเห็น
จากคณะกรรมการตามข้อ 13 เพื่อนำไปประกอบการขออนุญาต
การปรับสภาพพื้นที่และที่ว่างตามวรรคหนึ่ง ในพื้นที่บริเวณที่ 1
ที่มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) ให้ปรับตามแนวนอนต่อแนวดิ่งในอัตราส่วนไม่เกิน 2 : 1 ส่วน
(2) มีความลึกหรือสูงไม่เกิน 1 เมตร เว้นแต่เพื่อการก่อสร้างระบบ
ฐานรากอาคาร ห้องใต้ดินหรือบ่อเก็บน้ำใต้ดิน
(3) ไม่เป็นอันตรายต่อรากและลำต้นของต้นไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติ
ที่มีขนาดความโตวัดโดยรอบลำต้น ตั้งแต่ 50 เซนติเมตร ขึ้นไป ซึ่งวัด
จากระดับพื้นดิน 130 เซนติเมตร และ
(4) ไม่เคลื่อนย้ายหรือทำลายหินดานทั้งที่อยู่ใต้พื้นดิน ระดับ
พื้นดิน หรือโผล่พ้นดิน
ข้ อ 7 การวั ด ความสู ง ของอาคาร ให้ เ ป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่ไม่มีการปรับระดับพื้นดินหรือมีการปรับระดับพื้นดินต่ ำ
กว่ าถนนสาธารณะในบริเวณที่ ก่ อสร้ าง ให้ ว ั ดจากระดับพื้ นดินที่
ก่อสร้าง
(2) กรณีที่มีการปรับระดับพื้นดินเท่ากับหรือสูงกว่าถนนสาธารณะ
ให้วัดจากระดับถนนสาธารณะ
(3) กรณีที่มีห้องใต้ดินซึ่งค่าระดับเป็นลบ ให้วัดจากระดับพื้นดินที่
ก่อสร้างตาม (1) หรือระดับถนนสาธารณะตาม (2) แล้วแต่กรณี
(4) กรณีที่พื้นดินเป็นเชิงลาด ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ
จุดที่ตำ่ ที่สุดของอาคารหลังนั้น
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับตามวรรคหนึ่งขึ้นไปใน
แนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้
วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

รายละเอียดโครงการ

- โครงการเป็นการดั ดแปลงอาคารอยู่ อาศั ย รวม
(อาคารชุด)เป็นอาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม ประกอบด้วย อาคารโรงแรม ขนาดความ
สูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 84
ห้อง มีขนาดความสูง 22.90 เมตร (วัดจากระดับ
พื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นชั้นดาดฟ้า) จึงสอดคล้องกับ
ข้อ 7 (1) ,7 (2) ของประกาศฉบับนี้
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.3.7-3 (ต่อ)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องกำหนดพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
พื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2563
ข้อ 8 ในพื้นที่ตามข้อ 4 ห้ามกระทำการหรือประกอบกิจกรรม
ดังต่อไปนี้
(1) การทำเหมืองแร่
(2) การขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง ใน
ลักษณะหรือบริเวณดังต่อไปนี้
(ก) เพื่อการค้า
(ข) บริเวณที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35
(ค) ความลึกของบ่อจากระดับพื้นดินเกินกว่า 3 เมตร
(ง) พื้นที่ปากบ่อเกินกว่า 10,000 ตารางเมตร ยกเว้นการขุด
บ่อเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภค
(จ) บริเวณที่มีความลึกของบ่ออยู่เหนือชั้นน้ ำบาดาลชั้นแรก
น้อยกว่า 2 เมตร
(ฉ) บริเวณในระยะ 100 เมตร จากริมเขตทางสาธารณะ
หรือริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ ำ
สาธารณะ
(ช) ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
(ซ) บริเวณที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ส ำาคัญหายาก
และแหล่งที่มีซากดึกดำบรรพ์
(ฌ) เขตโบราณสถานหรือบริเวณที่มีค ุณค่าทางประวัติ ศาสตร์ โบราณคดี หรือศิลปกรรม
(ญ) บริเวณแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ที่ประกาศตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532
(3) การขนส่งหรือลำเลียงวัตถุอันตรายโดยใช้ระบบท่อขนส่ง เว้น
แต่ในบริเวณที่ก ำหนดให้เป็นที่ดิน ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
(4) การถม ปรับพื้นที่ หรือปิดกั้น ซึ่งทำให้แหล่งน้ำสาธารณะตื้น
เขิน หรือเปลี่ยนทิศทาง หรือทำให้น้ำในแหล่งน้ำนั้นไม่อาจไหลไปได้
ตามปกติ เว้ นแต่ เป็ นการกระทำของทางราชการเพื่ อประโยชน์
สาธารณะหรื อ ป้ อ งกั น น้ ำ ท่ ว ม โดยต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น จาก
คณะกรรมการตามข้อ 13 เพื่อนำไปประกอบการขออนุญาต
(5) การขุดลอกร่องน้ำ เว้นแต่เป็นการบำรุงรักษาทางน้ำ หรือการ
ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
(6) การปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย
(7) การก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ล่าหรือกระทำการใดๆ ที่เป็น
อันตรายต่อสัตว์ป่าหรือทำด้วยประการใดๆ ให้ป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพหรือเสียหาย เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ใน
การคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นการศึกษาและวิจัยทาง
วิ ช าการซึ ่ ง ได้ ร ั บ อนุ ญ าตจากอธิ บ ดี ก รมป่ า ไม้ ห รื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี

รายละเอียดโครงการ
- โครงการอยู่ในพื้นที่ตามข้อ 4 และไม่มีกิจกรรมที่
ระบุในข้อห้าม ตาม ข้อ 8
(1) โครงการไม่ได้ประกอบกิจกรรมการทำเหมืองแร่
(2) การขุดตักหรือลอกกรวดดินดินลูกรังหรือทราย
ของโครงการไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ นพื ้ น ที ่ ท ี ่ ม ี ค วามสู ง จาก
ระดับน้ำทะเลปานกลางเกิน 80 เมตรหรือมีความ
ลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35

(3) โครงการไม่ได้กระทำการขนส่งหรือลำเลียงวัตถุ
อันตรายโดยใช้ระบบท่อขนส่ง
(4) การถมปรับพื้นที่หรือปิดกั้น ของโครงการไม่ได้
ทำให้ แ หล่ ง น้ ำ สาธารณะในแผ่ น ดิ น ตื ้ น เขิ น หรื อ
เปลี่ยนทิศทางหรือทำให้น้ำในแหล่งน้ำนั้นไม่อาจ
ไหลไปได้ตามปกติ เนื่องจากพื้นที่โครงการไม่ได้อยู่
ใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ
(5) โครงการไม่ได้กระทำการขุดลอกร่องน้ำ
(6) โครงการไม่ได้กระทำการล่วงล้ำลำน้ำ
(7) โครงการก่อสร้างบนที่ดินส่วนบุคคล ไม่ได้ทำ
การบุกรุกแผ้วถาง หรือก่อสร้างอาคารใดๆในบริเวณ
พื้นที่ป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่า
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.3.7-3 (ต่อ)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องกำหนดพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
พื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2563
(8) การกระทำใดๆ ที่เป็นการค้นหา เก็บ ทำลาย หรือทำให้เสียหาย
ซึ ่ ง โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เว้น
แต่กระทำเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ หรือเป็นการดำเนินการของ
ส่วนราชการ โดยต้องได้รั บความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 13
เพื่อนำไปประกอบการขออนุญาต และได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม
ศิลปากรก่อน
(9) การปล่อยทิ้งของเสียหรือมลพิษลงสู่แหล่งน้ ำหรือทะเล เว้น
แต่เป็นกรณีที่ได้ผ่านการบำบัดตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดแล้ว

รายละเอียดโครงการ
(8) โครงการไม่ ม ี ก ิ จ กรรมใดๆ ที ่ เป็ นการงมหรื อ
การกระทำใดๆ ที่เป็นการค้นหาเก็บทำลายหรือทำให้
เสียหาย ซึ่งโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุตาม
กฎหมายว่าด้วยโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
(9) โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียเบี้องต้นก่อนปล่อย
สู่ท่อระบายน้ำสาธารณะของเมืองพัทยา ซึ่งไม่ได้ทำ
การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้ำหรือทะเล

(10) การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี 2 ท้ายประกาศ (10) โครงการไม่ได้ทำการจับหรือครอบครองปลา
นี้ เว้นแต่
สวยงามตามที่กำหนดในบัญชีปลาสวยงาม
(ก) เป็ น การกระทำของส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ การคุ้มครอง
การเพาะพันธุ์ การเพาะเลี้ยง หรือกิจการสวนสัตว์ ซึ่งได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ข) เป็นการกระทำของเอกชนเฉพาะการครอบครองเพื่อ
การเพาะพันธุ์ การเพาะเลี้ยง หรือกิจการสวนสัตว์สาธารณะซึ่งได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(11) การทอดสมอเรือในแนวปะการัง
(11) โครงการไม่มีกิจกรรมการทอดสมอเรือในแนว
ปะการัง
(12) การประกอบกิจการเรือภัตตาคาร เรือสถานบริการ หรือการ (12) กิจกรรมของโครงการเป็นการดัดแปลงอาคาร
เดินท่องเที่ยวใต้ทะเล (Sea Walker) เว้นแต่ในบริเวณที่เมืองพัทยา อยู ่ อาศั ยรวม (อาคารชุ ด) เป็ นอาคารโรงแรมตาม
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้เป็นเขตอนุญาตให้ประกอบ กฎหมายว่าด้วยโรงแรม ไม่ได้ทำการประกอบกิจการ
กิจการดังกล่าวได้ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตาม เรื อภั ตตาคารเรือสถานบริการ การเดินท่องเที่ยวใต้
ข้อ 13 โดยห้ามปล่อยทิ้งของเสียหรือมลพิษลงสู่ทะเล
ทะเล.(Sea.walker) หรื อ การทอดสมอเรื อ ในแนว
ปะการัง
(13) การเล่นเรือสกู๊ตเตอร์ เจ็ตสกี สกีน้ ำ หรือเรือลากทุกชนิด (13) โครงการไม่มีกิจ กรรมการเล่นเรือสกู๊ตเตอร์
ยกเว้ น ในบริ เ วณที ่ เ มื อ งพั ท ยาและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น การเล่นเจ็ตสกี การเล่นสกีน้ำ หรือการเล่นเรือลาก
กำหนดให้เป็นเขตอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมทางน้ำดังกล่าวได้
ทุกชนิด
(14) การเก็บ ทำลาย หรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่อาจเป็น (14) โครงการไม่มีการเก็บหรือทำลายปะการังซาก
อันตรายหรือมีผลกระทบต่อปะการัง ซากปะการัง หินปะการัง หรือ ปะการังหินปะการังกัลปัง หาหรือการกระทำใดๆ
กัลปังหา เว้นแต่
ที่อาจเป็นอันตรายหรือมีผลกระทบทำให้ปะการัง
(ก) เป็นการศึกษาวิจ ัยทางวิชาการซึ่ง ได้รับอนุญาตตาม ซากปะการัง หิน ปะการัง หรื อ กั ลปัง หาถูกทำลาย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หรือเสียหาย
(ข) เป็นกิจการสาธารณูปโภคของรัฐที่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รั บความเห็นจากคณะกรรมการตาม
ข้อ 13 เพื่อนำไปประกอบการขออนุญาต ทั้งนี้ ให้แนบรายละเอียด
ของโครงการหรือกิจการ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.3.7-3 (ต่อ)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องกำหนดพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
พื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2563
สิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตาม
ข้อ 13 ด้วย
(15) การเพาะเลี้ยงกุ้งเพื่อการค้า เว้นแต่
(ก) เป็นการประกอบกิจการก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
และได้จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อตามระเบียบปฏิบัติ
หรือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรการที่กรมประมงกำหนด ทั้งนี้
เฉพาะตามจำนวนพื้นที่ที่ได้จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนไว้แล้ว
(ข) เป็นการดำเนินการของทางราชการเพื่อการเผยแพร่และ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้ง รวมทั้งการดำเนินการที่ต่อเนื่องของกรม
ประมง
(16) การกระทำใดๆ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติ
ของพื้นที่หาด เว้นแต่
(ก) การดำเนิ น การของส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐเพื่อการฟื้นฟูและรักษาสภาพตามธรรมชาติของ
หาด การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
การรักษาความปลอดภัยทางทะเลและชายหาด การติดตั้ง ป้ายเตือน
ของทางราชการ หรื อ การทำทุ ่ น โดยต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น จาก
คณะกรรมการตามข้อ 13 เพื่อนำไปประกอบการขออนุญาต ทั้งนี้ให้
แนบรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ และมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม เพื่อประกอบการขอรับความเห็นจาก
คณะกรรมการตามข้อ 13 ด้วย
(ข) การดำเนินการเพื่อการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในที่ดิน
กรรมสิทธิ์ของเอกชนที่ได้ขออนุญาตจากทางราชการ โดยต้องได้รั บ
ความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 13 เพื่อนำไปประกอบการขอ
อนุญาต
(17) การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
ธรณีสัณฐานทางด้านกายภาพ ชีวภาพ หรือชีวกายภาพ ในพื้นที่
ชายหาด สันทราย สันดอน หน้าผา ปากน้ำ หรือป่าชายเลน เว้นแต่
การกระทำของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย หรือเพื่อ
ความปลอดภัยในการเดินเรือ
(18) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม ยกเว้นในบริเวณที่มี
การกำหนดเป็ น เขตที ่ ด ิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมเฉพาะกิ จ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ข้อ 9 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้ว ยอาคารชุด หรือ
หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ต้องติดตั้งหรือจัดให้มีบ่อดักไขมัน
และระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อหรือทางน้ำสาธารณะ โดย
ระบบและน้ ำเสียที่บำบัดแล้วต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย
กำหนด

รายละเอียดโครงการ

(15) กิจกรรมของโครงการเป็นการดัดแปลงอาคาร
อยู ่ อาศั ยรวม (อาคารชุ ด) เป็ นอาคารโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม ไม่ได้ทำการเพาะเลี้ยงกุ้งเพื่อ
การค้า

(16) โครงการไม่ได้มีการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดการ
เปลี ่ ย นแปลงสภาพหาดไปจากเดิ ม หรื อ ทำให้
ทัศนียภาพบริเวณหาดเสียไป

(17) โครงการไม่ได้มีการกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานด้านกายภาพ
ชีวภาพ หรือชีวกายภาพในบริเวณพื้นที่หาดสันทราย
สันดอนหน้าผาปากน้ำหรือป่าชายเลน
(18) โครงการไม่ ได้ ม ี การจั ดสรรที ่ ด ิ นเพื ่ อประกอบ
อุตสาหกรรม
- โครงการเป็นการดัดแปลงอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคาร
ชุด) เป็นอาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม มี
การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ โดยน้ำทิ้ง
ที ่ ผ ่ านการบำบั ด เป็ นไปตามมาตรฐานที ่ กฎหมาย
กำหนด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.3.7-3 (ต่อ)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องกำหนดพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
พื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2563
ข้อ 10 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็น
โรงแรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงแรม อาคารอยู ่ อ าศั ย รวมตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่า
ด้วยอาคารชุด ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลเกินกว่า 50 เมตร หรือ
อยู่ห่างจากแนวชายเกาะเกินกว่า 50 เมตร กรณีที่เกาะนั้นไม่มีแนว
ชายฝั่งทะเล และมีจ ำนวนห้องพักตั้งแต่ 10 ห้อง ถึง 29 ห้อง ต้อง
ดำเนินการตามข้อกำหนดท้ายประกาศนี้
ข้อ 11 ในพื้นที่ตามข้อ 4 นอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ในประกาศนี้แล้ว ก่อนการดำเนินโครงการหรือประกอบ
กิจการ ให้จัดทำและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี ต่อ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติที่ก ำหนดไว้ตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
(1) การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
(ก) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวม
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุด ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลเกินกว่า 50 เมตร ซึ่ง
มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 30 ห้อง ถึง 79 ห้อง หรือมีพื้นที่ใช้สอยของ
ทุกอาคารดังกล่าวรวมกันตั้งแต่ 1,500 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 4,000
ตารางเมตร
(ข) กิจการที่น ำบ้านพักอาศัยที่มีจ ำนวนห้องพักตั้งแต่ 30
ห้อง ถึง 79 ห้อง หรือห้องแถว ตึกแถว หรื อบ้านแถว ที่มีจ ำนวน
ห้องพักตั้งแต่ ๓๐ ห้อง ถึง ๗๙ ห้อง ที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกั นหรือ
ติ ด ต่ อ กั น ไปให้ บ ริ ก ารเป็ น สถานที ่ พั ก ในลั ก ษณะโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(ค) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า ด้ว ย
สถานพยาบาล ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตั้งแต่ 10 เตียง ถึง
29 เตียง
(ง) การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการ
พาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ที่มีจำนวนแปลงที่ดิน
ตั้งแต่ 30 แปลง แต่ไม่ถึง 500 แปลง หรือมีเนื้อที่ตั้งแต่ 1.8 ไร่ แต่
ไม่เกิน 100 ไร่
(จ) ท่าเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต่
100 ตันกรอส แต่ไม่ถึง 500 ตันกรอส หรือมีความยาวหน้าท่าตั้งแต่
20 เมตร แต่ไม่ถึง 100 เมตร หรือมีพื้นที่รวมของท่าเทียบเรือตั้งแต่
200 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 1,000 ตารางเมตร
(ฉ) ท่าเทียบเรือสำราญและกีฬ าที่สามารถรองรับเรือได้
ตั้งแต่ 5 ลำ แต่ไม่ถึง 50 ลำ หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 100 ตารางเมตร แต่
ไม่ถึง 1,000 ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.3.7-3 (ต่อ)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องกำหนดพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
พื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2563
(ช) ทางหลวงตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ที่ก่อสร้างบน
พื้นที่ที่มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 25
(ซ) สถานที่ที่ใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการ
กำจัดไม่เกิน 50 ตันต่อวัน
(2) การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ก) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวม
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุด ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเล ไม่เกิน 50เมตร หรือ
อยู่ห่างจากแนวชายเกาะไม่เกิน 50 เมตร กรณีที่เกาะนั้นไม่มีชายฝั่ง
ทะเล
(ข) กิจการที่น ำบ้านพักอาศัยที่มีจ ำนวนห้องพักตั้งแต่ 80
ห้องขึ้นไป หรือห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว ที่มีจ ำนวนห้องพัก
ตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป ที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกัน หรือติดต่อกัน ไป
ให้บริการเป็นสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม
(ค) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า ด้ว ย
สถานพยาบาล ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยค้างคืนตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป
(ง) ทางหลวงตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ที่ก่อสร้างบน
พื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่า ร้อยละ 25 หรือบนพื้นที่ที่มีความสูง
จากระดับน้ำทะเลปานกลางเกินกว่า 80 เมตร
(จ) สถานที่ที่ใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการ
กำจัดเกิน 50 ตันต่อวัน

รายละเอียดโครงการ

- โครงการจัดเป็นกิจการประเภทอาคารโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่ง
ทะเลเกิน กว่า 50 เมตร ซึ่ง มีห้ องพั กอาศั ย ทั้ ง สิ้ น
จำนวน 84 ห้อง (ห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป) ตาม
ข้ อ 11(2) (ก)) โครงการจึ ง ได้ จ ั ด ทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ได้ ร ั บ ความเห็ นชอบต่ อไปเพื ่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ประกาศกระทรวงฉบับนี้

ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ที่ตั้งโครงการ

รูปที่ 3.3.7-3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นทีอ่ ำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีตจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

4) การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ
จากการสำรวจพื้นที่โครงการพบว่า มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับ
พื้นที่โครงการเป็น บ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น ทิศใต้เป็นบ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 1 ชั้น และทิศ
ตะวันตกเป็นถนนสาธารณประโยชน์ และถัดไปเป็นบ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น
จากการศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการแปลภาพถ่าย จากโปรแกรมแสดงภาพถ่าย
ดาวเทียม Google Earth และจากการสำรวจของบริษัทที่ ปรึกษา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 พบว่า ความ
สอดคล้องกับการใช้ที่ดินโดยรอบ สามารถแบ่งประเภทการใช้ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ ขนาด
พื้นที่ 3.27 ตารางกิโลเมตร ตามการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ได้เป็น 8 ประเภท โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทะเล
คิดเป็นร้อยละ 42.17 รองลงมาเป็น พื้นที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 34.56 พื้นที่พาณิชยกรรม คิดเป็นร้อยละ
7.95 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 7.24 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ คิดเป็นร้อยละ 3.18 ถนน คิดเป็นร้อยละ
2.83 หาดทราย คิดเป็นร้อยละ 1.80 และสถาบันศาสนา คิดเป็นร้อยละ 0.28 ตามลำดับ (ดูตารางที่ 3.3.7-4
และรูปที่ 3.3.7-4 ประกอบ) ดังนี้
ตารางที่ 3.3.7-4 การแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ
ประเภทการใช้ที่ดิน
1. ที่อยู่อาศัย
2. พาณิชยกรรม
3. สถาบันศาสนา
4. ถนน
5. ทุ่งหญ้าธรรมชาติ
6. ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ
7. หาดทราย
8. ทะเล
พื้นทีร่ วม

ตร.กม.
1.13
0.26
0.01
0.09
0.24
0.10
0.06
1.38
3.27

ปริมาณพื้นที่

ที่มา : สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินจากโปรแกรม Google Earth โดยบริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2564

ร้อยละ
34.56
7.95
0.28
2.83
7.24
3.18
1.80
42.17
100.00

ทั้งนี้ สภาพการใช้พื้นที่โครงการหลังดัดแปลงอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) เป็นอาคารโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม มีห้องพักจำนวน 84 ห้อง ซึ่งโครงการจะทำให้สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม ซึ่งการดัดแปลงอาคาร ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน ก่อให้เกิดที่พักที่มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการพัฒนาโครงการมีความสอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนา และการใช้พื้นที่
โครงการประเภทเดียวกันในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อ
รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งส่งผลให้ในอนาคตมีการพัฒนาที่พักอาศัย พื้นที่บริเวณนี้จะ
มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยมิได้สร้างภาระให้แก่ชุมชนไม่มากนัก ทั้งในแง่ความสามารถในการรองรับ การให้บริการ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ระบบบำบั ดน้ำเสีย บริการด้านจัดเก็บมูลฝอย และอื่นๆ เนื่องจากบริเวณโดยรอบ
พื้นที่โครงการ สามารถที่จะรองรับประชากร และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นได้ โดยการตรวจสอบได้จากหนังสือราชการ
จากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบด้านสาธารณูปโภครับรองและยืนยันให้กับโครงการ ดังนั้น ในการดำเนิน
โครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน และไม่ได้เป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ
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ที่ตั้งโครงการ

ทีม่ า : ดัดแปลงจากาภพถ่ายทางอากาศ Google Earth และกรมพัฒนาที่ดิน

รูปที่ 3.3.7-4 แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร
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3.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
3.4.1 การศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม
การศึกษาด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจสังคมระดับตำบล และการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิจากการสำรวจในพื้นที่ศึกษา
ภาคสนาม ระดับชุมชนหมู่บ้าน ระดับครัวเรือน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้
ดำเนินการไปพร้อมกับการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคมระดับทุติยภูมิ
การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ในพื้นที่ศึกษาในระยะ 1 กิโลเมตร
จากพื้นที่โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ เมืองพัทยา (ตำบลหนองปรือ) ซึ่งเป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอบางละมุง สังกัด
เมืองพัทยา โดยที่ปรึกษาฯ ได้ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมมีรายละเอียด ดังนี้
(1) เมืองพัทยา
ในปี พ.ศ. 2504 ระหว่างสงครามเวียดนาม ทหารอเมริกัน ซึ่งเข้ามาตั้งฐานทัพในไทยได้มาพักผ่อน
ที่ชายหาดพัทยา โดยได้เช่าบ้านตากอากาศของพระยาสุนทร แล้วผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสัปดาห์ละครั้งเป็น
ประจำ นับเป็นจุดเริ่มต้นของชายหาดพัทยาซึ่งมีชื่อเสียงในฐานะสถานที่พักผ่อนตากอากาศชายทะเล แต่ตามประวัติ
เล่าว่า พระเจ้าตากสินฝ่าวงล้อมพม่ามารวบรวมพลฝั่งตะวันออก ได้หยุดพักแรมที่นาจอมเทียนและทุ่งไก่เตี้ยสัตหีบ ซึ่ง
ภายหลังชาวบ้านเรียกตำบลนี้ว่า "ทัพพระยา" ต่อมาเรียกใหม่เป็น "ทัพธยา" และกลายเป็น "พัทยา" ในที่สุด บางคนก็
เล่าว่า พัทยา มาจากชื่อของลมทะเลที่พัดจากตะวันตกเฉียงใต้ไปตะวันออกเฉียงเหนือในต้นฤดูฝน และในเวลาต่อมา
พัทยาเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้ขึ้นเป็น "เมืองพัทยา" มีการปกครองในรูปแบบของ "ผู้จัดการเทศบาล" เมื่อปี พ.ศ.
2521 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 ตำบล คือ ตำบลนาเกลือ ตำบลหนองปรือ บางส่วนของตำบลห้วยใหญ่ และบางส่วนของ
ตำบลหนองปลาไหล รวมถึงหมู่เกาะในทะเล ได้แก่ เกาะล้าน เกาะครก เกาะไผ่ และเกาะสาก
(ก) สภาพทั่วไปของเมืองพัทยา
เมืองพัทยา มีเนื้อที่ประมาณ 208.10 ตารางกิโลเมตร หรือ 130,062 ไร่ ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี
มีอาณาเขตติดต่อกับเขตข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ทิศใต้

ติดต่อกับ

เขตเทศบาลตำบลบางละมุ ง และเขตเทศบาลตำบล
หนองปลาไหล
เขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหลและเขตเทศบาลเมือง
หนองปรือ
เขตเทศบาลตำบลห้ ว ยใหญ่ แ ละเขตเทศบาลตำบล
นาจอมเทียน (อำเภอสัตหีบ)
จรดอ่าวไทย เกาะล้าน เกาะสาก เกาะครก

ทิศตะวันตก
(ข) โครงสร้างทางประชากร
เมืองพัทยา มีเนื้อที่ 208.10 ตารางกิโลเมตร หรือ 130,062 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลและ
หมู่บ้าน (ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่) ได้แก่ ตำบลหนองปรือ เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 5, 6, 9-13 ตำบล
ห้วยใหญ่ เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 6-8 ตำบลนาเกลือ หมู่ที่ 1-7 ทั้ง
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ตำบล หมู่ที่ 7 ได้แก่เกาะล้าน มีจำนวนครัวเรือน 157,006 ครัวเรือน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 119,532 คน เป็น
ประชากรชาย 54,718 คน และหญิง 64,814 คน ความหนาแน่นของประชากรคิดเป็น 575 คน/ตารางกิโลเมตร และ
คิดเป็นความหนาแน่นของครัวเรือนเท่ากับ 803 ครัวเรือน/ตารางกิโลเมตร (ตารางที่ 3.4.1-1 และรูปที่ 3.4.1-1)
ตารางที่ 3.4.1-1 สถิติประชากรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ช่วงปี พ.ศ. 2553-2562
จำนวนประชากร (คน)

ปี พ.ศ.

ชาย

2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

หญิง

รวม

50,184
57,760
107,944
50,551
58,486
109,037
51,216
59,499
110,715
51,776
60,448
112,224
52,325
61,342
113,667
53,239
62,601
115,840
53,883
63,488
117,371
54,306
64,205
118,511
54,513
64,609
119,122
54,718
64,814
119,532
อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรเฉลี่ยรวม

จำนวน
ครัวเรือน
109,012
111,506
114,854
123,292
128,892
139,096
147,552
156,584
164,029
167,006

หมายเหตุ : จำนวนประชากรดังกล่าวเป็นจำนวนประชากรจากทะเบียนบ้าน ไม่รวมประชากรแฝง
ที่มา : สำนักบริหารทางการทะเบียน กรมการปกครอง, 2563

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
ประชากรต่อปี
(ร้อยละ)
1.01
1.54
1.36
1.29
1.91
1.32
0.97
0.52
0.34
1.14

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
ครัวเรือนต่อปี
(ร้อยละ)
2.29
3.00
7.35
4.54
7.92
6.08
6.12
4.75
1.81
4.87

สถิติประชากรและหลังคาเรือน ช่วงปี พ.ศ. 2553-2562
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
180,000

160,000
140,000
120,000

100,000
80,000

139,096

147,552

156,584

164,029

167,006

123,292

128,892

110,715

112,224

113,667

115,840

117,371

118,511

119,122

119,532

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

109,012

111,506

114,854

107,944

109,037

2553

2554

60,000
40,000
20,000
0
จำนวนประชำกรรวม

จำนวนหลังคำเรือน (บ้ำน)

รูปที่ 3.4.1-1 แสดงจำนวนประชากรและครัวเรือนของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ช่วงปี พ.ศ. 2553-2562
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การคาดการณ์ประชากรในอนาคตในระยะเวลา 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี ข้างหน้าของเมืองพัทยา
(ตารางที่ 3.4.4-2 และรูปที่ 3.4.4-2) กำหนดอัตราการเพิ่มประชากรต่อปีโดยพิจารณาเลือกอัตราการเพิ่มประชากร
ในช่วง 10 ปี ก่อนปีคาดการณ์ (พ.ศ. 2553-2562) มีข้อสมมติว่าอัตราเพิ่มของประชากรคงที่ตลอดช่วงเวลาของการคาดการณ์
ผลการคาดการณ์ พบว่า จะทำให้ขนาดประชากร ณ ปี พ.ศ. 2567 (5 ปี) คาดว่า จะมีจำนวน 148,785 คน ในปี พ.ศ.
2572 (10 ปี) คาดว่าจะมีจำนวน 185,197 คน ในปี พ.ศ. 2577 (15 ปี) คาดว่า จะมีจำนวน 230,520 คน และในปี
พ.ศ. 2582 (20 ปี) คาดว่าจะมีจำนวน 286,934 คน ตามลำดับ
ตารางที่ 3.4.1-2 คาดการณ์จำนวนประชากรในอนาคตในปี พ.ศ. 2567, พ.ศ.2572, พ.ศ.2577 และ
พ.ศ. 2582 ของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
จำนวนประชากรในอนาคต (คน)

พื้นที่การปกครอง

พ.ศ.2567
148,785

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2572
185,197

พ.ศ.2577
230,520

พ.ศ.2582
286,934

หมายเหตุ : การคาดการจำนวนประชากรจากอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร (แบบอัตราการเพิ่มแบบต่อเนื่อง; Exponential Rate of Growth)
สูตรการคำนวณ : Pn = P0ern ( Pn = จำนวนประชากรในปีที่ n, P0 = จำนวนประชากรในปัจจุบัน จำนวนประชากรในปีที่เริ่มต้นของ
การทำการศึกษา, r = อัตราการเพิ่มประชากร, n = ช่วงเวลาที่ต้องการคำนวณนับจากปีที่เริ่มต้น)
โดยที่ r = log (Pn/P0)/n ( log e = 0.4349245) *ค่าคงที่
ที่มา : วรรณศิลป์ พีรพันธุ์. โครงการศึกษาตัวแบบมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อวางผังเมืองรวม. กรมโยธาธิการและผังเมือง. สํานักพัฒนา
มาตรฐาน, 2551

การคาดการณ์จ านวนประชากรในอนาคต
ของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
350,000
300,000

286,934

จํานวน (คน)

250,000

230,520

200,000
150,000

185,197

จํานวนประชากรในอนาคต (คน)

148,785

100,000
50,000
0

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2572

พ.ศ. 2577

พ.ศ. 2582

รูปที่ 3.4.1-2 การคาดการณ์ประชากรในอีก 5 ,10, 15 และ 20 ปี ข้างหน้า
ของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
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(ค) การศึกษา
เมืองพัทยา มีสถานศึกษาทั้งที่อยู่ในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 11 แห่ง รวมทั้งมีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอีก 2 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของเมืองพัทยาและบนเกาะล้าน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 17 แห่ง โรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
จำนวน 5 แห่ง ห้องสมุด จำนวน 2 แห่ง และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 6 แห่ง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ สังกัดเมืองพัทยา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ วัดชัยมงคล ถนนพัทยาใต้ ตำบลหนองปรือ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ประจำมั สยิดดารุ้ลอิบาดะห์ ถนน
สุขุมวิท ตำบลหนองปรือ
- โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา1 (เชิญพิศยบุตร
ราษฏร์บำเพ็ญ) โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฏร์อุทิศ) โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (สว่างฟ้าพฤฒาราม) โรงเรียนเมือง
พัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทยาเหนือ) โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) โรงเรียน
เมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกุล) โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) โรงเรียน
เมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) และโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่โรงเรียน
โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร และโรงเรียนบางละมุง
- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 17 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนอนุบาลกาญจนา โรงเรียนอนุบาลบุญพึ่ง โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา โรงเรียนอนุบาลวายุภักษ์ โรงเรียนอักษร
พัทยา โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ โรงเรียนตันตรารักษ์ โรงเรียนอักษรศึกษา โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์โรงเรียนวุฒิ
โชติ โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย โรงเรียนจุฬเทพ โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา โรงเรียน บ้านรถไฟ โรงเรียนสอนคนตาบอด
พระมหาไถ่ พัทยา โรงเรียนมารีวิทย์ และโรงเรียนนานาชาติพัทยา
- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัย
เทคนิคพัทยา
- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
พัทยาพาณิชยการ โรงเรียนพัทยาบริหารธุรกิจ โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา โรงเรียนบริหารธุรกิจคิงส์ตันพัทยา
และโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา
- สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ใกล้ เคียง จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
- ห้องสมุด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และห้องสมุด
ประชาชนเมืองพัทยา
(ง) สถาบันศาสนา
ประชาชนในท้องถิ่นเมืองพัทยา โดยทั่วไปส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม และคริสต์
เพราะเป็นพื้นที่ที่มีประชากรแฝงเข้ามาอาศัยอยู่หลากหลายเชื้อชาติ โดยศาสนสถานในท้เมืองพัทยา มีทั้งหมด ดังนี้
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- ศาสนสถานทางศาสนาพุ ท ธ มี จ ำนวน 44 แห่ ง ได้ แ ก่ วั ด พระใหญ่ วั ด เขาพระบาท
วัดเขาไม้แก้ว วัดต้นกระรอก วัดนาลิกวนาราม วัดวังทองเจริญธรรม วัดสังกะเปรียว วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม วัดหนองใหญ่ วัด
ใหม่สำราญ วัดท่ากระดาน วัดบางละมุง วัดประชุมคงคา วัดศรีธรรมาราม วัดศรีวนาราม วัดสุกรีย์บุญญาราม วัดทวน
ทอง วั ด นพทองดี ศ รี พ ฤฒาราม (โป่ ง ) วั ด สว่ า งอารมณ์ วั ด เขาโพธิ์ ทอง วั ด เขามะกอก วั ด เขาเสาธงทอง
วัดชัยมงคล วัดธรรมสามัคคี วัดบุญสัมพันธ์ วัดบุณย์กัญจนาราม วัดสามัคคีประชาราม วัดสุทธาวาส วัดหนองปรือ วัด
พุทธิวราราม วัดสันติคาม วัดหนองเกตุน้อย วัดหนองเกตุใหญ่ วัดเขาบุญมีดาราราม วัดตะเคียนทอง วัดมาบฟักทอง
วัดยางใหญ่ วัดสันติธาราวาส วัดห้วยใหญ่ วัดอินทนาราม วัดเวฬุวนาราม วัดถ้ำประทุน วัดช่องลมนาเกลือ และวัดโพธิ
สัมพันธ์
- ศาสนสถานทางศาสนาอิสลาม มีจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ มัสยิดฮีดายาตุส
ซาลี ก ี น มั ส ยิ ด นู ร ุ ้ ล ยากี น มั ส ยิ ด ตออะติ ้ ล ละห์ มั ส ยิ ด ดาร้ ล อั บ ร็ อ ร มั ส ยิ ด แช็ ค มู ฮ ำหมั ด อาลี และมั ส ยิ ด
ยามีอุ้ลอิลาม
- ศาสนสถานทางศาสนาคริสต์ 4 แห่ง ได้แก่ โบสถ์เซ็นต์นิโคลัส (คาธอลิก) คริสตจักรพัทยา
(โปแตสแตนท์) คริสตจักรนิมิตใหม่สามัคคีธรรม (โปแตสแตนท์) และโบสถ์คริสเตียนออร์โธด็อกซ์
(จ) สาธารณสุข
สถานพยาบาลในเมืองพัทยา ประกอบด้วย โรงพยาบาล จำนวน 5 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วย
โรงพยาบาลในสังกัดของรัฐ 1 แห่ง โรงพยาบาลของเอกชน 3 แห่ง และโรงพยาบาลที่อยู่ในกำกับดูแลของเมืองพัทยา 1
แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 14 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองพัทยา จำนวน 1 แห่ง ศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเมืองพัทยา จำนวน 29 แห่ง (ที่มา: สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา ณ กุมภาพันธ์ 2560)
อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมืองพัทยา (อสม.) จำนวน 225 คน คลินิกเวชกรรม จำนวน 136 แห่ง ร้านขายยา จำนวน
470 แห่ง คลินิกสัตวแพทย์ จำนวน 38 แห่ง โรงพยาบาลสัตว์ จำนวน 6 แห่ง (ที่มา: สาธารณสุขอำเภอบางละมุง, ปศุสัตว์
อำเภอบางละมุง ณ กุมภาพันธ์ 2560)

(ฉ) โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม
1) ด้านเศรษฐกิจ
เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ
และเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภาคตะวันออก กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จึงเป็น
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการ โดยประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพด้านการค้าและ
การบริการนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ นอกนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประมง.และการค้าขาย.
จากข้อมูล.จปฐ..ของกรมพัฒนาชุมชน.กระทรวงมหาดไทย พบว่า.ในปี.พ.ศ.2557 ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยประมาณ
181,840 บาท/คน/ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1) สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของเมืองพัทยา
ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากกว่าร้อยละ 90 ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม โดย
กิจกรรมต่างๆ เช่น โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล ไนท์คลับ สถานบันเทิง ร้านอาหาร เป็นต้น มีโรงงานอุตสาหกรรมร้อยละ
3 เช่น โรงงานทำคอนกรีต อิฐบล็อก แผ่นพื้นคอนกรีต วงกบประตูหน้าต่าง โรงงานแป้งมันสำปะหลัง เป็นต้น
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1.2) การเกษตรกรรม
พื้นที่เกษตรกรรมของเมืองพัทยาอยู่ในบริเวณตำบลห้วยใหญ่ และตำบลหนองปลา
ไหล โดยมีการปลูกมันสำปะหลัง สับปะรดและมะพร้าว เป็นต้น ประชากรประกอบอาชีพด้านนี้ประมาณร้อยละ 3
เพราะปัจจุบันที่ดินมีราคาสูง ทำให้การลงทุนการเกษตรน้อย
1.3) การพาณิชยกรรมและการบริการ (ที่มา: Call Center เมืองพัทยา, 2562) ได้แก่
-โรงแรม
จำนวน 1,045 แห่ง -อพาร์ทเม้นท์, แมนชั่น
จำนวน 641
แห่ง
-รีสอร์ท
จำนวน 206 แห่ง -ธนาคาร, เคาน์เตอร์ธนาคาร
จำนวน 551
แห่ง
-บังกะโล
จำนวน 31
แห่ง -สถานีบริการน้ำมัน
จำนวน 23
แห่ง
-เกสท์เฮ้าส์
จำนวน 272 แห่ง -สถานีบริการ LPG
จำนวน 17
แห่ง
-คอนโดมิเนียม จำนวน 347 แห่ง -สถานีบริการ NGV
จำนวน 2
แห่ง
-หมู่บ้านจัดสรร จำนวน 211 แห่ง -ห้างสรรพสินค้า,ร้านสะดวกซื้อ จำนวน 578
แห่ง
-ร้านอาหาร
จำนวน 2,383 แห่ง -สถานบันเทิง
จำนวน 1,058 แห่ง
-ตลาดสด
จำนวน 14
แห่ง (รวมถึงบาร์เบีย สปา นวดแผนโบราณ)
สถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 223 แห่ง
2) ด้านสังคม
2.1) การปกครอง
เมืองพัทยามีพื้นที่ทั้งหมด 208.10 ตารางกิโลเมตร หรือ 130,062 ไร่ มีลักษณะเป็น
เมืองท่องเที่ยว ได้ส่งผลให้ชุมชนส่วนใหญ่แปรเปลี่ยนเป็นชุมชน พาณิชยกรรม และบริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว บางชุมชนยังคงมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรม หรือชุมชนประมง อีกทั้งยังพบการอพยพโยกย้ายของ
ประชากรจากทุกภาคของประเทศและชาวต่างประเทศจากทุกภูมิภาคของโลกเข้ามาทำงานและพักอาศัยในเขตเมือง
พัทยาเป็นจำนวนมาก ทำให้สภาพสังคมมีความซับซ้อนและหลากหลาย ในปัจจุบันมีชุมชนในเขตเมืองพัทยา 42
ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนกระทิงลาย
2. ชุมชนเกาะล้าน
3. ชุมชนเขาตาโล
4. ชุมชนเขาน้อย
5. ชุมชนซอยกอไผ่
6. ชุมชนหนองอ้อ (ซอยชุมสาย)
7. ชุมชนซอยไปรษณีย์
8. ชุมชนซอย 5 ธันวา
9. ชุมชนซอย 6 ยศศักดิ์
10. ชุมชนตลาดเก่านาเกลือ
11. ชุมชนเทพประสิทธิ์
12. ชุมชนทัพพระยา
13. ชุมชนบ้านหัวทุ่ง
14. ชุมชนพัทยากลาง
15. ชุมชนโพธิสัมพันธ์
16. ชุมชนรุ่งเรือง
17. ชุมชนร้อยหลัง
18. ชุมชนลานโพธิ์
19. ชุมชนวัดชัยมงคล
20. ชุมชนวัดช่องลม
21. ชุมชนวัดธรรมสามัคคี
22. ชุมชนวัดบุณย์กัญจนาราม
23. ชุมชนต้นกระบก (สุเหร่าฯ)
24. ชุมชนบ้านโรงไม้ขีด (หนองเกตุ)
25. ชุมชนหนองตะแบก
26. ชุมชนหนองพังแค
27. ชุมชนหนองใหญ่บน
28. ชุมชนวอล์คกิ้งสตรีท
29. ชุมชนเจริญสุขพัฒนา
30. ชุมชนชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ
31. ชุมชนบ้านกระบก 33
32. ชุมชนชุมสาย
33. ชุมชนพัทยาใต้พัฒนา
34. ชุมชนชัยพรวิถี
35. ชุมชนหนองใหญ่ล่าง
36. ชุมชนหนองใหญ่ก้าวหน้า
37. ชุมชนอรุโณทัย
38. ชุมชนชัยพฤกษ์
39. ชุมชนมาบประดู่
40. ชุมชนแหลมราชเวช
41. ชุมชนบงกช
42. ชุมชนเพนียดช้าง
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(ช) สถานที่เพื่อการกีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
เมืองพัทยามีสถานที่เพื่อการกีฬา นันทนาการ/พักผ่อน ทั้งที่เป็นของหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานเอกชน จำนวนทั้งหมด 77 แห่ง ได้แก่ สนามกีฬาอเนกประสงค์ 8 แห่ง สนามฟุตบอล 4 แห่ง สนาม
บาสเกตบอล 11 แห่ง สนามตะกร้อ 10 แห่ง สระว่ายน้ำ 2 แห่ง สนามเด็กเล่น 16 แห่ง และอาคารกีฬาในร่ม 1 แห่ง
2) การศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคมระดับปฐมภูมิ
เป็นการศึกษาที่ทำให้ทราบข้อมูลการประกอบอาชีพรายได้ ของครัวเรือนในเขตพื้นที่ศึกษา รวมถึงการรับ
ข่าวสารทัศนคติความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน ต่อการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการใน
อนาคต และทำให้ทราบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพที่คาดว่าจะ
ได้รับทั้งในช่วงการก่อสร้างโครงการและเมื่อเปิดดำเนินการแล้ว รวมทั้งผลดีและผลเสียต่างๆ ที่ได้รับจากโครงการ โดย
ผลการศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคมระดับปฐมภูมิได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 3.4.5 ผลการศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม
ระดับปฐมภูมิ และการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.4.2 การสาธารณสุข
1) สถานพยาบาล
สถานพยาบาลในเมืองพัทยา ประกอบด้วย โรงพยาบาล จำนวน 5 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วย โรงพยาบาล
ในสังกัดของรัฐ 1 แห่ง โรงพยาบาลของเอกชน 3 แห่ง และโรงพยาบาลที่อยู่ในกำกับดูแลของเมืองพัทยา 1 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 14 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองพัทยา จำนวน 1 แห่ง ศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชนเมืองพัทยา จำนวน 29 แห่ง (ที่มา: สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา ณ กุมภาพันธ์ 2560) อาสาสมัคร
สาธารณสุขในเขตเมืองพัทยา (อสม.) จำนวน 225 คน คลินิกเวชกรรม จำนวน 136 แห่ง ร้านขายยา จำนวน 470
แห่ง คลินิกสัตวแพทย์ จำนวน 38 แห่ง โรงพยาบาลสัตว์ จำนวน 6 แห่ง (ที่มา: สาธารณสุขอำเภอบางละมุง , ปศุ
สัตว์อำเภอบางละมุง ณ กุมภาพันธ์ 2560) รายละเอียดดังนี้
1.1) โรงพยาบาล จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
(1) โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 แห่ง
- โรงพยาบาลบางละมุง จำนวน 260 เตียง บุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์
จำนวน 53 คน ทันตแพทย์ จำนวน 11 คน เภสัชกร จำนวน 27 คน พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 314 คน ทันตสาธารณสุข
จำนวน 10 คน แพทย์แผนไทย จำนวน 2 คน นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 10 คน นักวิทยาศาสตร์การแพทย จำนวน 2
คน นักรังสีการแพทย์ จำนวน 3 คน นักจิตวิทยา จำนวน 4 คน นักกายภาพบำบัด จำนวน 8 คน นักกิจกรรมบำบัด
จำนวน จำนวน 2 คน นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 คน นักโภชนาการ จำนวน 2 คน และนักวิชาการสาธารณสุขและ
เจ้าหน้าที่อื่นๆ จำนวน 40 คน (ที่มา : โรงพยาบาลบางละมุง, 2562)
(2) โรงพยาบาลของเอกชน จำนวน 3 แห่ง
- โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำนวน 300 เตียง บุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์
จำนวน 129 คน (Part-Time 339 คน) ทันตแพทย์ จำนวน 13 คน (Part-Time 32 คน) พยาบาล จำนวน 467 คน
(Part-Time 66 คน) เภสัชกร จำนวน 38 คน (Part-Time 21 คน) และเจ้าหน้าที่พยาบาล 395 คน (ที่มา: โรงพยาบาลกรุงเทพ
พัทยา, 2562)
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- โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล จำนวน 50 เตียง บุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์
จำนวน 10 คน ทันตแพทย์ จำนวน 2 คน พยาบาล จำนวน 45 คน เภสัชกร จำนวน 6 คน นักเทคนิคการแพทย
จำนวน 6 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ จำนวน 174 คน (ที่มา: โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล, 2562)
- โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ จำนวน 80 เตียง บุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย
แพทย์ จำนวน 54 คน ทันตแพทย์ จำนวน 3 คน พยาบาล จำนวน 29 คน เภสัชกร จำนวน 14 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ
175 คน (ที่มา: โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์, 2562)
(3) โรงพยาบาลในกำกับดูแลของเมืองพัทยา จำนวน 1 แห่ง
- โรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน 110 เตียง บุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์
จำนวน 5 คน (โรงพยาบาลธนบุรี จำนวน 15 คน) ทันตแพทย์ จำนวน 5 คน พยาบาล จำนวน 19 คน (โรงพยาบาล
ธนบุรี จำนวน 73 คน) เภสัชกร จำนวน 5 คน (โรงพยาบาลธนบุรี จำนวน 8 คน) นักกายภาพบำบัด จำนวน 3 คน
(โรงพยาบาลธนบุรี จำนวน 3 คน) นักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 คน (โรงพยาบาลธนบุรี จำนวน 3 คน) นักเทคนิค
การแพทย์ จำนวน 2 คน (โรงพยาบาลธนบุรี จำนวน 8 คน) และเจ้าหน้าที่อื่นๆ (ที่มา: โรงพยาบาลเมืองพัทยา, 2562)
1.2) ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองพัทยา จำนวน 1 แห่ง
1.3) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเมืองพัทยา จำนวน 29 แห่ง
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนทัพพระยา
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหนองใหญ่ 1
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหนองใหญ่ 2
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนตลาดเก่านาเกลือ 1
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนตลาดเก่านาเกลือ 2
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนชุมสาย
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนร้อยหลัง
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนรุ่งเรือง
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเทพประสิทธิ์
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนวัดโพธิ์
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนสำนักสงฆ์หนองอ้อ
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนกระทิงลาย
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนโรงไม้ขีด
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหนองพังแค
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนวัดธรรมสามัคคี
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหัวทุ่ง
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนพัทยากลาง 40/2
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนรุ้งแลนด์
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนวัดบุณย์กัญจนาราม
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเขาตาโล
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนกอไผ่ 1
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบงกช
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนกอไผ่ 2
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 5 ธันวา
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนอรุโณทัย 1
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนวัดชัยมงคล
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนอรุโณทัย 2
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเกาะล้าน
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนแหลมราชเวช
(ที่มา: สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา, 2562)
1.4) อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมืองพัทยา (อสม.) จำนวน 248 คน
1.5) ศูนย์สาธารณสุขชุมชน 29 แห่ง มีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในทุกชุมชนและมีการ
จัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ออกไปให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนแต่บริการสาธารณสุขยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้ องการของชุ มชน เนื ่ องจากเมื องพั ทยามี ป ั ญหาด้ านการอพยพโยกย้ ายของประชากรเข้ ามาประกอบอาชี พ
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โดยไม่ได้มี การย้ายทะเบียนเข้ามาอย่างถูกต้องเป็นจำนวนมากถึง 4-5 เท่า ของจำนวนประชากรที่มีอยู่จริงตาม
ทะเบียนราษฎร์ จึงทำให้สัดส่วนจำนวนแพทย์ พยาบาล และสถานพยาบาลไม่สมดุลกับจำนวนประชากรที่มีอยู่จริงใน
เมืองพัทยา (ที่มา: สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา, 2562)
1.6) คลินิก จำนวน 321 แห่ง ประกอบด้วย คลินิกเวชกรรม จำนวน 147 แห่ง คลินิกทันตกรรม
จำนวน 113 แห่ง คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง จำนวน 20 แห่ง คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ จำนวน 3 แห่ง คลินิก
กายภาพบำบัด จำนวน 9 แห่ง คลินิกเทคนิคการแพทย์ จำนวน 8 แห่ง คลินิกการแพทย์แผนไทย จำนวน 12 แห่ง คลินิก
การแพทย์ แผนไทยประยุ กต์ จำนวน 2 แห่ ง คลิ น ิ กประกอบโรคศิ ลปะ จำนวน 6 แห่ ง และสหคลิ น ิ ก จำนวน
1 แห่ง (ที่มา: สาธารณสุขอำเภอบางละมุง, 2562)
1.7) คลินิกสัตวแพทย์ จำนวน 38 แห่ง (ที่มา: ปศุสัตว์อำเภอบางละมุง, 2562)
1.8) โรงพยาบาลสัตว์ จำนวน 6 แห่ง (ที่มา: ปศุสัตว์อำเภอบางละมุง, 2562)
1.9) ร้ า นขายยา จำนวน 471 แห่ง ประกอบด้วย ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 426 แห่ง
ร้านขายยาแผนโบราณ จำนวน 17 แห่ง ร้านผลิตยาแผนโบราณ จำนวน 17 แห่ง และร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ประเภทบรรจุเสร็จ จำนวน 23 แห่ง (ที่มา: สาธารณสุขอำเภอบางละมุง, 2562)
2) สถิติการเจ็บป่วยของประชาชน
โรงพยาบาลเมืองพัทยา ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี การศึกษาสถิติการ
เจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ พบว่า ในปี พ.ศ. 2560-2562 กลุ่มโรคที่พบมากที่สุดสามอันดับแรก คือ โรค
ระบบหายใจ 107,350 ราย รองลงมา โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ จำนวน 67,614 ราย และโรคระบบไหลเวียน
เลือด จำนวน 58,461 ราย โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4.1-1 และสถิติสาเหตุการตาย 10 อันดับแรกของ
ประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเมืองพัทยาในช่วงปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ.2562 พบว่า มีสาเหตุการ
ตาย ได้แก่ หัวใจล้มเหลว กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และการติดเชื้อในกระแสเลือด (ไม่ระบุชนิด) แสดงดัง
ตารางที่ 3.4.1-2 เมือ่ นำสถิติการเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ในปี พ.ศ. 2560-2562 เปรียบเทียบกับ
สถิติสาเหตุการตาย 10 อันดับแรกของประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเมืองพัทยาในช่วงปี พ.ศ.
2560 - พ.ศ.2562 พบว่า โรคที่มีสาเหตุการเจ็บป่วยสอดคล้องกับสาเหตุการเสียชีวิต คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด
ซึ่งเป็นกลุ่มโรคอันดับ 3 จาก 21 กลุ่มโรคของโรงพยาบาลเมืองพัทยา ซึ่งโรคและอัตราการเสียชีวิตดังกล่าวมีหลาย
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค ซึ่งไม่อาจระบุชี้ได้อย่างชัดเจน ดังนั้น โครงการจึงนำสถิติการเจ็บป่วยที่มีอันดับ
สูงสุด ได้แก่ โรคระบบหายใจ มาพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรมในระยะปรับปรุงโครงการ ได้แก่
การก่อสร้างที่พักมูลฝอยรวม และจัดทำพื้นที่จอดรถยนต์ภายนอกโครงการ และในระยะดำเนินการ ได้แก่ การ
สัญจรเข้า-ออกโครงการของผู้เข้าใช้บริการและพนักงาน โดยรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจั กรยานยนต์ ซึ่งกิจกรรม
ต่างๆ อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง กลิ่นรบกวน และเขม่าควัน ซึ่งทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศที่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนผู้อยู่โดยรอบซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคทางด้านระบบหายใจได้ ดังนั้น โครงการได้
กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบในด้านคุณภาพอากาศ และ
กำหนดมาตรการฯ ด้านสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ แสดงดังบทที่ 5
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ตารางที่ 3.4.2-1 สถิติรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ.2560-พ.ศ.2562 ของโรงพยาบาลเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (รง. 504)
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)

2560
(ราย)
13,990
1,037
878
13,196
961
4,143
4,201
1,529
18,429
39,060
15,845
6,824
17,936
19,439
854

โรคติดเชื้อและปรสิต
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม
โรคระบบประสาท
โรคประสาทตารวมส่วนประกอบของตา
โรคหูและปุ่มกกหู
โรคระบบไหลเวียนเลือด
โรคระบบหายใจ
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก
โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ
ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด
ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7
482
วันหลังคลอด )
รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซมผิดปกติ
154
อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัตกิ าร
13,485
ที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้
231
การเป็นพิษและผลที่ตามมา
2,833
อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา
9,427
สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย
รวม
184,934

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี, 2563

ลำดับที่
6
15
17
8
16
12
11
14
3
1
5
10
4
2
18

2561
ลำดับที่
(ราย)
17,902
4
1,193
15
827
18
13,654
7
928
16
3,897
12
5,263
11
1,677
14
18,930
3
34,075
1
15,222
6
5,948
10
16,042
5
23,564
2
922
17

2562
ลำดับที่
(ราย)
15,491
5
1,576
15
769
18
13,915
8
954
17
4,443
12
5,366
11
2,043
14
21,102
3
34,215
1
14,544
7
6,641
10
14,901
6
24,611
2
1,051
16

รวม
(ราย)
47,383
3,806
2,474
40,765
2,843
12,483
14,830
5,249
58,461
107,350
45,611
19,413
48,879
67,614
2,827

ลำดับที่
5
15
18
8
16
12
11
14
3
1
6
10
4
2
17

19

363

20

238

20

1,083

20

21

149

21

151

21

454

21

7

13,469

8

17,893

4

44,847

7

20
13
9
-

459
2,842
10,107
187,433

19
13
9
-

509
3,093
10,643
194,149

19
13
9
-

1,199
8,768
30,177
566,516

19
13
9
-
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ตารางที่ 3.4.2-2 สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดชลบุรี CUP โรงพยาบาลเมืองพัทยา ปี พ.ศ.2560-พ.ศ.2562
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)
2560 (ราย) ลำดับที*่ 2561 (ราย) ลำดับที่ 2562 (ราย) ลำดับที่ รวม (ราย)
2
1
2
หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด
4
1
3
3
2
2
9
หัวใจล้มเหลว
2
5
2
หัวใจหยุดเต้น ไม่ระบุรายละเอียด
1
4
3
1
1
9
5
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด
1
7
1
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด
2
6
2
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
1
9
1
หัวใจล้มเหลวแบบมีน้ำคั่ง
1
3
2
4
1
4
4
ปอดบวม ไม่ระบุรายละเอียด
1
8
1
ปอดบวมที่เกิดจากแบคทีเรีย ไม่ระบุรายละเอียด
1
10
1
โรคของเนื้อปอด ไม่ระบุรายละเอียด
2
2
2
3
4
การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด
1
5
1
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัส (เอชไอวี) ที่ไม่ระบุรายละเอียด
1
5
1
เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่ส่วนขึ้น
1
6
1
เนื้องอกร้ายทุติยภูมิของปอด
1
9
1
เนื้องอกร้ายของปากมดลูก
1
10
1
เนื้องอกร้ายของเต้านม ไม่ระบุตำแหน่ง
1
6
1
เลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้ ไม่ระบุรายละเอียด
1
7
1
เลือดออกผิดปกติแบบอื่นจากมดลูกและช่องคลอด
1
8
1
การบาดเจ็บที่ไม่ระบุรายละเอียดที่ศีรษะ
1
7
1
รูปผิดปกติแต่กำเนิดแบบอื่นของลิ้นหัวใจพัลโมนารี
การสำลักและกลืนอาหารทำให้อุดกั้นทางเดินหายใจ สถานที่ไม่ระบุรายละเอียดขณะ
1
10
1
ทำกิจกรรมอื่นที่ไม่ระบุรายละเอียด
1
8
1
ไตวายเฉียบพลัน
3
2
3
Systemic Inflammatory Response Syndrome unspecified
รวม
14
19
13
46

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี, 2563 / * ลำดับที่ ; เรียงตามลำดับข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สืบค้นทางเว็บไซด์: http://hdc2.cbo.moph.go.th/hdc/main/index.php เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
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3.4.3 การป้องกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ
1) การป้องกันอัคคีภัยและสาธารณะภัย
1.1) เมืองพัทยามีสถานีดับเพลิง 3 สถานี ได้แก่
- สถานีดับเพลิงเขตพัทยาใต้ รับผิดชอบตั้งแต่ถนนพัทยาเหนือถึงถนนเทพประสิทธิ์
- สถานีดับเพลิงเขตนาเกลือ รับผิดชอบตั้งแต่คลองกระทิงลายถึงถนนพัทยาเหนือ
- สถานีดับเพลิงเขตจอมเทียน รับผิดชอบตั้งแต่ถนนเทพประสิทธิ์ถึงสุดเขตเมืองพัทยา
ด้านนาจอมเทียน
1.2) รถดับเพลิงและอุปกรณ์ในการดับเพลิง มีดังนี้
- รถยนต์ดับเพลิง
จํานวน 18 คัน
- รถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง (ขนาด 12,000 ลิตร)
จํานวน 1 คัน
- รถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง (ขนาด 10,000 ลิตร)
จํานวน 9 คัน
- รถยนต์ดับเพลิงชนิดโฟมและเคมี
จํานวน 4 คัน
- รถยนต์กระเช้าหอน้ำขนาดความสูง 68 เมตร
จํานวน 2 คัน
- รถยนต์กระเช้าหอน้ำพร้อมบันไดเลื่อนขนาดความสูง 60 เมตร จํานวน 1 คัน
- รถยนต์กระเช้าหอน้ำพร้อมบันไดเลื่อนขนาดความสูง 53 เมตร
จํานวน 1 คัน
- รถยนต์กระเช้าหอน้ำพร้อมบันไดเลื่อนขนาดความสูง 32 เมตร จํานวน 2 คัน
- รถยนต์กระเช้าหอน้ำพร้อมบันไดเลื่อนขนาดความสูง 18 เมตร จํานวน 1 คัน
- รถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์
จํานวน 3 คัน
- รถยนต์ไฟฟ้าส่องสว่าง
จํานวน 3 คัน
- รถยนต์เครื่องอัดอากาศ
จํานวน 3 คัน
- รถยนต์ตรวจการณ์
จํานวน 4 คัน
- รถยนต์บรรทุกเครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม
จํานวน 3 คัน
- รถยนต์ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล
จํานวน 1 คัน
- รถจักรยานยนต์
จํานวน 6 คัน
- เครื่องสูบน้ำชนิดลากจูงขนาดท่อ 8 นิว้
จํานวน 6 เครื่อง
- เครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม
จํานวน 6 เครื่อง
- เครื่องสูบน้ำทุ่นลอย
จํานวน 4 เครื่อง
- เครื่องสูบน้ำไดโว่
จํานวน 14 ตัว
- ชุดผจญเพลิงกันความร้อน
จํานวน 85 ชุด
- เครื่องช่วยหายใจสะพายหลัง
จํานวน 85 ชุด
- ประเภทเครื่องดูดควัน/เป่าลม
จํานวน 6 เครื่อง
- เบาะลมช่วยชีวิต
จํานวน 1 ตัว
- เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส
จํานวน 6 เครื่อง
- เครื่องวัดก๊าซ
จํานวน 4 เครื่อง
- กล้องถ่ายภาพความร้อนสําหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จํานวน 3 เครื่อง
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1.3) อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง จํานวนทั้งหมด 96 คน ประกอบด้วย
- พนักงานสามัญ
จํานวน 18
คน
- ลูกจ้างประจํา
จํานวน 10
คน
- พนักงานจ้าง
จํานวน 58
คน
(ที่มา : ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบก เมืองพัทยา, 2562)

โครงการตั้งอยู่ที่ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี อยูในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงเขตพัทยาใต้ ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 2.5 กิโลเมตร
ตามถนนสายหลักและในการเดินทางมายังพื้นที่โครงการกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้จะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที

3.4.4 สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว
1) แหล่งท่องเที่ยว
(1) หาดจอมเทียน

เป็นหาดทรายสวยงามทอดตัวเป็นแนวยาวตามถนนเลียบชายหาด หรือแยกขวาจากถนนสุขุมวิท
กิโลเมตรที่ 150.5 เข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ตั้งโครงการประมาณ 1.2 กิโลเมตร เป็นหาดที่มีน้ำ
ทะเลสะอาด เหมาะสำหรับเล่นน้ำ หรือกีฬาทางน้ำ เช่น สกู๊ตเตอร์ วินเซิร์ฟ พาราเซลลิ่ง ฯลฯ บริเวณหาดมีร้านอาหาร
และที่พักหลายแห่ง ซึ่งหาดจอมเทียน จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทหาดทราย
(2) หาดพัทยา

ชายหาดพัท ยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ เด่นสะดุด ตา เป็นชายหาดรูปโค้ง อยู่ในเมืองพัท ยา
เริ่มตั้งแต่บริเวณพัทยาเหนือ (แยกโรงแรมดุสิตรีสอร์ท ) เลียบไปตามแนวถนนชายหาด จนถึงพัทยาใต้ (จรดเขา
พัทยา) อยู่ห่างจากที่ตั้งโครงการประมาณ 2.90 กิโลเมตร ซึ่งในบริเวณย่านนี้ทั้งหมด เป็นเขตชุมชนหนาแน่น มี
โรงแรม ร้านค้า ภัตตาคาร ร้านอาหาร และธุรกิจทุกประเภทตั้งอยู่มากมาย มีถนนเลียบชายหาดตลอดสายยาว
ประมาณ 3 กิ โ ลเมตร ร่ ม รื ่ น ไปด้ ว ยพั น ธุ ์ ไ ม้ น านาชนิ ด ชายหาดด้ า นเหนื อ เป็ น บริ เ วณที ่ ค ่ อ นข้ า งเงี ย บสงบ
นักท่องเที่ยวนิยมไปพักผ่อน เล่นน้ำ และเล่นกีฬาทางน้ำต่างๆ สำหรับช่วงกลางหาดจนถึงสุดหาดทางด้านใต้ เป็น
บริเวณที่เป็นแหล่งอาหาร เครื่องดื่ม ห้างสรรพสินค้า ร้านขายของที่ระลึก ตลอดจนแหล่งบันเทิงเริงรมย์ต่างๆ
(3) เขาพระตำหนัก (เขาพระบาท)

เขาพระตำหนักหรือเขาพระบาท อยู่ห่างจากที่ตั้งโครงการประมาณ 2.8 กิโลเมตร มีลักษณะเป็น
ภูเขาเตี้ยๆ คั่นระหว่างหาดพัทยาใต้กับหาดจอมเทียนบนยอดเขาเป็นที่ตั้งของวัดเขาพระบาท อนุสาวรีย์พระเจ้าบรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และจุดชมวิวซึ่งเปิดให้ขึ้นไปชมได้ระหว่างเวลา 7.00-22.00 น. จากจุดนี้จะ
มองเห็นทัศนียภาพ โค้งอ่าวของบริเวณเมืองพัทยาได้สวยงามมาก บริเวณเชิงเขามีสวนสาธารณะ สำหรับพักผ่อน
ออกกำลังกาย และที่ตั้งของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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(4) วัดพระใหญ่

วัดพระใหญ่ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดชลบุรี นามว่า "พระพุทธ
สุโขทัยวลัยชลธาร" ที่ประชาชนนิยมเรียกว่า "หลวงพ่อใหญ่" สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 หน้าตักกว้าง 5 วา 9 นิ้ว
สูง 9 วา 9 นิ้ว ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปยืน และพระพุทธรูปประจำวันประดิษฐานอยู่โดยรอบ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก
โครงการประมาณ 1.8 กิโลเมตร
(5) สวนเฉลิมพระเกียรติ

เมื อ งพั ท ยาได้ ส ร้ า งสวนสาธารณะบริ เ วณเชิ ง เขาพั ท ยา (ถนนพระตำหนั ก ) สร้ า งเพื ่ อ เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2531 เนื่องในมหามงคลสมัยเจริญ
พระชนมพรรษา 5 รอบ และได้ตั้งชื่อสวนสาธารณะนั้นว่า “สวนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9” ซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งโครงการ
ประมาณ 2.6 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 15 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย
(6) เมืองจำลอง

ตั้งอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 143 ถนนสุขุมวิท อยู่ห่างจากที่ตั้งโครงการประมาณ 6.6 กิโลเมตร
ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมสิ่งจำลองปูชนียสถานและโบราณสถานที่สำคัญของประเทศไทยในอัตราส่วน 1 : 25
ประมาณ 80 แห่ง ทั่วโลก เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ 07.00-22.00 น.
(7) พิพิธภัณฑ์ขวด

ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท บริเวณกิโลเมตรที่ 145 ระหว่างพัทยากลางและพัทยาใต้ อยู่ห่างจากที่ตั้ง
โครงการประมาณ 6.60 กิโลเมตร เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานประดิษฐ์ในขวดแก้วแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็น
ศิลปะที่เกิดจากความเพียรพยายามของนายปิเตอร์ เบย์เดอเลย์ ชาวฮอลแลนด์ มีการจำลองสิ่งของต่างๆ เช่น
พระพุทธรูป บ้านทรงไทย กังหันลมเก๋งจีน และประกอบเข้าไปอยู่ในขวดแก้วได้อย่างน่าอัศจรรย์ อีกทั้งได้ประดิษฐ์
เรือย่อส่วนหลายรูปแบบ เปิดให้ชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น.
(8) พิพิธภัณฑ์ริบลีส์

พิพิธภัณฑ์ริบลียส์ (เชื่อหรือไม่ ) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวที่แปลกประหลาดและสิ่ง
มหัศจรรย์ต่างๆ ที่สะสมไว้จากทั่วโลกกว่า 300 ชิ้น ของนายโรเบิร์ต ริปลียส์ ชาวอเมริกัน เช่น ม้าสามขา มนุษย์สี่
ตา ศีรษะมนุษย์ย่อส่วน และพิพิธภัณฑ์ปลาฉลาม มาจัดแสดงที่ รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา ถนนเลียบชายหาด
พัทยา ซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งโครงการประมาณ 2.9 กิโลเมตร และเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-24.00 น.
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(9) ปราสาทไม้สัจธรรม

ปราสาทสัจธรรม ตั้งอยู่บริเวณแหลมราชเวช ตำบลนาเกลือ เมืองพัทยา ทางเข้าอยู่บริเวณซอย
นาเกลือ 12 ซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งโครงการประมาณ 7.8 กิโลเมตร เป็นปราสาทไม้ริมทะเลที่อลังการตระการตา งดงาม
ด้วยประติมากรรม และลวดลายแกะสลักที่สะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์ ภูมิปัญญา คุณธรรม และปรัชญาของคนในโลก
ตะวันออก เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2524 โดยคุณเล็ก วิริยะพันธ์ ผู้ก่อตั้งเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ปราสาทสัจ
ธรรมสร้ างด้ วยไม้ ท ั ้ งหลั ง ไม่ ม ี โลหะเข้ ามาปะปน ใช้ ระบบเข้ าเดื อยไม้ แบบไทย หรื อใส่ สลั กไม้ นั บเป็ นงาน
สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมแห่งศตวรรษ
(10) สวนสนุกพัทยาปาร์ค

สวนสนุกพัทยาปาร์ค ห่างจากที่ตั้งโครงการประมาณ 1.9 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของสวนน้ำพัทยา
มีหอสูงสำหรับชมวิว และโรงแรม (Pattaya Park Beach Resort & Tower) ที่บริเวณสวนน้ำ เป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ มีสระน้ำวน สระว่ายน้ำ และสไลเดอร์ขนาดใหญ่เปิดให้บริการทุกวัน สำหรับผู้ที่ขึ้นชมวิวที่หอสูง สามารถ
ใช้บริการกระเช้าไฟฟ้า (Cable Car) หรือใช้บริการพิเศษสำหรับการห้อยตัวลงมาโดยสายเคเบิ้ลได้
(11) โชว์คาบาเรต์

เป็นการแสดงโชว์ของบรรดาสาวสวยประเภทสอง กับการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ประกอบกับ
เครื่องแต่งกาย และฉากเวทีที่สวยงามตระการตานับเป็นโชว์ที่ผู้มาเยือนพัทยาส่วนใหญ่ไม่พลาด เปิดแสดงอยู่สอง
แห่ง คือ ทิฟฟานีโชว์ และอัลคาซาร์โชว์ ซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งโครงการประมาณ 4.6 กิโลเมตร
(12) วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม

ตั้งอยู่ที่ถนนสว่างฟ้า ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง เป็นวัดที่เก่าแก่ คาดว่าสร้างมาตั้งแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่า เป็นจุดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงหยุดทัพสมัยตีฝ่าวงล้อมพม่า เมื่อตอนที่
กรุงศรีอยุธยาจะเสียกรุงครั้งที่ 2 ภายในวัดมีอาคารสร้างด้วยไม้เก่าแก่มาก เป็นวัดที่มีปูชนียวัตถุที่น่าสักการะและ
แวะชมอย่างมาก ซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งโครงการประมาณ 8.1 กิโลเมตร
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2) แหล่งโบราณสถานอันควรอนุรักษ์
ภายในจังหวัดชลบุรีมีโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 18 แห่ง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 ทั้งนี้
โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนที่อยู่ใกล้พื้นที่มากที่สุด คือ วัดหนองเกตุใหญ่ ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศใต้และ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 10.80 กิโลเมตร ซึ่งอยู่นอกรัศมีศึกษา 1 กิโลเมตร
ตารางที่ 3.4.4-1 แสดงโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนภายในจังหวัดชลบุรี
ที่ตั้ง

ตำบล

อำเภอ

เล่ม

ตอนที่

ลงวันที่

บางปลาสร้อย
บางปลาสร้อย
บางปลาสร้อย
แสนสุข
เหมือง
อ่างศิลา
อ่างศิลา
ท่าเทววงษ์
บ้านบ่อทอง
หนองปรือ
หนองปลาไหล
ท่าข้าม
ไร่หลักทอง
บ้านวัดโบสถ์
สระสี่เหลี่ยม
หน้าพระธาตุ
หน้าพระธาตุ

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เกาะสีชัง
บ่อทอง
บางละมุง
บางละมุง
พนัสนิคม
พนัสนิคม
พนัสนิคม
พนัสนิคม
พนัสนิคม
พนัสนิคม

119
119
118
115
116
113
116
107
75
118
118
101
106
119
52
52
52

พิเศษ 129 ง
พิเศษ 129 ง
พิเศษ 124 ง
พิเศษ 38 ง
พิเศษ 17 ง
พิเศษ 50 ง
พิเศษ 17 ง
113
75
พิเศษ 124 ง
พิเศษ 124 ง
101
106
119
-

26 ธ.ค. 2545
26 ธ.ค. 2545
17 ธ.ค. 2544
20 พ.ค. 2541
17 มี.ค. 2542
18 ธ.ค. 2539
17 มี.ค. 2542
28 มิ.ย. 2533
4 มี.ค. 2501
17 ธ.ค. 2544
17 ธ.ค. 2544
18 ก.ย. 2527
14 ก.พ. 2532
4 ธ.ค. 2545
8 มี.ค. 2478
8 มี.ค. 2478
8 มี.ค. 2478

พื้นที่
โบราณสถาน
ประมาณ (ไร่)
4-3-09
6-2-74
2-3-64
2-2-23.68
3-2-20.5
19-3-93
13-1-66
190-1-25
2,200-1-50
3-2-64
3-1-99
25-1-31
3-2-54
9-1-31
-

บางพระ

ศรีราชา

119

พิเศษ 129 ง

26 ธ.ค. 2545

3-2-66

ชื่อโบราณสถาน
1.วัดต้นสน
2.วัดใหญ่อินทราราม
3.ศาลจังหวัดชลบุรีหลังเก่า
4.วันบางเป้ง
5.วัดตาลล้อม
6.ตึกมหาราช ตึกราชินี
7.วัดอ่างศิลา
8.พระจุฑาธุชราชฐาน
9.เมืองพญาแร่
10.วัดหนองปรือ
11.วัดหนองเกตุใหญ่
12.เนินดินโคกพนมดี
13.วัดใต้ต้นลาน
14.วัดโบสถ์
15.สระน้ำ
16.เมืองพระรถ
17.พระพุ ท ธรู ป ศิ ล าสมั ย
ทวารวดี (โบราณวัตถุ)
18.วัดบางพระวรวิหาร

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ที่มา : สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, 2561
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3.4.5 ผลการศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจ -สังคมระดับปฐมภูมิ และการศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
1) ผลการศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคมระดับปฐมภูมิ
การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิเป็นการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ -สังคม ในระยะ 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่
โครงการ โดยเลือกวิธีสำรวจ/สัมภาษณ์รายบุคคล และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในด้านต่างๆ ซึ่งวิธีการสำรวจข้อมูลและการกำหนดจำนวนตัวอย่าง อธิบายได้ดังนี้
1.1) วิธีการศึกษา
โครงการได้ดำเนินการดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ประโยชน์อาคารเพื่อเป็นอาคารโรงแรมตั้งอยู่
ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
หลัก คือ รองรับนักท่องเที่ยว ผู้ที่ต้องการที่พักอาศัย และผู้มาทำงานบริเวณใกล้เคียงโครงการเป็นหลัก โดย
โครงการพร้อมพรั่งด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค และการเดินทางที่สะดวกในการสำรวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม ของพื้นที่โครงการ จะทำให้ทราบข้อมูลรายได้ การประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม
ปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบ ของหลังคาเรือนในเขตพื้นที่ศึกษา ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็น
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม พ.ศ. 2564 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยมี
รายละเอียดของครัวเรือนในเขตพื้นที่ศึกษา ดังนี้
(1) พื้นที่ศึกษา
การกำหนดขอบเขตการศึกษา อยู่ภายในรัศมี.1.กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ ซึ่งครอบคลุม
พื้นที่ตำบลหนองปลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (รูปที่ 3.4.5-1)
(2) วิธีการศึกษาและการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง
บริษัทที่ปรึกษาใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มพื้นที่
หลัก กลุ่มพื้นที่รอง พื้นที่อ่อนไหวและผู้นำชุมชน ในกรณีไม่ใด้รับความเห็นจะเปิดโอกาสให้แสดงความเห็นทาง
ไปรษณีย์ โทรศัพท์/โทรสาร และทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 พื้นที่หลัก ได้แก่
• กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ

บริษัทที่ปรึกษาพิจารณาจากหลังคาเรือน/สถานประกอบการที่ติดแนวเขตที่ดินของโครงการ
วิธีการสำรวจครอบคลุมทุกแห่งในพื้นที่การศึกษา โดยเลือกหัวหน้าครัวเรือนหรือคู่สมรส และถ้าหากเป็นสถาน
ประกอบการ จะสอบถามความคิดเห็นของเจ้าของกิจการ/ผู้จัดการ/ผู้แทนตอบแบบสอบถาม ซึ่งจากการสำรวจ พบว่า
โครงการมีหลังคาเรือน/สถานประกอบการที่ติดกับแนวเขตที่ดินโครงการ ทั้งหมด 3 แห่ง (รูปที่ 3.4.5-5)
• กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการรัศมี 100 เมตร ถัดจากพื้นที่ติดโครงการ

บริษัทที่ปรึกษาพิจารณาจากหลังคาเรือน/สถานประกอบการที่อยู่ถัดจากพื้นที่ติด
โครงการถึงระยะ 100 เมตรรอบพื้นที่โครงการ จะใช้วิธีการสำรวจครอบคลุมทุกแห่งในพื้นที่การศึกษา โดยเลือก
หัวหน้าครัวเรือนหรือคู่สมรสและถ้าหากเป็นสถานประกอบการ จะสอบถามความคิดเห็นของเจ้าของกิจการ/
ผู้จัดการ/ผู้แทนตอบแบบสอบถาม จากการสำรวจพื้นที่ศึกษานี้มีทั้งหมด 67 แห่ง (ตารางที่ 3.4.5-1 และรูปที่
3.4.5-6)
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ตารางที่ 3.4.5-1 แสดงจำนวนกลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการรัศมี 100 เมตร ถัดจากพื้นที่ตดิ โครงการ
รายละเอียด
1. ได้รับความเห็น
- แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ
- ไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆ ต่อโครงการ
2. ยังไม่ได้รับความเห็น
- กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการ
- พื้นที่กำลังก่อสร้าง
- ที่จอดรถ
รวมจำนวนทั้งสิ้น

จำนวน

ร้อยละ

22
22
45
39
4
2
67

32.84
32.84
67.16
86.67
8.89
4.44
100.00

กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง สามารถอธิบายเป็นขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเลือกกลุ่มตัวอย่างตามข้อกำหนดของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ศึกษา 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ มีพื้นที่ 3.14 ตารางกิโลเมตร บริษัท
ที่ปรึกษาใช้การนับจำนวนหลังคาเรือน/สถานประกอบการ ตามแผนที่ Google Earth (ข้อมูลปี 2020) สืบค้นเมื่อ
กันยายน 2563 แล้วนำมาเปรียบเทียบกับการลงสำรวจพื้นที่ของบริษัทที่ปรึกษา เพื่อให้ได้จำนวนหลังคาเรือนที่
ถูกต้องมากที่สุด ในการนับจำนวนหลังคาเรือนจะนับแต่ละส่วนโดยละเอียด 3 ซ้ำ แล้วมาตรวจสอบกับการลงพื้นที่
จริงร่วมด้วย (เดือนกันยายน 2563) ซึ่งจะได้จำนวนหลังคาเรือน/สถานประกอบการ ในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 1,028
หลังคาเรือน
การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคำนวณของ Yamane (Taro Yamane, 1973)
โดยกำหนดให้ค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และค่าระดับความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 นำมาคำนวณสูตร ดังนี้
n =
โดยที่ n
N
e
แทนค่า
n

N

คือ
คือ
คือ
=

n =

1 + Ne2
จำนวนตัวอย่าง
จำนวนหน่วยครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา (1,028 ครัวเรือน)
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ร้อยละ 5)
1,028
1 + (1,028 x (0.05)2)
287.96 ตัวอย่าง

ดังนั้น การศึกษาครั้งนีต้ ้องได้จำนวนตัวอย่างแบบสอบถามอย่างน้อย 288 ตัวอย่าง โดยบริษัท
ที่ปรึกษาดำเนินการเก็บตัวอย่างจำนวน 290 ตัวอย่าง เพื่อเป็นการสำรองข้อมูลจำนวน 2 ตัวอย่าง เผื่อในกรณี
ที่ลงพื้นที่ดำเนินงานจริงแล้วพบว่าจำนวนหลังคาเรือนไม่เป็นไปตามที่วางแผนดำเนินงานไว้
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ขั้นตอนที่ 2 การแบ่งกลุ่มตัวอย่างของพื้นที่รอง ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการรัศมีมากกว่า 100–500 เมตรจากพื้นที่โครงการ
2) กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการรัศมีมากกว่า 500–1,000 เมตรจากพื้นที่โครงการ
• กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการในรัศมีมากกว่า 100–500 เมตร จากพื้นที่โครงการ

จากแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการด้านอาคารและ
จัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560 ต้อง
สำรวจความคิดเห็นร้อยละ 80 ของจำนวนตัวอย่างในพื้นที่รอง จากการคำนวณตามระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์จะต้องเก็บตัวอย่างจำนวน 231 ตัวอย่าง (290 X 80 % = 231 ตัวอย่าง) จากการสำรวจพื้นที่จริง
รัศมีมากกว่า 100–500 เมตร ของโครงการ พบหลังคาเรือน/สถานประกอบการ จำนวน 325 หลังคาเรือน
ได้ ร ั บ ความเห็ น จำนวน 231 ตั ว อย่ า ง โดยการเลื อ กตั ว อย่ า งแบบอาศั ย ความน่ า จะเป็ น (Probability
Sampling) ซึ่งจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย (Cluster) ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบโครงการ ได้ 2 Cluster ตามแนวถนน
พระตำหนัก 5 (รูปที่ 3.4.5-2) ในแต่ละ Cluster ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
(ตารางที่ 3.4.5-2)
- พื้นที่ส่วนที่ A1 จำนวน 180 หลังคาเรือน (ร้อยละ 55.38) ของจำนวน 325 หลังคาเรือน) จึง

ต้องการตัวอย่างจำนวน (231 X 55.38%) = 128 ตัวอย่าง ได้รับความเห็นจริงจำนวน 128 ตัวอย่าง
- พื้นที่ส่วนที่ A2 จำนวน 145 หลังคาเรือน (ร้อยละ 44.62) ของจำนวน 325 หลังคาเรือน) จึง
ต้องการตัวอย่างจำนวน (231 X 44.62%) = 103 ตัวอย่าง ได้รับความเห็นจริงจำนวน 103 ตัวอย่าง
• กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการในรัศมีมากกว่า 500–1,000 เมตรจากพื้นทีโ่ ครงการ

จากแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการด้านอาคารและ
จัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560 จาก
การสำรวจกลุ ่ ม หลั ง คาเรื อ น/สถานประกอบการรั ศ มี ม ากกว่ า 500–1,000 เมตรจากพื ้ น ที ่ โ ครงการ
มีจำนวน 703 หลังคาเรือน ต้องสำรวจความคิดเห็นร้อยละ 20 ของจำนวนตัวอย่างในพื้นที่รอง จากการคำนวณ
ตามระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์จะต้องเก็บตัวอย่างจำนวน 59 ตัวอย่าง (290 X 20 % = 59 ตัวอย่าง)
จากการสำรวจพื้นที่จริงรัศมีมากกว่า 500–1,000 เมตร ของโครงการ พบหลังคาเรือน/สถานประกอบการ
จำนวน 703 หลังคาเรือน ได้รับความเห็นจำนวน 59 ตัวอย่าง โดยการเลือกตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น
(Probability Sampling) ซึ่งจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย (Cluster) ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบโครงการ ได้ 2 Cluster
ตามแนวถนนพระตำหนัก 5 (รูปที่ 3.4.5-2) ในแต่ละ Cluster ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random
Sampling) (ตารางที่ 3.4.5-2)
- พื้นที่ส่วนที่ 1 จำนวน 468 หลังคาเรือน (ร้อยละ 66.57) ของจำนวน 703 หลังคาเรือน)

จึงต้องการตัวอย่างจำนวน (59 X 66.57%) = 39 ตัวอย่าง ได้รับความเห็นจริงจำนวน 39 ตัวอย่าง
- พื้นที่ส่วนที่ 2 จำนวน 235 หลังคาเรือน (ร้อยละ 33.43) ของจำนวน 703 หลังคาเรือน)
จึงต้องการตัวอย่างจำนวน (59 X 33.43%) = 20 ตัวอย่าง ได้รับความเห็นจริงจำนวน 20 ตัวอย่าง
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ตารางที่ 3.4.5-2 แสดงการกระจายตัวอย่างในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ

จำนวนตัวอย่างที่ต้องสำรวจ*
จำนวน
ร้อยละ
(ตัวอย่าง)
ร้อยละของ
หลังคาเรือน
ของจำนวน
ตัวอย่าง
ทัง้ หมด
หลังคาเรือน
จากการ
จำนวน
(หลังคาเรือน)
คำนวณ
ตัวอย่าง
หลังคาเรือน/สถานประกอบการในรัศมีมากกว่า 100–500 เมตรจากพื้นที่โครงการ
A1
180
55.38
127.58
128
80
A2
145
44.62
102.79
103
รวม
325
100.0
230.37
231
หลังคาเรือน/สถานประกอบการในรัศมีมากกว่า 500–1,000 เมตรจากพื้นที่โครงการ
B1
468
66.57
39
39
20
B2
235
33.43
20
20
รวม
703
100.0
57.59
59
รวมทั้งสิ้น
1,028
287.96
290
การแบ่ง
กลุม่ ย่อย
(cluster)

หมายเหตุ : * จำนวนตัวอย่างได้ครบถ้วนตามสูตรการคำนวณ Yamane (Taro Yamane, 1973)

จำนวนที่ได้รับ
ความเห็น
(ตัวอย่าง)
128
103
231
39
20
59
290

การลงพื้นที่เก็บตัวอย่างผู้ทำการศึกษาจะใช้ข้อมูลการแบ่งสัดส่วนตัวอย่างในพื้นที่แต่ละส่วน และให้
เจ้าหน้าที่ลงสำรวจความเห็น โดยใช้เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random Sampling) โดยการ
จัดฉลาก โดยการทำฉลากตามจำนวนหลังคาเรือน 1-N (แล้วเลือกมา n ตัวอย่าง) ซึ่งตรงกับหลังคาเรือนไหน จะให้
เจ้าหน้าที่ภาคสนามลงพื้นที่ตามหลังคาเรือนที่กำหนด แต่เมื่อลงพื้นที่แล้วหากพบว่าตำแหน่งที่กำหนด ไม่พบผู้พัก
อาศัย จะเก็บตัวอย่างที่อยู่ถัดไปแทนจนครบตัวอย่างที่ได้วางแผนไว้
กลุ่มที่ 3 พื้นที่อ่อนไหว ได้แก่ สถานศึกษา ศาสนสถาน และสถานพยาบาล
บริษัทที่ปรึกษาใช้วิธีการสำรวจ/สัมภาษณ์รายบุคคล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ติดต่อ
ขอเข้าพบพร้อมยื่นหนังสือขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์ หรือสำรวจผู้บริหารหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดใน
หน่วยงาน/องค์กรนั้นๆ หรือตัวแทนที่ได้รับการมอบหมายให้ตอบแทน ซึ่งในรัศมีศึกษา ไม่มีกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว
กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการ
บริษัทที่ปรึกษาใช้วิธีการสำรวจ/สัมภาษณ์รายบุคคล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ติดต่อ
ขอเข้าพบพร้อมยื่นหนังสือขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์หรือสำรวจผู้บริหารหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดใน
หน่วยงาน/องค์กรนั้นๆ หรือตัวแทนที่ได้รับการมอบหมายให้ตอบแทน ซึ่งในรัศมีศึกษา ไม่มีกลุ่มหน่วยงานราชการ
กลุ่มที่ 5 ผู้นำชุมชน
บริษัทที่ปรึกษาใช้วิธีการสำรวจครอบคลุมทุกแห่งในพื้นที่รัศมีศึกษา ซึ่งกำหนดเป็นผู้นำชุมชนที่
อยู่โดยรอบโครงการในรัศมีศึกษา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ทางสังคมเป็นตัวกำหนดที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน และ
สามารถให้ข้อมูลที่สะท้อนความคิดเห็นในภาพรวมของชุมชนได้ รวมถึงมีหน้าที่บริหารจัดการในพื้นที่โดยตรง ซึ่ง
ในรัศมีศึกษา ไม่มีชุมชน
ทั้งนี้ สามารถสรุปจำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชน แสดงดังตารางที่ 3.4.5-3
หน้า 3-85

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
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ตารางที่ 3.4.5-3 จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
รายละเอียด
กลุ่มที่ 1 พื้นที่หลัก ได้แก่
- กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการที่อยู่ติดพื้นที่
โครงการ
- กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการ รัศมี 100
เมตร ถัดจากพื้นที่ติดโครงการ
กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ได้แก่
- กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการรัศมีมากกว่า
100–500 เมตรจากพื้นที่โครงการ
- กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการรัศมีมากกว่า
500–1,000 เมตรจากพื้นที่โครงการ
กลุ่มที่ 3 พื้นที่อ่อนไหว เช่น สถานศึกษา
ศาสนสถาน และสถานพยาบาล เป็นต้น
กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการ
กลุ่มที่ 5 ผู้นำชุมชน
รวมจำนวนที่ทำการสำรวจทั้งสิ้น

การเลือกตัวอย่าง

กลุ่มเป้าหมาย*

จำนวนตัวอย่าง
ที่เก็บสำรวจได้

ทุกแห่ง

3

3

ทุกแห่ง

67

22

ร้อยละ 80

231

231

ร้อยละ 20

59

59

ทุกแห่ง

-

-

ทุกแห่ง
ทุกแห่ง

360

315

ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2565
หมายเหตุ : * กลุ่มเป้าหมาย ได้จากการคำนวณตามระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
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รูปที่ 3.4.5-1 ขอบเขตพื้นทีศ่ ึกษารัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบพืน้ ที่โครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

รูปที่ 3.4.5-2 แสดงขอบเขตการแบ่งพืน้ ที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร แต่ละ cluster

หน้า 3-88

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

1.2) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสำรวจด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ แบบสอบถามหน่วยงาน
ราชการ ผู้นำชุมชน พื้นที่อ่อนไหว และแบบสอบถามประชาชน โดยใช้แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนชัดเจนมี
ลักษณะทั้ง ปลายเปิดและปลายปิด รายละเอียดดังนี้
(ก) แบบสอบถามสำหรับกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว หน่วยงานราชการ และผู้นำชุมชน
- ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
- ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา/สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/ ศาสนสถาน และชุมชน
- การรับรูข้ ่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
(ข) แบบสอบถามสำหรับประชาชน
- ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย
- ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
- ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
- ข้อมูลด้านระบบสัญญาณโทรทัศน์ของครัวเรือน/สถานประกอบการ
- การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
1.3) การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ/สัมภาษณ์รายบุคคล จะใช้การวิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติสำหรับสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Sciences; SPSS) เพื่อพรรณนา ข้อมูล
โดยสถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percent)
1.4) การสรุปผลการสำรวจและการนำเสนอข้อมูล
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นตามกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ประกอบด้วย
หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา ผู้นำชุมชน และหลังเรือน ซึ่งการสรุปผลตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ มีรูปแบบการ
นำเสนอข้อมูล ดังนี้
(ก) การสรุปผลเชิงคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมายที่สรุปผลด้วยวิธีนี้ คือ กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการที่อยู่ติดพื้นที่
โครงการ และกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวและกลุ่มหน่วยงานราชการ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม จะนำมาวิเคราะห์และ
สรุปผลข้อเสนอแนะที่หน่วยงานต่างๆ ได้มีความเห็นต่อการพัฒนาโครงการ
(ข) การแปลผลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา
กลุ่มเป้าหมายที่สรุปผลด้วยวิธินี้ คือ กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการ รัศมี 100 เมตร
ถัดจากพื้นที่ติดโครงการ กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการรัศมีมากกว่า 100–500 เมตรจากพื้นที่โครงการ
และกลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการรัศมีมากกว่า 500–1,000 เมตรจากพื้นที่โครงการ โดยข้อสรุปที่ได้มี
ลักษณะพรรณนาหรือแจกแจงข้อมูลตามที่ได้ โดยจะนำเสนอในรูปแบบของตารางร้อยละ
(ค) การแปลผลโดยใช้ค่าร้อยละ แบบสอบถามลักษณะปลายปิด โดยให้เลือกคำตอบจากแต่ละ
คำถาม ได้แก่
- ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ สถานภาพ)
(ในครอบครัว/บริษัท เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ศาสนา ภูมิลำเนาเดิม สาเหตุที่ย้ายมาอยู่บริเวณนี้
หน้า 3-89

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
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สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ลักษณะบ้านพักอาศัย อาชีพหลักของครัวเรือน รายได้รวม
ของครอบครัว รายจ่ายรวมของครอบครัว จำนวนสมาชิกในครัวเรือน/สถานประกอบการ ภาวะทางการเงิน
ของครัวเรือนในปัจจุบัน การเดินทางสัญจรไป-มา
- ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย ได้แก่ ในรอบปีที่ผ่านมา/ปัจจุ บั น ท่านหรือสมาชิก ใน
ครอบครัวเคยเจ็บป่วยหรือไม่ ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคอะไร การรั กษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ส่วนใหญ่ไปรับ
การรักษาหรือใช้บริการที่ไหน ท่านคิดว่าการให้บริการด้านสาธารณสุขจากสถานพยาบาลต่างๆ เพียงพอ
หรือไม่ การตรวจสุขภาพในรอบปีของท่าน ท่านออกกำลังกายเฉลี่ยในแต่ละสัปดาห์
- ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ได้แก่ แหล่งน้ำที่ใช้ในบ้าน/สถานที่
ทำงานของท่าน การกำจัดน้ำเสีย/น้ำทิ้ง จากครัวเรือน/สถานที่ทำงานของท่าน การกำจัดมูลฝอยจากครัวเรือน/
สถานที่ทำงานของท่าน
- ข้ อ มู ล ด้ า นระบบสั ญ ญาณโทรทั ศ น์ ข องครั ว เรื อ น/สถานประกอบการ ได้ แ ก่
ในปัจจุบันบ้าน/สถานที่ทำงานของท่านมีโทรทัศน์หรือไม่ ในปัจจุบัน บ้าน/สถานที่ทำงานของท่านใช้อุปกรณ์
รับสัญญาณโทรทัศน์แบบใด จานรับสัญญาณดาวเทียมที่บ้าน/สถานที่ทำงานของท่านใช้อยู่ เป็นประเภทใด
จานรับสัญญาณดาวเทียมที่บ้าน/สถานที่ทำงานของท่านใช้อยู่ สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ช่องใดบ้าง
ปัจจุบันท่านสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้อย่างชัดเจนหรือไม่ ท่านคิดว่าการมีโครงการจะส่งผลกระทบ
ต่อการรับสัญญาณโทรทัศน์ของครอบครัว/สถานที่ทำงานของท่านหรือไม่

2) ผลการสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ
2.1) กลุ่มที่ 1 พื้นที่หลัก ได้แก่
(1) กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ
จากการสำรวจภาคสนาม พบว่า โครงการมีกลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการที่อยู่ติด
พื้นที่โครงการ ซึ่งมีจำนวน 3 แห่ง คือ บ้านเลขที่ 352/152 บ้านเลขที่ 352/163 และบ้านเลขที่ 352/163
แสดงดังตารางที่ 3.4.5-13 และรูปที่ 3.4.5-5
(2) กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการ รัศมี 100 เมตร ถัดจากพื้นที่ติดโครงการ
จากการสำรวจภาคสนาม พบว่า กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการ รัศมี 100 เมตร
ถัดจากพื้นที่ติดโครงการ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 67 แห่ง ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาได้รับความร่วมมือในการให้ความ
คิดเห็นจำนวน 22 แห่ง แสดงดังตารางที่ 3.4.5-14 และยังไม่ได้รับความคิดเห็น จำนวน 45 แห่ง (กลุ่มหลังคา
เรือน/สถานประกอบการ จำนวน 39 แห่ง พื้นที่กำลังก่อสร้าง จำนวน 4 แห่ง และที่จอดรถ จำนวน 2 แห่ง) ซึ่ง
บริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่ติดตามความคิดเห็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 3.4.5-15 และการติดตามทาง
ไปรษณีย์ แสดงดังภาคผนวก จ)
1. ติดตามความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
2. ติดตามความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
(ช่วงเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จึงไม่ลงพื้นที่ติดตามความคิดเห็น)
3. ติดตามความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 3) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564
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2.2) กลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง ได้แก่
• หลังคาเรือน/สถานประกอบการในรัศมีมากกว่า 100–500 เมตรจากพื้นที่โครงการ
• หลังคาเรือน/สถานประกอบการในรัศมีมากกว่า 500–1,000 เมตรจากพื้นที่โครงการ
(1) ผลการสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคมของกลุ่มที่ 2 พื้นที่รอง
ก) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ความเห็น
จากการสำรวจ พบว่า มีสถานภาพเป็นหัวหน้าครัวเรือน/เจ้าของกิจการ (ร้อยละ
45.2) รองลงมา คือ คู่สมรส (ร้อยละ 43.1) และอื่นๆ ได้แก่ พนักงานบริษัท/โรงงาน/โรงแรม บุตร ญาติ ซึ่ง
ได้รับมอบหมายในการให้ความเห็น (ร้อยละ 11.7) ผู้ให้ความเห็นเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.5) เพศชาย (ร้อยละ
45.5) มีอายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 32.8) รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 26.5) และมีอายุ 5160 ปี (ร้อยละ 18.3) ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (ร้อยละ 32.4) รองลงมา คือ
ระดับประถมศึกษาและอนุปริญญา/ปวส. เท่ากัน (ร้อยละ 20.0) และมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 14.8)
ตามลำดับ ผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 99.0) รองลงมา นับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ
1.0) และผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่ย้ายมาจากที่อื่น (ร้อยละ 74.8) และอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิด (ร้อยละ 25.2) ซึ่งย้ายมา
จากจังหวัดในภาคกลาง (ร้อยละ 47.9) ย้ายมาจากจังหวัดอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 30.9) และย้ายมา
จากจังหวัดอื่นในภาคตะวันออก (ร้อยละ 6.9) ซึ่งสาเหตุที่ย้ายมาผู้ให้ความเห็นย้ายมาเพื่อมาทำงาน/มาหางาน
ทำ (ร้อยละ 82.0) รองลงมา ย้ายมาแต่งงานกับคนที่นี่ (ร้อยละ 7.4) และย้ายตามพ่อแม่/ญาติพี่น้อง (ร้อยละ 5.5)
แสดงดังตารางที่ 3.4.5-4
ตารางที่ 3.4.5-4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ความเห็น
รัศมีมากกว่า
100-500 เมตร
รายละเอียด
(N=231)
จำนวน ร้อยละ
1. สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ในครอบครัวหรือบริษัท
หัวหน้าครัวเรือน/เจ้าของกิจการ
106
45.9
คู่สมรส
98
42.4
ผู้จัดการ/ผู้ดูแลกิจการแทน
0
0.0
อื่นๆ (ระบุ) พนักงานบริษัท/โรงงาน/โรงแรม
บุตร ญาติ ซึ่งได้รับมอบหมายจากบุคคลตาม
27
11.7
ข้อ 1), 2) และ 3) ให้ตอบแบบสอบถาม
รวม
231
100.0
2. เพศ
ชาย
106
45.9
หญิง
125
54.1
รวม
231
100.0

รัศมีมากกว่า
500-1,000 เมตร
(N=59)
จำนวน ร้อยละ

รวม
(N=290)
จำนวน

ร้อยละ

25
27
0

42.4
45.8
0.0

131
125
0

45.2
43.1
0.0

7

11.8

34

11.7

59

100.0

290

100.0

26
33
59

44.1
55.9
100.0

132
158
290

45.5
54.5
100.0
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ตารางที่ 3.4.5-4 (ต่อ)
รายละเอียด
3.

4.

5.

6.

6.1

อายุ
อายุ 21-30 ปี
อายุ 31-40 ปี
อายุ 41-50 ปี
อายุ 51-60 ปี
อายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป
รวม
ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ไม่ได้รับการศึกษา
อื่นๆ (ระบุ) .....................
รวม
ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
อื่นๆ (ระบุ) ฮินดู
รวม
ภูมิลำเนาเดิม
อยู่ที่มีตั้งแต่เกิด
ย้ายมาจากที่อื่น
รวม
โดยย้ายมาจาก....
ชุมชน/แขวง/เขต อื่นในกรุงเทพฯ
จังหวัดอื่นในภาคกลาง
จังหวัดอื่นในภาคเหนือ
จังหวัดอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
จังหวัดอื่นในภาคตะวันออก

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

รัศมีมากกว่า
100-500 เมตร
(N=231)
จำนวน ร้อยละ

รัศมีมากกว่า
500-1,000 เมตร
(N=59)
จำนวน ร้อยละ

รวม
(N=290)
จำนวน

ร้อยละ

31
61
72
40
27
231

13.4
26.4
31.2
17.3
11.7
100.0

3
16
23
13
4
59

5.1
27.1
39.0
22.0
6.8
100.0

34
77
95
53
31
290

11.7
26.5
32.8
18.3
10.7
100.0

43
32
75
51
29
1
0
0
231

18.6
13.8
32.5
22.1
12.6
0.4
0.0
0.0
100.0

15
11
19
7
6
1
0
0
59

25.4
18.6
32.2
11.9
10.2
1.7
0.0
0.0
100.0

58
43
94
58
35
2
0
0
290

20.0
14.8
32.4
20.0
12.1
0.7
0.0
0.0
100.0

229
0
2
0
231

99.1
0.0
0.9
0.0
100.0

58
0
1
0
59

98.3
0.0
1.7
0.0
100.0

287
0
3
0
290

99.0
0.0
1.0
0.0
100.0

60
171
231

26.0
74.0
100.0

13
46
59

22.0
78.0
100.0

73
217
290

25.2
74.8
100.0

11
81
10
52
11

6.4
47.4
5.9
30.4
6.4

2
23
2
15
4

4.3
50.0
4.3
32.7
8.7

13
104
12
67
15

6.0
47.9
5.5
30.9
6.9
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ตารางที่ 3.4.5-4 (ต่อ)
รายละเอียด
จังหวัดอื่นในภาคตะวันตก
จังหวัดอื่นในภาคใต้
ต่างประเทศ
รวม
7. สาเหตุที่ย้ายมาอยู่บริเวณนี้
มาทำงาน/มาหางานทำ
มาหาที่อยู่อาศัย
ย้ายตามพ่อแม่/ญาติพี่น้อง
มาแต่งงานกับคนที่นี่
มาเรียนหนังสือ
อื่นๆ (ระบุ)......................
รวม

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

รัศมีมากกว่า
100-500 เมตร
(N=231)
จำนวน ร้อยละ
5
2.9
1
0.6
0
0.0
171
100.0
141
4
9
12
0
5
171

82.5
2.3
5.3
7.0
0.0
2.9
100.0

รัศมีมากกว่า
500-1,000 เมตร
(N=59)
จำนวน ร้อยละ
0
0.0
0
0.0
0
0.0
46
100.0
37
1
3
4
0
1
46

80.4
2.2
6.5
8.7
0.0
2.2
100.0

รวม
(N=290)
จำนวน
5
1
0
217

ร้อยละ
2.3
0.5
0.0
100.0

178
5
12
16
0
6
217

82.0
2.3
5.5
7.4
0.0
2.8
100.0

ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2565

ข) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
อาชีพของครัวเรือน จากการสำรวจ พบว่า ผู้ให้ ความเห็นส่วนใหญ่ ประกอบอาชี พ
พนักงานบริษัท/พนักงานโรงงาน (ร้อยละ 55.5) รองลงมา ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 34.8) และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 3.8) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.4.5-5
รายได้-รายจ่ายของครัวเรือน จากการสำรวจ พบว่า มีรายได้รวมในแต่ละเดือน 30,00140,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 34.8) รองลงมา คือ มีรายได้ 20,001-30,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 27.6) และไม่
สามารถระบุได้ (ร้อยละ 20.0) สำหรับรายจ่ายในแต่ละเดือน มีรายจ่าย 20,001-30,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 34.8)
รองลงมา คือ ไม่สามารถระบุได้ (ร้อยละ 23.4) และมีรายจ่าย 30,001-40,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 18.3) ส่วน
สภาวะทางการเงินของครัวเรือนพบว่า ส่วนใหญ่เพียงพอมีเหลือเก็บ (ร้อยละ 78.6) รองลงมา คือ เพียงพอ แต่
ไม่เหลือเก็บ (ร้อยละ 18.3) และไม่เพียงพอ (ร้อยละ 3.1) แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.4.5-5
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ตารางที่ 3.4.5-5 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ
รายละเอียด
1. อาชีพหลักของครัวเรือน
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท/พนักงานโรงงาน/
โรงแรม
ลูกจ้างหน่วยงานราชการ
รับจ้าง
ไม่ได้ระบุ
รวม
2. รายได้รวมของครอบครัว
ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน
10,001-20,000 บาท/เดือน
20,001-30,000 บาท/เดือน
30,001-40,000 บาท/เดือน
40,001-50,000 บาท/เดือน
50,001 บาท/เดือน ขึ้นไป
รายได้รวมในแต่ละเดือนไม่สามารถระบุได้
รวม
3. รายจ่ายรวมของครอบครัว
ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน
10,001-20,000 บาท/เดือน
20,001-30,000 บาท/เดือน
30,001-40,000 บาท/เดือน
40,001-50,000 บาท/เดือน
50,001/เดือน ขึ้นไป
รายจ่ายรวมในแต่ละเดือนไม่สามารถระบุได้
รวม
4. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน/บริษัท
1-2 คน
3-4 คน

รัศมีมากกว่า
100-500 เมตร
(N=231)
จำนวน
ร้อยละ

รัศมีมากกว่า
500-1,000 เมตร
(N=59)
จำนวน ร้อยละ

รวม
(N=290)
จำนวน

ร้อยละ

88
6
10

38.1
2.6
4.3

13
2
1

22.0
3.4
1.7

101
8
11

34.8
2.8
3.8

118

51.1

43

72.9

161

55.5

2
7
0
231

0.9
3.0
0.0
100.0

0
0
0
59

0.0
0.0
0.0
100.0

2
7
0
290

0.7
2.4
0.0
100.0

0
4
64
83
23
10
47
231

0.0
1.7
27.7
35.9
10.0
4.3
20.4
100.0

0
0
16
18
6
8
11
59

0.0
0.0
27.1
30.5
10.2
13.6
18.6
100.0

0
4
80
101
29
18
58
290

0.0
1.4
27.6
34.8
10.0
6.2
20.0
100.0

0
5
72
40
34
23
57
231

0.0
2.2
31.2
17.3
14.7
10.0
24.6
100.0

1
1
29
13
3
1
11
59

1.7
1.7
49.2
22.0
5.1
1.7
18.6
100.0

1
6
101
53
37
24
68
290

0.3
2.1
34.8
18.3
12.8
8.3
23.4
100.0

67
117

29.0
50.6

9
31

15.3
52.5

76
148

26.2
51.0

หน้า 3-94

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

ตารางที่ 3.4.5-5 (ต่อ)
รายละเอียด
5-6 คน
7-8 คน
9-10 คน
11 คนขึ้นไป
รวม
6. ภาวะทางการเงินของครัวเรือนในปัจจุบัน
ไม่เพียงพอ
เพียงพอ มีเหลือเก็บ
เพียงพอ แต่ไม่เหลือเก็บ
รวม

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

รัศมีมากกว่า
100-500 เมตร
(N=231)
จำนวน
ร้อยละ
36
15.6
11
4.8
0
0.0
0
0.0
231
100.0
7
190
34
231

3.0
82.3
14.7
100.0

รัศมีมากกว่า
500-1,000 เมตร
(N=59)
จำนวน ร้อยละ
15
25.4
4
6.8
0
0.0
0
0.0
59
100.0
2
38
19
59

3.4
64.4
32.2
100.0

รวม
(N=290)
จำนวน
51
15
0
0
290

ร้อยละ
17.6
5.2
0.0
0.0
100.0

9
228
53
290

3.1
78.6
18.3
100.0

ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2565

ค) ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยและและสาธารณสุข
จากการสำรวจ พบว่า ผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ผู้ให้ความเห็นหรือ
สมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บป่วย (ร้อยละ 51.4) และไม่มีการเจ็บป่วย (ร้อยละ 47.6) โดยส่วนใหญ่เจ็บป่วย
ด้วยโรคหวัด/ทางเดินหายใจ (ร้อยละ 44.1) รองลงมา คือ เจ็บป่วยด้วยโรคภูมิแพ้ (ร้อยละ 24.4) และโรคความดัน
(ร้อยละ 16.6) ส่วนใหญ่เมื่อเจ็บป่วยจะรักษาหรือใช้บริการ ในการซื้อยากินเอง (ร้อยละ 36.2) รองลงมา เข้ารับ
การรักษาหรือใช้บริการในโรงพยาบาลของรัฐบาล (ร้อยละ 30.7) และคลินิก (ร้อยละ 27.9) และส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่าการให้บริการสาธารณสุขในพื้นที่มีความเพียงพอ (ร้อยละ 84.4) โดยมีการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 1
ครั้งต่อปี (ร้อยละ 40.0) ไม่เคยออกกำลังกาย (ร้อยละ 48.6) ออกกำลังกาย 1-3 ครั้ง/สัปดาห์ (ร้อยละ 31.4)
และออกกำลังกายมากกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์ (ร้อยละ 20.0) แสดงดังตารางที่ 3.4.5-6

หน้า 3-95

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-6 ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย

รัศมีมากกว่า
รัศมีมากกว่า
100-500 เมตร
500-1,000 เมตร
รายละเอียด
(N=231)
(N=59)
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1. ในรอบปีที่ผ่านมา/ปัจจุบัน ท่านและสมาชิกในครอบครัวเคยเจ็บป่วยหรือไม่
ไม่เคย
109
47.2
29
49.2
เคย
119
51.5
30
50.8
ไม่ระบุ
3
1.3
0
0.0
รวม
231
100.0
59
100.0
2. เจ็บป่วยด้วยโรคอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
โรคหวัด/ทางเดินหายใจ
118
41.4
36
56.3
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
22
7.7
10
15.6
โรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ
6
2.1
0
0.0
โรคภูมิแพ้
78
27.4
7
10.9
โรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมต่างๆ
7
2.5
0
0.0
โรคเกี่ยวกับหู/ตา/ฟัน/กระดูก
2
0.7
0
0.0
โรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ
0
0.0
0
0.0
โรคความดัน
47
16.5
11
17.2
โรคเบาหวาน
4
1.4
0
0.0
อื่นๆ (ระบุ) โรคหัวใจ โรคไต โรคมะเร็ง
1
0.4
0
0.0
3. การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ส่วนใหญ่ไปรับการรักษาหรือใช้บริการที่ใด
สถานบริการสาธารณสุข
3
1.3
0
0.0
โรงพยาบาลของรัฐบาล
65
28.2
24
40.7
โรงพยาบาลเอกชน
12
5.2
0
0.0
คลินิก
71
30.7
10
16.9
ซื้อยากินเอง
80
34.6
25
42.4
อื่นๆ (ระบุ)......................
0
0.0
0
0.0
รวม
231
100.0
59
100.0
4. ท่านคิดว่าการให้บริการด้านสาธารณสุขจากสถานพยาบาลต่างๆ เพียงพอหรือไม่
เพียงพอ
193
83.5
52
88.1
ไม่เพียงพอ
26
11.3
2
3.4
ไม่ทราบ
12
5.2
5
8.5
รวม
231
100.0
59
100.0
5. การตรวจสุขภาพในรอบปี
มากกว่า 1 ครั้ง/ปี
53
22.9
7
11.9
1 ครั้ง/ปี
97
42.0
19
32.2
ไม่เคยตรวจสุขภาพ
81
35.1
33
55.9
รวม
231
100.0
59
100.0

รวม
(N=290)
จำนวน ร้อยละ
138
149
3
290

47.6
51.4
1.0
100.0

154
32
6
85
7
2
0
58
4
1

44.1
9.2
1.7
24.4
2.0
0.6
0.0
16.6
1.1
0.3

3
89
12
81
105
0
290

1.0
30.7
4.2
27.9
36.2
0.0
100.0

245
28
17
290

84.4
9.7
5.9
100.0

60
116
114
290

20.7
40.0
39.3
100.0
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
รายละเอียด
6. ท่านออกกำลังกายเฉลี่ยในแต่ล่ะสัปดาห์
มากกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์
1-3 ครั้ง/สัปดาห์
ไม่เคยออกกำลังกาย
รวม
ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2565

รัศมีมากกว่า
100-500 เมตร
(N=231)
จำนวน
ร้อยละ
48
76
107
231

รัศมีมากกว่า
500-1,000 เมตร
(N=59)
จำนวน ร้อยละ

20.8
32.9
46.3
100.0

10
15
34
59

16.9
25.4
57.7
100.0

รวม
(N=290)
จำนวน ร้อยละ
58
91
141
290

20.0
31.4
48.6
100.0

ง) ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แหล่งน้ำบริโภค-อุปโภค พบว่า ผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด/ถัง/กด
จากตู้ (ร้อยละ 85.5) รองลงมา บริโภคน้ำดื่มโดยซื้อกรองจากประปา (ร้อยละ 14.5) ส่วนแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค
ผู้ตอบแบบสอบถามใช้น้ำประปา (ร้อยละ 100.0) แสดงดังตารางที่ 3.4.5-7
การกำจัดน้ำเสีย/น้ำทิ้ง และการกำจัดมูลฝอย พบว่า การกำจัดน้ำเสีย/น้ำทิ้ง โดย
ระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ (ร้อยละ 100.0) ส่วนการกำจัดขยะมูลฝอยจากครัวเรือน/สถานที่ ทำงานทำ
โดยการใส่ถังรอรถขยะมาเก็บ (ร้อยละ 100.0) แสดงดังตารางที่ 3.4.5-7
ตารางที่ 3.4.5-7 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
รายละเอียด
1. แหล่งน้ำทีใ่ ช้ในบ้าน
1.1. แหล่งน้ำบริโภค (น้ำดื่ม)
น้ำกรองจากประปา
น้ำบาดาล
ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด/ถัง/กดจากตู้
น้ำฝน
รวม
1.2. น้ำอุปโภค (น้ำสำหรับซักล้าง, อาบ, ใช้)
น้ำประปา
น้ำบาดาล
น้ำในแม่น้ำ/ลำคลอง
น้ำฝน
รวม

รัศมีมากกว่า
100-500 เมตร
(N=231)
จำนวน ร้อยละ

รัศมีมากกว่า
500-1,000 เมตร
(N=59)
จำนวน
ร้อยละ

รวม
(N=290)
จำนวน

ร้อยละ

30
0
201
0
231

13.0
0.0
87.0
0.0
100.0

12
0
47
0
59

20.3
0.0
79.7
0.0
100.0

42
0
248
0
290

14.5
0.0
85.5
0.0
100.0

231
0
0
0
231

100.0
0.0
0.0
0.0
100.0

59
0
0
0
59

100.0
0.0
0.0
0.0
100.0

290
0
0
0
290

100.0
0.0
0.0
0.0
100.0
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

ตารางที่ 3.4.5-7 (ต่อ)

รัศมีมากกว่า
100-500 เมตร
รายละเอียด
(N=231)
จำนวน ร้อยละ
2. การกำจัดน้ำเสีย/น้ำทิ้ง จากครัวเรือน/สถานที่ทำงาน
ระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ
231
100.0
ระบายลงเม่น้ำ/ลำคลองโดยตรง
0
0.0
ปล่อมซึมลงดิน/ที่โล่งข้างบ้าน
0
0.0
ระบายลงหลุมดิน
0
0.0
รวม
231
100.0
3. การกำจัดขยะมูลฝอย จากครัวเรือน/สถานที่ทำงาน
ใส่ถังรอรถขยะมาเก็บ
231
100.0
ขุดหลุมฝัง
0
0.0
เผา
0
0.0
กองทิ้งไว้นอกบ้าน
0
0.0
รวม
231
100.0
ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2565

พื้นที่รอง ดังนี้

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

รัศมีมากกว่า
500-1,000 เมตร
(N=59)
จำนวน
ร้อยละ

รวม
(N=290)
จำนวน

ร้อยละ

59
0
0
0
59

100.0
0.0
0.0
0.0
100.0

290
0
0
0
290

100.0
0.0
0.0
0.0
100.0

59
0
0
0
59

100.0
0.0
0.0
0.0
100.0

290
0
0
0
290

100.0
0.0
0.0
0.0
100.0

จ) ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ผลการสำรวจสภาพแวดล้อมปัจจุบันของกลุ่ม

- กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการในรัศมีมากกว่า 100-500 เมตร จากพื้นที่
โครงการ พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับ ปัญ หาการจราจรแน่น/ติดขัด (ร้อยละ 77.5) ระดับ
ผลกระทบปานกลาง ปัญหาฝุ่นละออง (ร้อยละ 74.5) ระดับผลกระทบปานกลาง และปัญหาเสียงดัง (ร้อยละ
42.9) ระดับผลกระทบปานกลาง แสดงดังตารางที่ 3.4.5-8
- กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการในรัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร จากพื้นที่
โครงการ พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับ ปัญหาการจราจรหนาแน่นติดขัด (ร้อยละ 74.6) ระดับ
ผลกระทบน้อย ปัญหาฝุ่นละออง (ร้อยละ 69.5) ระดับผลกระทบปานกลาง และปัญหาเสียงดัง (ร้อยละ 54.2)
ระดับผลกระทบน้อย แสดงดังตารางที่ 3.4.5-8

หน้า 3-98

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-8 ข้อมูลสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบัน

รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร
รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร
ระดับผลกระทบที่ได้รับ
ระดับผลกระทบที่ได้รับ
ไม่ได้รับ
ได้รับ
ไม่ได้รับ
ได้รับ
ผลกระทบ
ผลกระทบ
ผลกระทบ
ผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
น้อย
ปานกลาง
มาก
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
59 25.5 172 74.5 12
7.0 89 51.7 71 41.3 18 30.5 41 69.5 4
9.8 19
46.3
18
43.9
132 57.1
99
42.9 40 40.4 50 50.5
9
9.1 27 45.8 32 54.2 17 53.1 8
25.0
7
21.9

1. ฝุ่นละออง
2. เสียงดัง
3. การจราจรหนาแน่น
52 22.5 179 77.5
ติดขัด
4. ขยะมูลฝอย
221 95.7
10
4.3
5. น้ำเสีย
231 100.0
0
0.0
6. น้ำท่วมขัง
231 100.0
0
0.0
7. กลิ่นรบกวน
231 100.0
0
0.0
8. ไฟฟ้า (ไฟตก/ไฟดับ) 229 99.1
2
0.9
ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2565

23

12.8

37

20.7

119

66.5

15

25.4

44

74.6

9

20.5

7

15.9

28

63.6

4
0
0
0
2

40.0
0.0
0.0
0.0
100.0

6
0
0
0
0

60.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

51
59
59
59
58

86.4
100.0
100.0
100.0
98.3

8
0
0
0
1

13.6
0.0
0.0
0.0
1.7

1
0
0
0
1

12.5
0.0
0.0
0.0
100.0

6
0
0
0
0

75.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
0
0
0
0

12.5
0.0
0.0
0.0
0.0
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
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ฉ) ข้อมูลด้านระบบสัญญาณโทรทัศน์
จากการสำรวจ พบว่า มีโทรทัศน์ (ร้อยละ 100.0) และใช้อุปกรณ์สัญญาณเป็นจานรับ
คือ จานรับสัญญาณดาวเทียม (ร้อยละ 87.2) รองลงมา กล่องรับสัญญาณดิจิตอล (ร้อยละ 9.7) และปีกรับ
สัญญาณ/เสาอากาศ (ร้อยละ 3.1) ซึ่งจานรับสัญญาณดาวเทียมสามารถรับชมโทรทัศน์ช่องฟรีทีวีของไทยได้
(ช่อง 3 5 7 9 NBT THAI PBS) (ร้อยละ 51.7) รองลงมา คือ ช่องเคเบิ้ลท้องถิ่น/รายการทรูวิชั่น (ร้อยละ 46.0)
และช่องฟรีต่างประเทศ (ร้อยละ 2.3) ปัจจุบันส่วนใหญ่รับชมสัญญาณได้ชัดเจนดี (ร้อยละ 100.0) และคิดว่า
โครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อสัญญาณการรับโทรทัศน์ (ร้อยละ 100.0) แสดงดังตารางที่ 3.4.5-9
ตารางที่ 3.4.5-9 ข้อมูลด้านระบบสัญญาณโทรทัศน์ของครัวเรือน/สถานประกอบการ
รัศมีมากกว่า
รัศมีมากกว่า
รวม
100-500 เมตร
500-1,000 เมตร
(N=290)
รายละเอียด
(N=231)
(N=59)
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
1. ในปัจจุบัน บ้าน/สถานที่ทำงานของท่านมีโทรทัศน์หรือไม่
มี
231
100.0
59
100.0
290
100.0
ไม่มี
0
0.0
0
0.0
0
0.0
รวม
231
100.0
59
100.0
290
100.0
2. ในปัจจุบัน บ้าน/สถานที่ทำงานของท่านใช้อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์แบบใด
ปีกรับสัญญาณ/เสาอากาศ
5
2.2
4
6.8
9
3.1
จานรับสัญญาณดาวเทียม
205
88.7
48
81.3
253
87.2
กล่องรับสัญญาณดิจิตอล
21
9.1
7
11.9
28
9.7
รวม
231
100.0
59
100.0
290
100.0
3. จานรับสัญญาณดาวเทียมที่บ้าน/สถานที่ทำงานของท่านใช้อยู่ สามารถรับชมโทรทัศน์ช่องใดได้บ้าง (ตอบได้มากกว่า
1 คำตอบ)
ช่องฟรีทีวีของไทย (ช่อง 3 5 7 9 NBT
231
51.3
59
53.2
290
51.7
THAI PBS)
ช่องฟรีต่างประเทศ
11
2.4
2
1.8
13
2.3
ช่องเคเบิ้ลท้องถิ่น/รายการทรูวิชั่น
208
46.3
50
45.0
258
46.0
ช่องเคเบิ้ลทีวีในต่างประเทศ
0
0.0
0
0.0
0
0.0
ช่องอื่น ๆ ระบุ..........................
0
0.0
0
0.0
0
0.0
4. ปัจจุบัน ท่านสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้อย่างชัดเจนหรือไม่
ชัดเจน
231
100.0
59
100.0
290
100.0
ไม่ชัดเจน (ระบุ) ฝนตก/ลมแรง/ไฟฟ้า
0
0.0
0
0.0
0
0.0
ขัดข้อง
รวม
231
100.0
59
100.0
290
100.0
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ตารางที่ 3.4.5-9 (ต่อ)

รัศมีมากกว่า
รัศมีมากกว่า
รวม
100-500 เมตร
500-1,000 เมตร
(N=290)
รายละเอียด
(N=231)
(N=59)
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
5. ท่านคิดว่าโครงการจะส่งผลกระทบต่อการรับสัญญาณโทรทัศน์ของครอบครัว/สถานที่ทำงานของท่านหรือไม่
ไม่มี
231
100.0
59
100.0
290
100.0
มี เนื่องจาก (ระบุ) ...............................
0
0.0
0
0.0
0
0.0
รวม
231
100.0
59
100.0
290
100.0
ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2565

ช) ข้อมูลการรับรู้ข่าวสารโครงการของโครงการ
จากการสำรวจ พบว่า ทราบว่าจะมีการพัฒนาโครงการ (ร้อยละ 86.9) ไม่ทราบ (ร้อยละ
13.1) โดยทราบจากเจ้าหน้าที่ของโครงการมาแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 72.6) รองลงมา เพื่อนบ้าน/
คนในครอบครัวแจ้งให้ทราบ (ร้อยละ 17.9) และเป็นทางผ่าน/อยู่ใกล้บ้าน (ร้อยละ 7.1) แสดงดังตารางที่
3.4.5-10
ตารางที่ 3.4.5-10 การรับรู้ขา่ วสารโครงการของโครงการ
รายละเอียด

รัศมีมากกว่า
100-500 เมตร
(N=231)
จำนวน
ร้อยละ

1. ท่านทราบหรือไม่ว่าจะมีการพัฒนาโครงการ
-ไม่ทราบ
32
13.9
-ทราบ
199
86.1
รวม
231
100.0
2. กรณีที่ทราบ ท่านทราบจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
-ป้ายโฆษณาของโครงการ
4
2.0
-เพื่อนบ้าน/คนในครอบครัว แจ้งให้ทราบ
40
20.1
-เป็นทางผ่าน/อยู่ใกล้บ้าน
16
8.0
-เจ้าหน้าที่ของโครงการมาแจกเอกสาร
137
68.9
ประชาสัมพันธ์
-อื่น ๆ (ระบุ) เจ้าหน้าที่มาสัมภาษณ์
2
1.0
แบบสอบถาม
ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2565

รัศมีมากกว่า
500-1,000 เมตร
(N=59)
จำนวน
ร้อยละ

รวม
(N=290)
จำนวน

ร้อยละ

6
53
59

10.2
89.8
100.0

38
252
290

13.1
86.9
100.0

0
5
2

0.0
9.4
3.8

4
45
18

1.6
17.9
7.1

46

86.8

183

72.6

0

0.0

2

0.8
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2.3) กลุ่มที่ 3 พื้นที่อ่อนไหว ได้แก่ สถานศึกษา ศาสนสถาน และสถานพยาบาล
จากการสำรวจความคิ ด เห็ น กลุ ่ ม พื ้ น ที ่ อ ่ อ นไหว อยู ่ ใ นขอบเขตพื ้ น ที ่ ศ ึ ก ษาโครงการ
1 กิโลเมตร พบว่า ไม่มีกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว
2.4) กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการ
จากการสำรวจความคิดเห็น กลุ่มหน่วยงานราชการ ที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการ
1 กิโลเมตร พบว่า ไม่มีหน่วยงานราชการในพื้นที่ศึกษา
2.5) กลุ่มที่ 5 ผู้นำชุมชน
จากการสำรวจความคิ ด เห็ น ในระดั บ ผู ้ น ำชุ ม ชน ที ่ อ ยู ่ ใ นขอบเขตพื ้ น ที ่ ศ ึ ก ษาโครงการ
1 กิโลเมตร พบว่าไม่มีผู้นำชุมชน
3) การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.1) หลักการและเหตุผล
โครงการเป็นอาคารโรงแรม ตั้งอยู่ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ
ลูกค้าประเภทนักธุรกิจ ข้าราชการ พนักงานบริษัท ท่ามกลางความเป็นส่วนตัว บนทำเลที่เปี่ยมศักยภาพ พร้อม
พรั่งด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภคครบครัน โดยในระยะดำเนินโครงการอาจส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการทั้งในด้านบวกและด้านลบ ดังนั้น จึงต้องสำรวจความ
คิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ
การศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
เป็ น การให้ ป ระชาชนผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ เ สี ย จากการดำเนิ น โครงการรั บ ทราบข้ อมู ล โครงการอย่ า งถู ก ต้ อ ง
ทราบถึงผลประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ พร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินโครงการให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับความต้องการของชุมชน ซึ่งโครงการได้จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ
เพื่อให้หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตพื้นที่ศึกษาได้รับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนิน
โครงการ ตามประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี 2562 (ตารางที่ 3.4.511) สำหรับเทคนิควิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อาจใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้เลือกเทคนิคการสำรวจความคิดเห็น โดยเลือกใช้วิธีสำรวจ/สัมภาษณ์รายบุคคล และ
การเปิดให้แ สดงความเห็นทางไปรษณีย์ โทรศัพท์/โทรสาร และทางอิเล็กทรอนิ กส์ อย่างไรก็ตาม การ
ดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่นำเสนอในที่นี้ได้ดำเนินการในขั้นตอนการศึกษาและจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งเน้นการชี้แจงข้อมูล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ
รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ
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ตารางที่ 3.4.5-11 เปรียบเทียบผลการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการโครงการกับ
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
ประกาศสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนว
ทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
จัดทางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กรณีโครงการที่ต้องทำรายงานการประเมิน ผล
กระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)
2.1) ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานฯ จะต้องเข้าพื้นที่
โครงการเพื่อเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น
(Preparation Process) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
2.1.1) เตรี ย มความพร้ อ มของชุ ม ชนโดยให้
ข้ อ มู ล กั บ ประชาชน (Public Information) ใน
ประเด็นรายละเอียดโครงการ และกิจการการรับฟัง
ความเห็ น ของโครงการ โดยเน้ น การสื ่ อ สารใน
รูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย เช่น การ
จัดทำเป็น infographic คลิปวีดีโอสั้นๆ แผ่นพับ
ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ เป็ น ต้ น เพื ่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล
ครบถ้วนและเพียงพอต่อการแสดงความเห็น
2.1.2) วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder Analysis) เพื่อกำหนดรูปแบบการ
มีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
กลุ่ม (Stakeholder Engagement)
2.1.3) ปรึกษาหารือเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่
และรูปแบบการจัดรับฟังความคิดเห็นที่เหมาะสม
กับบริบทของพื้นที่ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้ง
ขอบเขตการศึ ก ษาและการประเมิ น ทางเลื อ ก
โครงการ อี ก ทั ้ ง ยั ง เป็ น การนำข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้ อ เสนอแนะจากการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น มาใช้
ประกอบการศึ ก ษาและการจั ด รายงานฯ ให้
ครบถ้วน

การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน
ของโครงการ

เอกสารหลักฐาน
อ้างอิง

- ก่อนเริ่มดำเนินการโครงการ ที่ปรึกษาได้ - เอกสารประชาสัมพันธ์
จ ั ด ใ ห ้ ข ้ อ ม ู ล ก ั บ ป ร ะ ช า ช น ( Public รูปที่ 3.4.5-3
Information) โดยมี ร ายล ะ เ อี ย ด ก า ร - เอกสารภาคผนวก จ
ดำเนินการโดยสรุป ดังนี้
1.การประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยการ
แจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
ให้กับหลังคาเรือน/สถานประกอบการที่อยู่
ในขอบเขตพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร รอบ
โครงการ วันที่ 3-5 มกราคม 2564 โดยได้
ดำเนินการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
ประชาชนที่อยู่โดยรอบโครงการได้ รับทราบ
ถึ ง รายละเอี ย ดและข้ อ มู ล เบื ้ อ งต้ น ของ
โครงการ
2. การกำหนดผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย - เอกสารภาคผนวก จ
( Stakeholder Analysis) โ ด ย ก ำ ห น ด
ขอบเขตศึกษารัศมี 1 กิโลเมตรดำเนินการ
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยการ
สำรวจ/สัมภาษณ์รายบุคคล บริษัทที่ปรึกษา
เข้าพบและสำรวจกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการแบ่งออก ดังนี้
(1) กลุ่มที่ 1 กลุ่มพื้นที่หลัก ได้แก่
- กลุ่มหลังคาเรือน/สถานที่ราชการ/
สถานประกอบการที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ
- กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการรัศมี
100 เมตร ถัดจากพื้นที่ติดโครงการ
(2) กลุ่มที่ 2 กลุ่มพื้นที่รอง ได้แก่
- กลุ ่ มหลั งคาเรื อน/สถานประกอบการ
รั ศ มี ม ากกว่ า 100-500 เมตรจากพื ้ น ที่
โครงการ
- กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการรัศมี
มากกว่า 500-1,000 เมตรจากพื้นที่โครงการ
(3) กลุ่มที่ 3 กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว รัศมี 1
กิโลเมตร
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ตารางที่ 3.4.5-11 (ต่อ)

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการจัดทางรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.2) ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบจั ด ทำรายงานฯ ต้ อ ง
ดำเนิ น การตามกระบวนการรั บ ฟั ง ความ
คิดเห็นของประชาชนอย่างน้อย 2 ครั้ง ดังนี้
2.2.1) การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชน ครั้งที่ 1 : เป็นการรับฟัง ความ
คิ ด เห็ น ต่ อ ร่ า งข้ อ เสนอของโครงการ
รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และ
การประเมิ น ทางเลื อ ก โดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะ
เกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2.2.2) การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชน ครั้งที่ 2 : เป็นการรับฟัง ความ
คิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ให้
ประชาชนมี ค วามมั ่ น ใจในรายงานฯ และ
มาตรการ ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่
ได้ จ ากการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ให้ น ำมา
ปรับปรุงรายงานฯและมาตรการฯและจะต้อง
ผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานฯ สำหรับ
โครงการขนาดใหญ่และซั บซ้อนอาจจะต้องมี
การรับฟัง ความคิดเห็นในวงกว้า ง โดยอาจ
พิ จ ารณาใช้ เ ทคนิ ค การมี ส ่ ว นร่ ว มอื ่ น ๆที่
เหมาะสมด้วย

การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน
ของโครงการ
(4) กลุ ่ มที ่ 4 กลุ ่ มหน่ วยงานราชการ รั ศมี 1
กิโลเมตร
(5) กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้นำชุมชน
- การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
หลังจากดำเนินการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์
โครงการไม่ น ้ อ ยกว่ า 15 วั น แล้ ว ได้ ด ำเนิ น
กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ต่อร่าง
ข้อเสนอของโครงการขอบเขตการศึกษา และการ
ประเมิ น ทาง เลื อ กของ โค รงการ ( Public
Scoping) โดย
- ใช้แบบสอบถามในการสำรวจความคิดเห็นของ
กลุ ่ ม ผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ด้ ว ยวิ ธ ี ก ารสำรวจ/
สัมภาษณ์รายบุคคลเมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2564
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ พร้อมทั้งมีการ
ติ ด ตามความคิ ด เห็ น ทางไปรษณี ย ์ และทาง
โทรศัพท์ในการติดตามกลุ่มตัวอย่าง
- การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
หลั ง จากการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ครั ้ ง ที ่ 1 ได้
ดำเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ต่อ
ร่ า งมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ ่ ง แวดล้ อ ม และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Public Review) เมื่อวันที่
24-26 กุ มภาพั นธ์ 2564 ใช้ แ บบสอบถามเป็ น
เครื่องมือ รวมทั้งเปิดให้แสดงความคิดเห็นทาง
ไปรษณีย์ และทางโทรศัพท์ในการติดตามกลุ่ม
ตัวอย่าง

เอกสารหลักฐาน
อ้างอิง

- เอกสารภาคผนวก จ

- ตารางที่ 3.4.5-13 ถึง
ตารางที่ 3.4.5-20
- เอกสารภาคผนวก จ

ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2565
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3.2) วัตถุประสงค์
การดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนจัดให้มีขึ้นระหว่างการจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้มีโอกาสได้รับผลกระทบ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลโครงการ ผลการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) ประชาสั ม พั น ธ์ ห รื อ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารของโครงการในช่ ว งระหว่ า งเริ่ ม
กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเบื้องต้นในประเด็นข้อวิตก
กังวลจากประชาชน โดยที่โครงการจะนำประเด็นดังกล่าวบรรจุไว้ในขอบเขตการศึกษาในกระบวนการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) ประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการในช่วงระหว่างจัดทำรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มีการนำเสนอผลการศึกษา ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ประชาชน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการให้เหมาะสมหรือสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
ร่วมกับโครงการ

(3) เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

3.3) ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
โครงการได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ผ ู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มอย่ า งกว้ า งขวาง และให้
ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมถือ
ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียควรมีโอกาสเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม โดยโครงการได้ประสานงานและเชิญเข้าร่วม
กิจกรรมการมีส่วนร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย (ตารางที่
3.4.5-12)
(1) ประชาชนที่ติดโครงการ พื้นที่อ่อนไหว หน่วยงานราชการโดยรอบโครงการ
(2) ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบที่ตั้งโครงการ
(3) หน่วยงานที่มีหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้แก่
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดชลบุรี
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กลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้เสีย
ตามแนวทางที่ สผ. กำหนด
1. ผู้ได้รับผลกระทบ

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-12 ตารางสรุปขั้นตอนและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ
1. กลุ่มพื้นที่หลัก ได้แก่
- กลุ่มหลังคาเรือน/สถาน ประกอบการ
ที ่ อยู ่ ต ิ ดพื ้ นที ่ โครงการ จำนวน 3
ตัวอย่าง
- กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการ
รั ศ มี 100 เมตร ถั ด จากพื ้ น ที ่ ติ ด
โครงการ จำนวน 67 ตัวอย่าง
2. กลุ่มพื้นที่รอง ได้แก่
- กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการ
รัศมีมากกว่า 100–500 เมตร จากพื้นที่
โครงการ จำนวน 231 ตัวอย่าง
- กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการ
รั ศมี มากกว่ า 500–1,000 เมตรจาก
พื้นที่โครงการ จำนวน 59 ตัวอย่าง

กิจกรรมการมีส่วนร่วม

1. การประชาสัมพันธ์โครงการ
2. การสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1
เป็ น การสอบถามความคิด เห็นข้อ
ห่วงกังวลต่อการพัฒนาโครงการ
3.การประชาสั ม พั น ธ์ ร ่ า งมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.การสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2
เป็นการสอบถามความเพียงพอของ
ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ ่ ง แวดล้ อ มและมาตรการติ ด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อ
กำหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ ่ งแวดล้ อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการ 1.บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
ปอเรชั่น จำกัด
2.บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
3.หน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณารายงาน 1. เมืองพัทยา
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี (ทสจ. ชลบุรี)
2. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เครื่องมือ

ช่วงเวลาในการดำเนินการ

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์
- การส่ ง หนั ง สื อ ขอเข้ า พบ
และสอบถามความคิ ด เห็ น
โดยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
- ร่ างมาตรการป้ องกั นและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- การส่ ง หนั ง สื อ ขอเข้ า พบ
และสอบถามความคิ ด เห็ น
โดยแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์

วันที่ 3-5 มกราคม 2564
ลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 1
วันที่ 27-28 มกราคม 2564
ลงพื้นที่ติดตามความคิดเห็นครั้งที่ 1
ที่ยังไม่ได้
วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
การประชาสัมพันธ์ร่างมาตรการ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2
วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2564

-

-

-

-
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-12 (ต่อ)

กลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้เสีย
ตามแนวทางที่ สผ. กำหนด
4. หน่วยงานในระดับต่างๆ

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
เครื่องมือ
ช่วงเวลาในการดำเนินการ
ของโครงการ
- สำนั ก งานโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง - ยื่นเอกสารขอรับรองจากหน่วยงานที่ - หนัง สือติดต่อหน่วยงานที่ ตลอดระยะการศึกษาและจัดทำรายงาน
จังหวัดชลบุรี
เกีย่ วข้อง
เกีย่ วข้องทั้งหมด
- ศาลาว่าการเมืองพัทยา
- สำนั ก งานโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
จังหวัดชลบุรี
- สำนั ก งานการไฟฟ้ า ส่ ว นภู ม ิ ภ าค
เมืองพัทยา
- สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
- สำนักงานสาธารณสุขเมืองพัทยา
- กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
- กรมอุตุนิยมวิทยา
- สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย
- สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา
- สถานีดับเพลิงเมืองพัทยา
5. สถาบั น การศึ ก ษา สถาบั น ศาสนา
หน่วยงานด้านสาธารณสุข และหน่วยงาน
ต่างๆ ในระยะศึกษา
6. สื่อมวลชน
7. ประชาชนทั่วไป
-

หน้า 3-107

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

3.4) ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการ
(1) การประชาสัมพันธ์โครงการ
บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ ให้กับ กลุ่มหลังคาเรือน/สถาน
ประกอบการที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตรรอบโครงการ โดยลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 3-5
มกราคม 2564 (รูปที่ 3.4.5-3) ด้วยการแจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ (รูปที่ 3.4.5-4) เพื่อให้
ประชาชนที่อยู่โดยรอบโครงการได้รับทราบถึงรายละเอียดและข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ ทั้งนี้ เอกสารแผ่น
พับโครงการประกอบด้วย ที่ตั้งโครงการ ลักษณะโครงการ จำนวนห้อง ที่จอดรถ รายละเอียดการก่อสร้าง
โครงการ รายละเอียดโครงการ เจ้าของโครงการ ภาพจำลองโครงการ บริษัทที่ปรึกษา และร่างมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

รูปที่ 3.4.5-3 ลงพืน้ ที่ประชาสัมพันธ์
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

รูปที่ 3.4.5-4 แผ่นพับประชาสัมพันธ์
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

รูปที่ 3.4.5-4 (ต่อ) แผ่นพับประชาสัมพันธ์
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

(2) การรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ นของประชาชนครั ้ ง ที ่ 1 ใช้วิธีการสำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอโครงการ ขอบเขตการศึกษา
ข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะต่อโครงการ โดยโครงการกำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาภายในระยะ 1 กิโลเมตร
จากพืน้ ที่โครงการ และแบ่งกลุ่มศึกษา ได้แก่
(2.1) กลุ่มพื้นที่หลัก ได้แก่
- กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ
กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ มีจำนวน 3 ตัวอย่าง
จากการเก็บข้อมูลและลงพื้นที่ติดตามผล โครงการได้รับความร่วมมือ จำนวน 3 ตัวอย่าง แสดงดังตารางที่
3.4.5-13 และรูปที่ 3.4.5-5
ตารางที่ 3.4.5-13 แสดงความคิดเห็นกลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ
ความคิดเห็นต่อความเพียง
ผู้ที่อยู่ใกล้เคียง
ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล
ของร่างมาตรการที่โครงการ
ผู้ให้ความคิดเห็น
โครงการ
(จากการสำรวจครั้งที่ 1)
จะปฏิบัติ
(จากการสำรวจครั้งที่ 2)
1. บ้านเลขที่ 352/152 ผู้ให้ความเห็น :
ตั ว แทนบ้ า นเลขที่ 352/152 ได้ รั บ ตัวแทนบ้านเลขที ่ 352/152
ตัวแทนบ้านเลขที่ 352/152 มอบหมายจากเจ้าของบ้านให้ดูแลบ้าน ได้ ร ั บมอบหมายจากเจ้ าของ
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลบ้าน (ได้รับ และไม่ขอแสดงความคิดเห็น
บ้ า นให้ ด ู แ ลบ้ า นและไม่ ข อ
มอบหมายจากเจ้าของบ้าน)
แสดงความคิดเห็น
เพศ : ชาย
อายุ : 57
ระดับการศึกษา: ประถมศึกษา
การรับรู้ข่าวสาร :
ทราบว่ามีการพัฒนาโครงการ
2. บ้านเลขที่ 352/163 ผู้ให้ความเห็น :
มีข้อห่วงกังวลจากการดำเนินโครงการ จากการที่ได้เสนอมาตรการที่
ตัวแทนบ้านเลขที่ 352/163 ดังนี้
โครงการจะต้องปฏิบัติ พบว่า
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลบ้าน (ได้รับ ระยะก่อสร้างที่ผ่านมา
มาตรการที่โครงการจะปฏิบัติท
มอบหมายจากเจ้าของบ้าน) -ฝุ่นละออง ผลกระทบที่ได้รับ ระดับ ในระยะดำเนิ น การมี ค วาม
เพศ : ชาย
มาก
เพียงพอ และไม่มีข้อเสนอแนะ
อายุ : 43
-เสี ย งดั ง รบกวน ผลกระทบที ่ ไ ด้ รั บ
ระดับการศึกษา: ประถมศึกษา ระดับมาก
การรับรู้ข่าวสาร :
-ความสั่นสะทือน ผลกระทบที่ได้รับ
ทราบว่ามีการพัฒนาโครงการ ระดับมาก
-การพั ง ทลายของดิ น ผลกระทบที่
ได้รับ ระดับมาก
-คุณภาพน้ำ ผลกระทบที่ได้รับ ระดับ
มาก
-คนงานก่อสร้า ง ผลกระทบที่ได้ รั บ
ระดับมาก
ระยะดำเนินการ
-ฝุ่นละออง ผลกระทบที่ได้รับ ระดับ
มาก
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-13 (ต่อ)
ผู้ที่อยู่ใกล้เคียง
โครงการ

3. บ้านเลขที่ 352/177

ผู้ให้ความคิดเห็น

ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล
(จากการสำรวจครั้งที่ 1)

-เสี ย งดั ง รบกวน ผลกระทบที ่ ไ ด้ รั บ
ระดับมาก
ระยะดำเนินการ (ต่อ)
-ความสั่นสะทือน ผลกระทบที่ได้รับ
ระดับปานกลาง
-คุณภาพน้ำ ผลกระทบที่ได้รับ ระดับ
มาก
ผู้ให้ความเห็น :
มีข้อห่วงกังวลจากการดำเนินโครงการ
ตัวแทนบ้านเลขที่ 352/177 ดังนี้
ตำแหน่ ง: ผู ้ ด ู แลบ้ าน (ได้ รั บ ระยะก่อสร้างที่ผ่านมา
มอบหมายจากเจ้าของบ้าน)
-ฝุ่นละออง ผลกระทบที่ได้รับ ระดับ
เพศ : หญิง
มาก
อายุ : 51-60 ปี
-เสี ย งดั ง รบกวน ผลกระทบที ่ ไ ด้ รั บ
ระดับการศึกษา : ประถมศึกษา ระดับมาก
การรับรู้ข่าวสาร : ทราบว่ามี -การพั ง ทลายของดิ น ผลกระทบที่
การพัฒนาโครงการ
ได้รับ ระดับน้อย
-คนงานก่อสร้า ง ผลกระทบที่ได้ รั บ
ระดับปานกลาง
-ทัศนียภาพ ผลกระทบที่ได้รับ ระดับ
น้อย
ระยะดำเนินการ
-ฝุ่นละออง ผลกระทบที่ได้รับ ระดับ
ปานกลาง
-เสี ย งดั ง รบกวน ผลกระทบที ่ ไ ด้ รั บ
ระดับปานกลาง
-การจัดการมูลฝอย ผลกระทบที่ได้รับ
ระดับน้อย
-การจราจรติดขัด ผลกระทบที่ได้รับ
ระดับปานกลาง

ความคิดเห็นต่อความเพียง
ของร่างมาตรการที่โครงการ
จะปฏิบัติ
(จากการสำรวจครั้งที่ 2)

จากการที่ได้ เสนอมาตรการที่
โครงการจะต้องปฏิบัติ พบว่า
มาตรการที่โครงการจะปฏิบัติ
ในระยะดำเนิ น การมี ค วาม
เพี ยงพอและมี ข ้ อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้
-ให้เข้มงวดเรื่องการจอดรถ
บริ เ วณถนนสาธารณะ เพื่ อ
ไม่ให้กีดขวางการจราจร

ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2565
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

รูปที่ 3.4.5-5 กลุ่มครัวเรือน/สถานประกอบการที่อยู่ติดโครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

โครงการ

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

- กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร ถัดจากพื้นที่ติด

บริษัทที่ปรึกษาสำรวจอาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ถัดจากพื้นที่ติดโครงการถึง
ระยะ 100 เมตรรอบพื้นที่โครงการ พบว่า มีทั้งสิ้น 67 แห่ง โดยบริษัทที่ปรึกษาได้รับความร่วมมือในการให้
ความเห็นจำนวน 22 แห่ง แสดงดังตารางที่ 3.4.5-14 (รูปที่ 3.4.5-6) และยังไม่ได้รับความเห็น จำนวน 45
แห่ง (กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการ จำนวน 39 แห่ง พื้นที่กำลังก่อสร้าง จำนวน 4 แห่ง และที่จอดรถ
จำนวน 2 แห่ง) แสดงดังตารางที่ 3.4.5-15
ตารางที่ 3.4.5-14 ตารางแสดงความคิดเห็นกลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการทีอ่ ยูใ่ นรัศมี 100 เมตร
ถัดจากพื้นที่ติดโครงการ
กลุม่ หลังคาเรือน/สถาน
ประกอบการในรัศมี 100
เมตร ถัดจากพื้นที่
โครงการ
1. บ้ า นเลขที ่ 352/178
(อาคารแมกซิกการ์เด้นท์)
เ จ ้ า ข อ ง เ ด ี ย ว ก ั น กั บ
352/178-1 ถึง 352/178-9

ความคิดเห็นต่อความ
ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล
เพียงพอของร่างมาตรการที่
ผู้ให้ความคิดเห็น
(จากการสำรวจครั้งที่ 1)
โครงการจะปฏิบตั ิ
(จากการสำรวจครั้งที่ 2)
ผู้ให้ความเห็น :
มี ข ้ อ ห่ ว งกั ง วลจากการดำเนิ น จากการที่ได้เสนอมาตรการที่
ตัวแทนบ้านเลขที่ 352/178 โครงการ ดังนี้
โครงการจะต้องปฏิบัติ พบว่า
ตำแหน่ง : เป็นผู้จัดการ
ระยะก่อสร้างที่ผ่านมา
มาตรการที ่ โ ครงการจะ
ครอบครัว/เจ้าของกิจการ - ฝุ่นละออง ผลกระทบที่ได้รับ ปฏิบัติในระยะดำเนินการมี
เพศ : หญิง
ระดับมาก
ความเพี ย งพอ และไม่ มี
อายุ : 39 ปี
- เสี ย งดั ง ผลกระทบที ่ ไ ด้ รั บ ข้อเสนอแนะ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ระดับมาก
การรับรู้ข่าวสาร :
- ความสั่นสะเทือน ผลกระทบที่
ทราบว่าจะมีการพัฒนา
ได้รับ ระดับมาก
โครงการ
- การพังทลายของดิน ผลกระทบ
ที่ได้รับ ระดับน้อย
- คุณภาพน้ำ ผลกระทบที่ได้รับ
ระดับมาก
- การระบายน้ ำ ผลกระทบที่
ได้รับ ระดับปานกลาง
- ไฟฟ้า ผลกระทบที่ได้รับ ระดับ
มาก
- คนงานก่อสร้า ง ผลกระทบที่
ได้รับ ระดับปานกลาง
ระยะดำเนินการ
- ฝุ่นละออง ผลกระทบที่ได้รับ
ระดับมาก
- เสี ย งดั ง ผลกระทบที ่ ไ ด้ รั บ
ระดับมาก
- ความสั่นสะเทือน ผลกระทบ ที่
ได้รับ ระดับกลาง
- คุณภาพน้ำ ผลกระทบที่ได้รับ
ระดับปานกลาง
- การระบายน้ ำ ผลกระทบที่
ได้รับ ระดับปานกลาง

หน้า 3-114

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-14 (ต่อ)
กลุม่ หลังคาเรือน/สถาน
ประกอบการในรัศมี 100
เมตร ถัดจากพื้นที่
โครงการ

ผู้ให้ความคิดเห็น

2. บ้ า นเลขที ่ 352/150 ผู้ให้ความเห็น :
(ไม่ อ นุ ญ าตการถ่ า ยรู ป ) ตัวแทนบ้านเลขที่ 352/150
บ้านพักอาศัย 1 ชั้น
ผลกระทบทีไ่ ด้รับในปัจจุบัน :
- เสียงดัง
- ฝุ่นละออง
สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้
พักอาศัย

3.บ้านเลขที่ 352/126
ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น

ผู้ให้ความเห็น :
ตัวแทนบ้านเลขที่ 352/126
ตำแหน่ ง: พนั ก งาน ได้ รั บ
มอบหมายจากเจ้าของบริษัท
เพศ : ชาย
อายุ : 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
อาชีพ : พนักงานบริษัท
การรับรู้ข่าวสาร : ทราบว่ามี
การพัฒนาโครงการ

ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล
(จากการสำรวจครั้งที่ 1)
ข้อเสนอแนะ
- ควรมีการจัดการให้เป็นระบบ
และควบคุมการปรับปรุงให้อยู่
ในเวลาทำงาน เนื่องจากบางครั้ง
มีการก่อสร้าง ในเวลากลางคืน
ทำให้มีเสียงรบกวนการพักผ่อน
มี ข ้ อ ห่ ว งกั ง วลจากการดำเนิ น
โครงการ ดังนี้
ระยะก่อสร้างที่ผ่านมา
- เสียงดัง ผลกระทบที่ได้รับ ระดับ
มาก
- ฝุ่นละออง ผลกระทบที่ได้รับ
ระดับมาก
ระยะดำเนินการ
- ฝุ่นละออง ผลกระทบที่ได้รับ
ระดับมาก
มี ข ้ อ ห่ ว งกั ง วลจากการดำเนิ น
โครงการ ดังนี้
ระยะก่อสร้างที่ผ่านมา
- ฝุ่นละออง ผลกระทบที่ได้รับ
ระดับกลาง
- เสี ย งดั ง ผลกระทบที ่ ไ ด้ รั บ
ระดับปานกลาง
- ความสั่นสะเทือน ผลกระทบที่
ได้รับ ระดับปานกลาง
- คุณภาพน้ำ ผลกระทบที่ได้รับ
ระดับปานกลาง
- การระบายน้ ำ ผลกระทบที่
ได้รับ ระดับปานกลาง
- ไฟฟ้า ผลกระทบที่ได้รับ ระดับ
ปานกลาง
- คนงานก่ อ สร้ า งผลกระทบที่
ได้รับ ระดับปานกลาง
ระยะดำเนินการ
- ฝุ่นละออง ผลกระทบที่ได้รับ
ระดับปานกลาง

ความคิดเห็นต่อความ
เพียงพอของร่างมาตรการที่
โครงการจะปฏิบตั ิ
(จากการสำรวจครั้งที่ 2)

จากการที่ได้เสนอมาตรการที่
โครงการจะต้องปฏิบัติ พบว่า
มาตรการที ่ โ ครงการจะ
ปฏิบัติในระยะดำเนินการมี
ความเพี ย งพอ และไม่ มี
ข้อเสนอแนะ

จากการที่ได้เสนอมาตรการที่
โครงการจะต้องปฏิบัติ พบว่า
มาตรการที ่ โ ครงการจะ
ปฏิบัติในระยะดำเนินการมี
ความเพี ย งพอ และไม่ มี
ข้อเสนอแนะ

หน้า 3-115

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-14 (ต่อ)
กลุ่มหลังคาเรือน/สถาน
ประกอบการในรัศมี 100
เมตร ถัดจากพื้นที่โครงการ

4. บ้านเลขที่ 352/128
ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น

5. บ้านเลขที่ 352/132
ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น

ผู้ให้ความคิดเห็น

ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล
(จากการสำรวจครั้งที่ 1)

- เสี ย งดั ง ผลกระทบที ่ ไ ด้ รั บ
ระดับปานกลาง
- ความสั่นสะเทือน ผลกระทบที่
ได้รับ ระดับปานกลาง
- คุณภาพน้ำ ผลกระทบที่ได้รับ
ระดับปานกลาง
- การระบายน้ ำ ผลกระทบที่
ได้รับ ระดับปานกลาง
และไม่มีข้อเสนอแนะ
ผู้ให้ความเห็น :
ไม่มีข้อห่วงกังวลจากการพัฒนา
ตัวแทนบ้านเลขที่ 352/128 ดำเนินโครงการ
ตำแหน่ง :พี่ชายเจ้าของบ้าน ระยะก่อสร้างที่ผ่านมา
เพศ : ชาย
- ไม่มีผลกระทบ
อายุ : 60 ปี
ระยะดำเนินการ
ระดับการศึกษา : ประถมศึกษา - ไม่มีผลกระทบ
ผลกระทบที่ได้รับในปัจจุบัน : และไม่มีข้อเสนอแนะ
- ไม่มีผลกระทบ
ผู้ให้ความเห็น :
ไม่มีข้อห่วงกังวลจากการพัฒนา
ตัวแทนบ้านเลขที่ 352/132 ดำเนินโครงการ
ผลกระทบที่ได้รับในปัจจุบัน : ระยะก่อสร้างที่ผ่านมา
- ไม่มีผลกระทบ
- ไม่มีผลกระทบ
ระยะดำเนินการ
- ไม่มีผลกระทบ
และไม่มีข้อเสนอแนะ

6. บ้ านเลขที ่ 352/299- ผู้ให้ความเห็น :
300 อาคารทาวน์เฮ้าส์ 4 ตัวแทนบ้านเลขที่ 352/299ชั้น
300
ตำแหน่ง : พนักงาน ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ตอบแบบ
สอบถาม
เพศ : หญิง
อายุ : 34 ปี
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษา
ตอนต้น
ผลกระทบที่ได้รับในปัจจุบัน:
- ไม่มีผลกระทบ

ไม่มีข้อห่วงกังวลจากการพัฒนา
ดำเนินโครงการ
ระยะก่อสร้างที่ผ่านมา
- ไม่มีผลกระทบ
ระยะดำเนินการ
- ไม่มีผลกระทบ
และไม่มีข้อเสนอแนะ

ความคิดเห็นต่อความ
เพียงพอของร่างมาตรการที่
โครงการจะปฏิบตั ิ
(จากการสำรวจครั้งที่ 2)

จากการที่ได้เสนอมาตรการที่
โครงการจะต้องปฏิบัติ พบว่า
มาตรการที ่ โ ครงการจะ
ปฏิบัติในระยะดำเนินการมี
ความเพี ย งพอ และไม่ มี
ข้อเสนอแนะ
จากการที่ได้เสนอมาตรการที่
โครงการจะต้องปฏิบัติ พบว่า
มาตรการที ่ โ ครงการจะ
ปฏิบัติในระยะดำเนินการมี
ความเพี ย งพอ และไม่ มี
ข้อเสนอแนะ

จากการที่ได้เสนอมาตรการที่
โครงการจะต้องปฏิบัติ พบว่า
มาตรการที ่ โ ครงการจะ
ปฏิบัติในระยะดำเนินการมี
ความเพี ย งพอ และไม่ มี
ข้อเสนอแนะ

หน้า 3-116

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

ตารางที่ 3.4.5-14 (ต่อ)

กลุ่มหลังคาเรือน/สถาน
ประกอบการในรัศมี 100
เมตร ถัดจากพื้นที่โครงการ

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ความคิดเห็นต่อความ
เพียงพอของร่างมาตรการที่
โครงการจะปฏิบตั ิ
(จากการสำรวจครั้งที่ 2)
7. บ้านเลขที่ 352/301-302 ผู้ให้ความเห็น :
ไม่มีข้อห่วงกังวลจากการพัฒนา จากการที่ได้เสนอมาตรการที่
อาคารทาวน์เฮ้าส์ 4 ชั้น
ตัวแทนบ้านเลขที่ 352/301- ดำเนินโครงการ
โครงการจะต้องปฏิบัติ พบว่า
302
ระยะก่อสร้างที่ผ่านมา
มาตรการที ่ โ ครงการจะ
ผลกระทบที่ได้รับในปัจจุบัน - ไม่มีผลกระทบ
ปฏิบัติในระยะดำเนินการมี
: ไม่มีส่งผลกระทบ
ระยะดำเนินการ
ความเพี ย งพอ และไม่ มี
- ไม่มีผลกระทบ
ข้อเสนอแนะ
และไม่มีข้อเสนอแนะ

8. บ้านเลขที่ 352/305
อาคารทาวน์เฮ้าส์ 4 ชั้น

9. บ้านเลขที่ 352/92
อาคารทาวน์เฮ้าส์ 4 ชั้น

ผู้ให้ความคิดเห็น

ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล
(จากการสำรวจครั้งที่ 1)

ผู้ให้ความเห็น :
ตัวแทนบ้านเลขที่ 352/305
ตำแหน่ง : ลูกจ้าง ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ ตอบแบบ
สอบถาม
เพศ : หญิง
อายุ : 36 ปี
ระดับการศึกษา : มัธยมต้น
ผลกระทบที่ได้รับในปัจจุบัน
: ไม่มีส่งผลกระทบ
ผู้ให้ความเห็น :
ตัวแทนบ้านเลขที่ 352/92
เพศ : หญิง
อายุ : 56 ปี
ระดับการศึกษา :
ประถมศึกษา.
ผลกระทบที่ได้รับในปัจจุบัน:
- ไม่มีผลกระทบ
การรับรู้ข่าวสาร : ทราบว่า
จะมีการพัฒนาโครงการ

ไม่มีข้อห่วงกังวลจากการพัฒนา
ดำเนินโครงการ
ระยะก่อสร้างที่ผ่านมา
- ไม่มีผลกระทบ
ระยะดำเนินการ
- ไม่มีผลกระทบ
และไม่มีข้อเสนอแนะ

จากการที่ได้เสนอมาตรการที่
โครงการจะต้องปฏิบัติ พบว่า
มาตรการที ่ โ ครงการจะ
ปฏิบัติในระยะดำเนินการมี
ความเพี ย งพอ และไม่ มี
ข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อห่วงกังวลจากการพัฒนา
ดำเนินโครงการ
ระยะก่อสร้างที่ผ่านมา
- ฝุ่นละออง กระทบระดับน้อย
- เสียงรบกวน กระทบระดับน้อย
ระยะดำเนินการ
- ไม่มีผลกระทบ
และไม่มีข้อเสนอแนะ

จากการที่ได้เสนอมาตรการที่
โครงการจะต้องปฏิบัติ พบว่า
มาตรการที ่ โ ครงการจะ
ปฏิบัติในระยะดำเนินการมี
ความเพี ย งพอ และไม่ มี
ข้อเสนอแนะ

หน้า 3-117

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

ตารางที่ 3.4.5-14 (ต่อ)

กลุ่มหลังคาเรือน/สถาน
ประกอบการในรัศมี 100
เมตร ถัดจากพื้นที่โครงการ

10. บ้านเลขที่ 352/89
อาคารทาวน์เฮ้าส์ 4 ชั้น

11. บ้านเลขที่ 352/87
อาคารทาวน์เฮ้าส์ 4 ชั้น

12. บ้านเลขที่ 352/425
ร้านค้า เรือนแถว 1 ชั้น

ผู้ให้ความคิดเห็น

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล
(จากการสำรวจครั้งที่ 1)

ความคิดเห็นต่อความ
เพียงพอของร่างมาตรการที่
โครงการจะปฏิบตั ิ
(จากการสำรวจครั้งที่ 2)
ผู้ให้ความเห็น :
ไม่มีข้อห่วงกังวลจากการพัฒนา จากการที่ได้เสนอมาตรการที่
ตัวแทนบ้านเลขที่ 352/89 ดำเนินโครงการ
โครงการจะต้องปฏิบัติ พบว่า
ตำแหน่ง : หัวหน้า
ระยะก่อสร้างที่ผ่านมา
มาตรการที ่ โ ครงการจะ
ครัวเรือน/เจ้าของกิจการ
- ไม่มีผลกระทบ
ปฏิบัติในระยะดำเนินการมี
เพศ : หญิง
ระยะดำเนินการ
ความเพี ย งพอ และไม่ มี
อายุ : 42 ปี
- ไม่มีผลกระทบ
ข้อเสนอแนะ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี และไม่มีข้อเสนอแนะ
ผลกระทบที่ได้รับในปัจจุบัน:
- ไม่มีผลกระทบ
การรับรู้ข่าวสาร : ทราบว่า
จะมีการพัฒนาโครงการ
ผู้ให้ความเห็น :
ไม่มีข้อห่วงกังวลจากการพัฒนา จากการที่ได้เสนอมาตรการที่
ตัวแทนบ้านเลขที่ 352/87 ดำเนินโครงการ
โครงการจะต้องปฏิบัติ พบว่า
ตำแหน่ง : ลูกจ้าง ซึ่งได้รับ ระยะก่อสร้างที่ผ่านมา
มาตรการที ่ โ ครงการจะ
มอบหมายให้ ตอบแบบ - ไม่มีผลกระทบ
ปฏิบัติในระยะดำเนินการมี
สอบถาม
ระยะดำเนินการ
ความเพี ย งพอ และไม่ มี
เพศ : หญิง
- ไม่มีผลกระทบ
ข้อเสนอแนะ
อายุ : 48 ปี
และไม่มีข้อเสนอแนะ
ระดับการศึกษา :
ประถมศึกษา
ผลกระทบที่ได้รับในปัจจุบัน:
- ไม่มีผลกระทบ
การรับรู้ข่าวสาร : ทราบว่า
จะมีการพัฒนาโครงการ
ผู้ให้ความเห็น :
ไม่มีข้อห่วงกังวลจากการพัฒนา จากการที่ได้เสนอมาตรการที่
ตัวแทนบ้านเลขที่ 352/425 ดำเนินโครงการ
โครงการจะต้องปฏิบัติ พบว่า
ตำแหน่ง : ลูกจ้าง ซึ่งได้รับ ระยะก่อสร้างที่ผ่านมา
มาตรการที ่ โ ครงการจะ
มอบหมายให้ตอบแบบ
- ไม่มีผลกระทบ
ปฏิบัติในระยะดำเนินการมี
สอบถาม
ระยะดำเนินการ
ความเพี ย งพอ และไม่ มี
เพศ : หญิง
- ไม่มีผลกระทบ
ข้อเสนอแนะ
อายุ : 48 ปี
และไม่มีข้อเสนอแนะ
ระดับการศึกษา :
ประถมศึกษา
ผลกระทบที่ได้รับในปัจจุบัน:
- ไม่มีผลกระทบ
การรับรู้ข่าวสาร : ทราบว่า
จะมีการพัฒนาโครงการ
หน้า 3-118

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

ตารางที่ 3.4.5-14 (ต่อ)

กลุ่มหลังคาเรือน/สถาน
ประกอบการในรัศมี 100
เมตร ถัดจากพื้นที่โครงการ

13. บ้านเลขที่ 352/424
ร้านค้า เรือนแถว 1 ชั้น

14. บ้านเลขที่ 352/421
ร้านค้า เรือนแถว 1 ชั้น

15. บ้านเลขที่ 352/119
ร้านค้า เรือนแถว 1 ชั้น

ผู้ให้ความคิดเห็น

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล
(จากการสำรวจครั้งที่ 1)

ความคิดเห็นต่อความ
เพียงพอของร่างมาตรการที่
โครงการจะปฏิบตั ิ
(จากการสำรวจครั้งที่ 2)
ผู้ให้ความเห็น :
ไม่มีข้อห่วงกังวลจากการพัฒนา จากการที่ได้เสนอมาตรการที่
ตัวแทนบ้านเลขที่ 352/424 ดำเนินโครงการ
โครงการจะต้องปฏิบัติ พบว่า
ตำแหน่ง : ลูกจ้าง ซึ่งได้รับ ระยะก่อสร้างที่ผ่านมา
มาตรการที ่ โ ครงการจะ
มอบหมายให้ ตอบแบบ - ไม่มีผลกระทบ
ปฏิบัติในระยะดำเนินการมี
สอบถาม
ระยะดำเนินการ
ความเพี ย งพอ และไม่ มี
เพศ : หญิง
- ไม่มีผลกระทบ
ข้อเสนอแนะ
อายุ : 26 ปี
และไม่มีข้อเสนอแนะ
ระดับการศึกษา : ประถมศึกษา
ผลกระทบที่ได้รับในปัจจุบัน:
- ไม่มีผลกระทบ
การรับรู้ข่าวสาร : ทราบว่า
จะมีพัฒนาการโครงการ
ผู้ให้ความเห็น :
ไม่มีข้อห่วงกังวลจากการพัฒนา จากการที่ได้เสนอมาตรการที่
ตัวแทนบ้านเลขที่ 352/421 ดำเนินโครงการ
โครงการจะต้องปฏิบัติ พบว่า
ตำแหน่ง : ลูกจ้าง ซึ่งได้รับ ระยะก่อสร้างที่ผ่านมา
มาตรการที ่ โ ครงการจะ
มอบหมายให้ ตอบแบบ - ไม่มีผลกระทบ
ปฏิบัติในระยะดำเนินการมี
สอบถาม
ระยะดำเนินการ
ความเพี ย งพอ และไม่ มี
เพศ : หญิง
- ไม่มีผลกระทบ
ข้อเสนอแนะ
อายุ : 28 ปี
และไม่มีข้อเสนอแนะ
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
ผลกระทบที่ได้รับในปัจจุบัน:
- ไม่มีผลกระทบ
การรับรู้ข่าวสาร : ทราบว่า
จะมีการพัฒนาโครงการ
ผู้ให้ความเห็น :
ไม่มีข้อห่วงกังวลจากการพัฒนา จากการที่ได้เสนอมาตรการที่
ตัวแทนบ้านเลขที่ 352/119 ดำเนินโครงการ
โครงการจะต้องปฏิบัติ พบว่า
ตำแหน่ง : ลูกจ้าง ซึ่งได้รับ ระยะก่อสร้างที่ผ่านมา
มาตรการที ่ โ ครงการจะ
มอบหมายให้ ตอบแบบ - ไม่มีผลกระทบ
ปฏิบัติในระยะดำเนินการมี
สอบถาม
ระยะดำเนินการ
ความเพี ย งพอ และไม่ มี
เพศ : หญิง
- ไม่มีผลกระทบ
ข้อเสนอแนะ
อายุ : 45 ปี
และไม่มีข้อเสนอแนะ
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษา
ตอนต้น
ผลกระทบที่ได้รับในปัจจุบัน:
- ไม่มีผลกระทบ
การรับรู้ข่าวสาร : ทราบว่า
จะมีการพัฒนาโครงการ
หน้า 3-119

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

ตารางที่ 3.4.5-14 (ต่อ)

กลุ่มหลังคาเรือน/สถาน
ประกอบการในรัศมี 100
เมตร ถัดจากพื้นที่โครงการ

ผู้ให้ความคิดเห็น

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล
(จากการสำรวจครั้งที่ 1)

ความคิดเห็นต่อความ
เพียงพอของร่างมาตรการที่
โครงการจะปฏิบตั ิ
(จากการสำรวจครั้งที่ 2)
16. บ้านเลขที่ 418 อาคาร ผู้ให้ความเห็น :
ไม่มีข้อห่วงกังวลจากการพัฒนา จากการที่ได้เสนอมาตรการที่
รวมโชค 1
ตัวแทนบ้านเลขที่ 418
ดำเนินโครงการ
โครงการจะต้องปฏิบัติ พบว่า
อาคารรวมโชค 1
ระยะก่อสร้างที่ผ่านมา
มาตรการที ่ โ ครงการจะ
ตำแหน่ง : ลูกจ้าง ซึ่งได้รับ - ไม่มีผลกระทบ
ปฏิบัติในระยะดำเนินการมี
มอบหมายให้ ตอบแบบ ระยะดำเนินการ
ความเพี ย งพอ และไม่ มี
สอบถาม
- ไม่มีผลกระทบ
ข้อเสนอแนะ
เพศ : หญิง
และไม่มีข้อเสนอแนะ
อายุ : 45 ปี
ระดับการศึกษา : มัธยม
ตอนต้น
ผลกระทบที่ได้รับในปัจจุบัน:
- ไม่มีผลกระทบ
การรับรู้ข่าวสาร : ทราบว่า
จะมีการพัฒนาโครงการ
17. บ้ านเลขที ่ 352/422 - ผู ้ พ ั ก อาศั ย ไม่ ป ระสงค์ - ผู ้ พ ั ก อาศั ย ไม่ ป ระสงค์ ต อบ - ผู้พักอาศัยไม่ประสงค์ตอบ
ตำบลหนองปรือ อำเภอบาง ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
ละมุง จังหวัดชลบุรี

18. บ้านเลขที่ 330/15-17 - ผู ้ พ ั ก อาศั ย ไม่ ป ระสงค์ - ผู ้ พ ั ก อาศั ย ไม่ ป ระสงค์ ต อบ - ผู้พักอาศัยไม่ประสงค์ตอบ
อาคารพั ก อาศั ย ตำบล ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
หนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

หน้า 3-120

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

ตารางที่ 3.4.5-14 (ต่อ)

กลุ่มหลังคาเรือน/สถาน
ประกอบการในรัศมี 100
เมตร ถัดจากพื้นที่โครงการ

ผู้ให้ความคิดเห็น

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล
(จากการสำรวจครั้งที่ 1)

ความคิดเห็นต่อความ
เพียงพอของร่างมาตรการที่
โครงการจะปฏิบตั ิ
(จากการสำรวจครั้งที่ 2)
19. บ้ านเลขที ่ 330/1-2 - ผู ้ พ ั ก อาศั ย ไม่ ป ระสงค์ - ผู ้ พ ั ก อาศั ย ไม่ ป ระสงค์ ต อบ - ผู้พักอาศัยไม่ประสงค์ตอบ
ทาวน์ เฮ้ าส์ 3 ชั ้ น ตำบล ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
หนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2565

หน้า 3-121

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-15 แสดงการติดตามกลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการรัศมี 100 เมตร ถัดจากพื้นที่ติดโครงการ
ตารางที่ 3.4.5-15 (ต่อ)
ผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการ

ผู้ให้ความคิดเห็น

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 1)
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)
1. บ้านเลขที่ 352/127 ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น - ไม่มีคนอยู่อาศัย
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
- ไม่มีคนอยู่อาศัย

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 3)
(วันที่ 4 สิงหาคม 2564)
- ไม่มีคนอยู่อาศัย

2. บ้านเลขที่352/129 ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น - มีผู้พักอาศัยแต่ไม่ออกมา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

- มีผู้พักอาศัยแต่ไม่ออกมา

- มีผู้พักอาศัยแต่ไม่ออกมา

หน้า 3-122

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-15 (ต่อ)
ผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการ

ผู้ให้ความคิดเห็น

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 1)
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)
3. บ้านเลขที่ 352/130 ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น - มีผู้พักอาศัยแต่ไม่ออกมา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
- มีผู้พักอาศัยแต่ไม่ออกมา

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 3)
(วันที่ 4 สิงหาคม 2564)
- มีผู้พักอาศัยแต่ไม่ออกมา

4. บ้านเลขที่ 352/131 ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น - มีผู้พักอาศัยแต่ไม่ออกมา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

- ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน

- มีผู้พักอาศัยแต่ไม่ออกมา

หน้า 3-123

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-15 (ต่อ)
ผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการ

ผู้ให้ความคิดเห็น

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 1)
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)
5. บ้านเลขที่ 352/133 ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น - บ้านประกาศขาย/เช่า
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
- บ้านประกาศขาย/เช่า

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 3)
(วันที่ 4 สิงหาคม 2564)
- บ้านประกาศขาย/เช่า

6. บ้ า นเลขที ่ 320/39 บ้ า นพั ก อาศั ย - ไม่พบผู้พักอาศัย 12/2/64
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

- ไม่พบผู้พักอาศัย 23/2/64

- ไม่พบผู้พักอาศัย
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-15 (ต่อ)
ผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการ
7. บ้านเลขที่ 320/32-38 อาคาร Life
Residecne ตำบลหนองปรือ อำเภอบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี

8. บ้านเลขที่ 418/83 บ้านพักอาศัย 2
ชั ้ น ตำบลหนองปรื อ อำเภอบางละมุ ง
จังหวัดชลบุรี

ผู้ให้ความคิดเห็น
ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 1)
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)
- มีผู้พักอาศัย แต่ไม่ออกมา

-

ไม่พบผู้พักอาศัย

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
- มีผู้พักอาศัย แต่ไม่ออกมา

-

ไม่พบผู้พักอาศัย

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 3)
(วันที่ 4 สิงหาคม 2564)
- มีผู้พักอาศัย แต่ไม่ออกมา

- มีผู้พักอาศัย แต่ไม่ออกมา
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-15 (ต่อ)
ผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการ
9. บ้านเลขที่ 418/70-418/81 บ้านพัก
อาศัย ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

10. บ้านเลขที่ 330/3 ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

ผู้ให้ความคิดเห็น
ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 1)
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)
- ไม่พบผู้พักอาศัย

-

ไม่พบผู้พบอาศัย ภายในบ้าน

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
- ไม่พบผู้พักอาศัย

-

ไม่พบผู้พบอาศัย ภายในบ้าน

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 3)
(วันที่ 4 สิงหาคม 2564)
- มีผู้พักอาศัย แต่ไม่ออกมา

-

ไม่พบผู้พบอาศัย ภายในบ้าน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-15 (ต่อ)
ผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการ
11. บ้านเลขที่ 330/4 ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

12. บ้านเลขที่ 330/5 ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

ผู้ให้ความคิดเห็น
ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 1)
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)
- ไม่พบผู้พักอาศัย ภายในบ้าน

-

ไม่พบผู้พักอาศัย ภายในบ้าน

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
- ไม่พบผู้พักอาศัย ภายในบ้าน

-

ไม่พบผู้พักอาศัย ภายในบ้าน

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 3)
(วันที่ 4 สิงหาคม 2564)
- ไม่พบผู้พักอาศัย ภายในบ้าน

-

ไม่พบผู้พักอาศัย ภายในบ้าน

-
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-15 (ต่อ)
ผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการ
13. บ้านเลขที่ 330/6 ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

14. บ้านเลขที่ 330/7 ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

ผู้ให้ความคิดเห็น
ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 1)
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)
- ไม่พบผู้พักอาศัย ภายในบ้าน

-

พบผู้พักอาศัย แต่ไม่ออกมา

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
- ไม่พบผู้พักอาศัย ภายในบ้าน

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 3)
(วันที่ 4 สิงหาคม 2564)
- ไม่พบผู้พักอาศัย ภายในบ้าน

- พบผู้พักอาศัย แต่ไม่ออกมา

- พบผู้พักอาศัย แต่ไม่ออกมา
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-15 (ต่อ)
ผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการ
15. บ้านเลขที่ 330/8-9 ทาวน์เฮ้าส์ 3
ชั ้ น ตำบลหนองปรื อ อำเภอบางละมุ ง
จังหวัดชลบุรี

16. บ้านเลขที่ 330/10 ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

ผู้ให้ความคิดเห็น
ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 1)
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)
- ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน

-

พบผู้พักอาศัย แต่ไม่ออกมา

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
- ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน

- พบผู้พักอาศัย แต่ไม่ออกมา

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 3)
(วันที่ 4 สิงหาคม 2564)
- ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน

- พบผู้พักอาศัย แต่ไม่ออกมา
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-15 (ต่อ)
ผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการ
17. บ้านเลขที่ 330/11 ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

18. บ้านเลขที่ 330/12 ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

ผู้ให้ความคิดเห็น
ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 1)
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)
- ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน

-

ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
- ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน

- ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 3)
(วันที่ 4 สิงหาคม 2564)
- ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน

- พบผู้พักอาศัย แต่ไม่ออกมา
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-15 (ต่อ)
ผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการ
19. บ้านเลขที่ 330/13 ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

20. บ้านเลขที่ 330/14 ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

ผู้ให้ความคิดเห็น
ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 1)
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)
- ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน

-

ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
- ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน

- ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 3)
(วันที่ 4 สิงหาคม 2564)
- ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน

- ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-15 (ต่อ)
ผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการ
21. บ้านเลขที่ 330/23 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

22. บ้านเลขที่ 330/22 บ้านพักอาศัย 2
ชั ้ น ตำบลหนองปรื อ อำเภอบางละมุ ง
จังหวัดชลบุรี

ผู้ให้ความคิดเห็น
ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 1)
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)
- ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน

-

ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
- ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน

- ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 3)
(วันที่ 4 สิงหาคม 2564)
- ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน

- ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-15 (ต่อ)
ผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการ
23. บ้ า นเลขที ่ 418/84 บ้ า นพั ก อาศั ย
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

24. บ้ า นเลขที ่ 418/69 บ้ า นพั ก อาศั ย
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

ผู้ให้ความคิดเห็น
ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 1)
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)
- ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน

-

ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
- ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน

- ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน ประกาศขาย

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 3)
(วันที่ 4 สิงหาคม 2564)
- ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน

- ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-15 (ต่อ)
ผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการ
25. บ้านเลขที่ 352/46-47 อาคารทาวน์
เฮ้าส์ 3 ชั้น ตำบลหนองปรือ อำเภอบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี

26. บ้านเลขที่ 352/48-49 อาคารทาวน์
เฮ้าส์ 4 ชั้น ตำบลหนองปรือ อำเภอบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี

ผู้ให้ความคิดเห็น
ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 1)
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)
- ไม่พบผู้พักอาศัยภายในอาคาร

-

อาคารมีการดัดแปลงเป็นห้องเช่า มีผู้พัก
อาศัยแต่ไม่ออกมา

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
- ไม่พบผู้พักอาศัยภายในอาคาร

-

อาคารมีการดัดแปลงเป็นห้องเช่า มีผู้
พักอาศัยแต่ไม่ออกมา

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 3)
(วันที่ 4 สิงหาคม 2564)
- ไม่พบผู้พักอาศัยภายในอาคาร

-

อาคารมีการดัดแปลงเป็นห้องเช่า มี
ผู้พักอาศัยแต่ไม่ออกมา
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-15 (ต่อ)
ผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการ

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 1)
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)
27. บ้านเลขที่ 352/50 อาคารทาวน์เฮ้าส์ - ประกาศขาย
3 ชั้น ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

ผู้ให้ความคิดเห็น
ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
- ประกาศขาย

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 3)
(วันที่ 4 สิงหาคม 2564)
- ประกาศขาย

28. บ้านเลขที่ 330/51 ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น - มีผู้พักอาศัยอยู่ภายในบ้าน แต่ไม่ออกมาจากบ้าน - มีผู้พักอาศัยอยู่ภายในบ้าน แต่ไม่ออกมาจากบ้าน
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

- มีผู้พักอาศัยอยู่ภายในบ้าน แต่ไม่ออกมาจากบ้าน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-15 (ต่อ)
ผู้ให้ความคิดเห็น

ผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการ

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 1)
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)
29. บ้ า นเลขที ่ 352/52 -53 (ฝาก
- ฝากแบบสอบถามไว้ ชาวต่างชาติจะขอ
แบบสอบถาม) อาคารทาวเฮ้ า ส์ 3 ชั้ น เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม และติดต่อภายหลัง ซึ่ง
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด จากที่สัมภาษณ์ มีความกังวล เรื่อง รถบรรทุก และ
ชลบุรี
ฝุ่นละอองและเสียงดังจากการก่อสร้าง

30. บ้านเลขที่ 352/44-45 อาคารทาวน์
เฮ้าส์ 3 ชั้น ตำบลหนองปรือ อำเภอบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี

-

อาคารไม่มีผู้พักอาศัยภายในบ้าน แต่มี
ผู้ดูแล ซึ่งอาศัยอยู่เลขที่ 352/52-53

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
- ไม่พบผู้ที่รับแบบสอบถามไว้

-

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 3)
(วันที่ 4 สิงหาคม 2564)
- ไม่พบผู้ที่รับแบบสอบถามไว้

อาคารไม่มีผู้พักอาศัยภายในบ้าน แต่มี - อาคารไม่มีผู้พักอาศัยภายในบ้าน แต่มี
ผู้ดูแล ซึ่งอาศัยอยู่เลขที่ 352/52-53 ผูด้ ูแล ซึ่งอาศัยอยู่เลขที่ 352/52-53

-
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-15 (ต่อ)
ผู้ให้ความคิดเห็น

ผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการ

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 1)
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)
31. บ้านเลขที่ 352/39-43 อาคารทาวน์ -มีผู้พักอาศัยอยู่ภายในบ้าน แต่ไม่ออกมาจากบ้าน
เฮ้าส์ 3 ชั้น ตำบลหนองปรือ อำเภอบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี

32. บ้านเลขที่ 352/88 อาคารทาวน์เฮ้าส์
4 ชั้น ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

-

ร้านปิด กิจการ

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 3)
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
(วันที่ 4 สิงหาคม 2564)
- มีผู้พักอาศัยอยู่ภายในบ้าน แต่ไม่ออกมาจากบ้าน - มีผู้พักอาศัยอยู่ภายในบ้าน แต่ไม่ออกมาจากบ้าน

-

ร้านปิด กิจการ

-

ร้านปิด กิจการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-15 (ต่อ)
ผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการ
33. บ้านเลขที่ 352/90 อาคารทาวน์เฮ้าส์
4 ชั้น ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

34. บ้านเลขที่ 352/91 อาคารทาวน์เฮ้าส์
4 ชั้น ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

ผู้ให้ความคิดเห็น
ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 1)
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)
- บ้านปิด ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน

-

มีผู้พักอาศัยภายใน แต่ไม่ออกมา

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
- บ้านปิด ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน

- มีผู้พักอาศัยภายใน แต่ไม่ออกมา

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 3)
(วันที่ 4 สิงหาคม 2564)
- บ้านปิด ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน

- มีผู้พักอาศัยภายใน แต่ไม่ออกมา
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-15 (ต่อ)
ผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการ
35. บ้านเลขที่ 352/93 อาคารทาวน์เฮ้าส์
4 ชั้น ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

36. บ้านเลขที่ 352/304 อาคารทาวน์
เฮ้าส์ 4 ชั้น ตำบลหนองปรือ อำเภอบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี

ผู้ให้ความคิดเห็น
ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 1)
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)
- ร้านปิด

-

ร้านปิดกิจการ

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
- ร้านปิด

-

ร้านปิดกิจการ

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 3)
(วันที่ 4 สิงหาคม 2564)
- ร้านปิด

-

ร้านปิดกิจการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-15 (ต่อ)
ผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการ

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 1)
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)
37. บ้านเลขที่352/420 ตำบลหนองปรือ ร้านปิดกิจการ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

38. บ้านเลขที่ 352/423 ตำบลหนองปรือ - ร้านปิดกิจการ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ผู้ให้ความคิดเห็น
ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
- ร้านปิดกิจการ

-

ร้านปิดกิจการ

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 3)
(วันที่ 4 สิงหาคม 2564)
- ร้านปิดกิจการ

-

ร้านปิดกิจการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-15 (ต่อ)
ผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการ
39. บ้านเลขที่ 352/119 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ผู้ให้ความคิดเห็น
ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 1)
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)
- มีผู้พักอาศัยภายในบ้าน แต่ไม่ออกมา

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
- มีผู้พักอาศัยภายในบ้าน แต่ไม่ออกมา

ลงสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 (รอบที่ 3)
(วันที่ 4 สิงหาคม 2564)
- มีผู้พักอาศัยภายในบ้าน แต่ไม่ออกมา

40. บ้านเลขที่ 352/151 บ้านพักอาศัย
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

-

ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน

-

ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน

-

ไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน

ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2565
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ครัวเรือน รัศมี 100 เมตร ที่เก็บแบบสอบถามได้
ครัวเรือน รัศมี 100 เมตร ที่เก็บแบบสอบถามไม่ได้
พื้นที่ว่างส าหรับจอดรถ
พื้นที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร

รูปที่ 3.4.5-6 กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการรัศมี 100 เมตร ถัดจากพื้นที่ติดโครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

โครงการ

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

(2.2) กลุ่มพื้นที่รอง ได้แก่
- กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการรัศมีมากกว่า 100–500 เมตรจากพื้นที่

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 231 ตัวอย่าง และได้รับความ
ร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นจำนวน 231 ตัวอย่าง มีผลการสำรวจดังนี้ (รูปที่ 3.4.5-7)
ก) ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนในระยะก่อสร้างที่ผ่านมาของโครงการ
จากการสำรวจเรื่องผลกระทบที่ ต่อชุมชนในระยะก่อสร้างที่ผ่านมาของ
โครงการ 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหาเสียงดังรบกวน (ร้อยละ 98.7) ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง รองลงมา
คือ ปัญหาการจราจรติดขัด/อุบัติเหตุ (ร้อยละ 97.0) ได้รับผลกระทบระดับมาก (ร้อยละ 97.0) และปัญหาฝุ่น
ละออง (ร้อยละ 96.1) ได้รับผลกระทบระดับมาก แสดงดังตารางที่ 3.4.5-16
ข) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อชุมชนในระยะดำเนินการของโครงการ
จากการสำรวจเรื่องผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อชุมชนในระยะดำเนินการ
ของโครงการ พบว่า ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน แสดงดังตารางที่ 3.4.5-17
ค) ความคิดเห็นต่อโครงการ
จากการสำรวจ พบว่า การพัฒนาโครงการที่ดีว่าควรมีการจัดการจราจรที่ดี
(ร้อยละ 28.0) รองลงมาคือ มีบ่อบำบัดน้ำเสีย (ร้อยละ 19.2) และมีระบบการจัดการมูลฝอย (ร้อยละ 17.1)
การเกิดขึ้นของโครงการคาดว่าจะได้รับ ผลกระทบด้านบวกจากการพัฒนา
โครงการต่อชุมชน ได้แก่ ช่วยให้ชุมชนเจริญและพัฒนาไปมากกว่าเดิม (ร้อยละ 33.3) รองลงมา คือ ทำให้ธุรกิจ
การค้าในละแวกใกล้เคียงดีขึ้นตามไปด้วย (ร้อยละ 25.7) และก่อให้เกิดความสะดวกสบายประหยัดเวลาในการ
เดินทาง (ร้อยละ 18.5) แสดงดังตารางที่ 3.4.5-18
โครงการ

- กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการในรัศมีมากกว่า 500–1,000 เมตร จากพื้นที่

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 59 ตัวอย่าง และได้รับความ
ร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นจำนวน 59 ตัวอย่าง มีผลการสำรวจ ดังนี้ (รูปที่ 3.4.5-7)
ก) ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนในระยะก่อสร้างที่ผ่านมาของโครงการ
จากการสำรวจเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนในระยะก่อสร้างที่ผ่านมา
ของโครงการ พบว่า ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน แสดงดังตารางที่ 3.4.5-16
ข) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อชุมชนในระยะดำเนินการของโครงการ
จากการสำรวจเรื ่ อ งผลกระทบที ่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ ้ น ต่ อ ชุ ม ชนในระยะ
ดำเนินการของโครงการ พบว่า ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน แสดงดังตารางที่ 3.4.5-17
ค) ความคิดเห็นต่อโครงการ
จากการสำรวจ พบว่า การพัฒนาโครงการที่ดีว่า ควรมีการจัดการจราจรที่ดี
(ร้อยละ 27.8) รองลงมา คือ มีระบบจัดการมูลฝอย (ร้อยละ 19.6) และมีระบบรักษาความปลอดภัย (ร้อยละ 15.7)
การเกิดขึ้นของโครงการคาดว่าจะได้รับ ผลกระทบด้านบวกจากการพัฒนา
โครงการต่อชุมชน ได้แก่ ช่วยให้ชุมชนเจริญและพัฒนาไปมากกว่าเดิม (ร้อยละ 40.2) รองลงมา คือ ทำให้ธุรกิจ
การค้าในละแวกใกล้เคียงดีขึ้นตามไปด้วย (ร้อยละ 30.8) และก่อให้เกิดความสะดวกสบายประหยัดเวลาในการ
เดินทาง (ร้อยละ 15.0) แสดงดังตารางที่ 3.4.5-18
หน้า 3-143

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-16 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้ จากระยะก่อสร้างที่ผา่ นมาของโครงการ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ที่คาดว่าเกิดขึ้น

รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร จากพื้นที่โครงการ
รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร จากพื้นที่โครงการ
ระดับผลกระทบที่ได้รับ
ระดับผลกระทบที่ได้รับ
ได้รับ
ไม่ได้รับ
ได้รับ
ผลกระทบ
ผลกระทบ
ผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
น้อย
ปานกลาง
มาก
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
9 3.9 2 22.2 6
66.7 1 11.1 59 100.0 0 0.0 0 0.0 0
0.0
0 0.0
3 1.3 2 66.7 1 33.3 0
0.0 59 100.0 0 0.0 0 0.0 0
0.0
0 0.0
0 0.0 0
0.0
0
0.0
0
0.0 59 100.0 0 0.0 0 0.0 0
0.0
0 0.0
0 0.0 0
0.0
0
0.0
0
0.0 59 100.0 0 0.0 0 0.0 0
0.0
0 0.0
0 0.0 0
0.0
0
0.0
0
0.0 59 100.0 0 0.0 0 0.0 0
0.0
0 0.0
0 0.0 0
0.0
0
0.0
0
0.0 59 100.0 0 0.0 0 0.0 0
0.0
0 0.0
0 0.0 0
0.0
0
0.0
0
0.0 59 100.0 0 0.0 0 0.0 0
0.0
0 0.0
0 0.0 0
0.0
0
0.0
0
0.0 59 100.0 0 0.0 0 0.0 0
0.0
0 0.0
7 3.0 0
0.0
2 28.6 5 71.4 59 100.0 0 0.0 0 0.0 0
0.0
0 0.0
0 0.0 0
0.0
0
0.0
0
0.0 59 100.0 0 0.0 0 0.0 0
0.0
0 0.0
0 0.0 0
0.0
0
0.0
0
0.0 59 100.0 0 0.0 0 0.0 0
0.0
0 0.0

ไม่ได้รับ
ผลกระทบ
จำนวน ร้อยละ
1. ฝุ่นละออง
222 96.1
2. เสียงดังรบกวน
228 98.7
3. ความสั่นสะเทือน
231 100
4. การพังทลายของดิน
231 100
5. คุณภาพน้ำ
231 100
6. การระบายน้ำ
231 100
7. ขยะมูลฝอย
231 100
8. ไฟฟ้า (ไฟตก/ไฟดับ)
231 100
9. การจราจรติดขัด/อุบัติเหตุ
224 97.0
10. คนงานก่อสร้าง
231 100
11. สุนทรียภาพ
231 100
ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2565
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-17 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าเกิดขึน้ จากระยะดำเนินการของโครงการ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ที่คาดว่าเกิดขึ้น

รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร จากพื้นที่โครงการ
รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร จากพื้นที่โครงการ
ระดับผลกระทบที่ได้รับ
ระดับผลกระทบที่ได้รับ
ได้รับ
ไม่ได้รับ
ได้รับ
ผลกระทบ
ผลกระทบ
ผลกระทบ
น้อย
ปานกลาง
มาก
น้อย
ปานกลาง
มาก
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
0 0.0 0
0.0
0
0.0
0
0.0
59 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
0 0.0 0
0.0
0
0.0
0
0.0
59 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
0 0.0 0
0.0
0
0.0
0
0.0
59 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
0 0.0 0
0.0
0
0.0
0
0.0
59 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
0 0.0 0
0.0
0
0.0
0
0.0
59 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
0 0.0 0
0.0
0
0.0
0
0.0
59 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
0 0.0 0
0.0
0
0.0
0
0.0
59 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
0 0.0 0
0.0
0
0.0
0
0.0
59 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
0 0.0 0
0.0
0
0.0
0
0.0
59 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
0 0.0 0
0.0
0
0.0
0
0.0
59 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
0 0.0 0
0.0
0
0.0
0
0.0
59 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
0 0.0 0
0.0
0
0.0
0
0.0
59 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

ไม่ได้รับ
ผลกระทบ
จำนวน ร้อยละ
1. ฝุ่นละออง
231 100
2. เสียงดังรบกวน
231 100
3. ความสั่นสะเทือน
231 100
4. การพังทลายของดิน
231 100
5. คุณภาพน้ำ
231 100
6. การระบายน้ำ
231 100
7. ขยะมูลฝอย
231 100
8. ไฟฟ้า (ไฟตก/ไฟดับ)
231 100
9. การจราจรติดขัด/อุบัติเหตุ
231 100
10. คนงานก่อสร้าง
231 100
11. สุนทรียภาพ
231 100
1. ฝุ่นละออง
231 100
ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2565

หน้า 3-145

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-18 แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

รัศมีมากกว่า
รัศมีมากกว่า
รวม
100-500 เมตร 500-1,000 เมตร
(N=290)
รายละเอียด
(N=231)
(N=59)
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1. ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการที่ดีควรมีลักษณะ/องค์ประกอบอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) มีบ่อบำบัดน้ำเสีย
158
19.1
51
22.2
209
19.8
2) มีการจัดการจราจรที่ดี
231
28.0
64
27.8
295
28.0
3) อยู่ใกล้ที่ทำงาน
44
5.3
9
3.9
53
5.0
4) มีระบบจัดการมูลฝอย
141
17.1
45
19.6
186
17.6
5) อยู่กลางแหล่งชุมชน
41
5.0
3
1.3
44
4.2
6) มีระบบรักษาความปลอดภัย
112
13.6
36
15.7
148
14.0
7) มีร้านค้า/แหล่งบริการต่างๆ
51
6.2
10
4.3
61
5.8
8) มีสาธารณูปโภคครบครัน
47
5.7
12
5.2
59
5.6
9) อื่นๆ (ระบุ)
0
0.0
0
0.0
0
0.0
2. ท่านคิดว่าการเกิดขึ้นของโครงการจะส่งผลกระทบต่อท่านหรือไม่
1) ไม่ส่งผลกระทบ
197
85.3
59
100.0 256
88.3
2) ไม่แสดงความคิดเห็น
30
13.0
0
0.0
30
10.3
3) ส่งผลกระทบ
4
1.7
0
0.0
4
1.4
- น้อย
2
50.0
0
100.0
2
50.0
- ปานกลาง
2
50.0
0
0.0
2
50.0
- มาก
0
0.0
0
0.0
0
0.0
- ไม่แน่ใจ
0
0.0
0
0.0
0
0.0
รวม
231
100.0
59
100.0 290 100.0
3. ผลกระทบในทางบวก ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) ก่อให้เกิดความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการ
85
18.5
16
15.0
101
17.8
เดินทาง
2) ทำให้เกิดรายได้จ ากการขายสิน ค้า และบริก ารให้
76
16.5
7
6.5
83
14.6
ผู้พักอาศัยในโครงการ
3) ช่วยให้ชุมชนเจริญและพัฒนาไปมากกว่าเดิม
153
33.3
43
40.2
196
34.6
4) ทำให้ธุรกิจการค้าในละแวกใกล้เคียงดีขึ้นตามไปด้วย
118
25.6
33
30.8
151
26.6
5) ไม่มี/ไม่ส่งผลกระทบ/ไม่แสดงความคิดเห็น
28
6.1
8
7.5
36
6.4
4. หากโครงการเกิดขึ้น ท่านจะให้โครงการระมัดระวังและมีมาตรการป้องกันด้านใดเป็นพิเศษบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) ไม่มี
231
100.0
59
100.0 290 100.0
2) การป้องกันฝุ่นละอองในช่วงก่อสร้าง
0
0.0
0
0.0
0
0.0
3) การป้องกันการสั่นสะเทือนในช่วงก่อสร้าง
0
0.0
0
0.0
0
0.0
4) การป้องกันเสียงดังรบกวนในช่วงก่อสร้าง
0
0.0
0
0.0
0
0.0
5) การบำบัดน้ำเสียจากโครงการ
0
0.0
0
0.0
0
0.0
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

ตารางที่ 3.4.5-18 (ต่อ)
รายละเอียด
6) การกำจัดมูลฝอยจากโครงการ
7) การป้องกันการเกิดอัคคีภัย
8) การจัดการจราจรในโครงการและจัดที่จอดรถ
9) การป้องกันน้ำท่วม
10) การป้องกันการทรุดตัวและการพังทลายของดิน
ในช่วงก่อสร้าง
5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อโครงการ
1) ไม่มีข้อเสนอแนะ
2) มีข้อเสนอแนะ
รวม

ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2565

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

รัศมีมากกว่า
100-500 เมตร
(N=231)
จำนวน ร้อยละ
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0

รัศมีมากกว่า
500-1,000 เมตร
(N=59)
จำนวน ร้อยละ
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0

รวม
(N=290)
จำนวน
0
0
0
0

ร้อยละ
0.0
0.0
0.0
0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

231
0
231

100.0
0.0
100.0

59
0
59

100.0
0.0
100.0

290
0
290

100.0
0.0
100.0

(2.3) กลุ่มพื้นทีอ่ ่อนไหว เช่น สถานศึกษา ศาสนสถาน และสถานพยาบาล เป็นต้น
จากการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว อยู่ในขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการ
1 กิโลเมตร พบว่า ไม่มีกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว
(2.4) กลุ่มหน่วยงานราชการ
จากการสำรวจความคิดเห็น กลุ่มหน่วยงานราชการ ที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่ศึกษา
โครงการ 1 กิโลเมตร พบว่า ไม่มีหน่วยงานราชการในพื้นที่ศึกษา
(2.5) กลุ่มผู้นำชุมชน
จากการสำรวจความคิดเห็นในระดับผู้น ำชุม ชน ที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่ศึก ษา
โครงการ 1 กิโลเมตร พบว่าไม่มีผู้นำชุมชน
จากการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 บริษัทที่ปรึกษาได้นำประเด็นข้อห่วงกั งวลพร้อม
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนจากกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 กลุ่ม ซึ่งจะนำไปบรรจุเพิ่มเติมไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน และรับฟังความเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่โครงการ และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวล
ซึ่งผลที่ได้จากการสำรวจจะระบุไว้ในรายงานของโครงการ เพื่อกำหนดเป็นมาตรการที่โครงการต้องปฏิบัติพร้อม
เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบด้วย นอกจากได้สรุปความคิดเห็นและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแสดงดังตารางที่ 3.4.5-19
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-19 สรุปข้อห่วงกังวลและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (ระยะดำเนินการ)
ข้อห่วงกังวลด้านสิ่งแวดล้อม
1. ปัญหาฝุ่นละออง

2. เสียงและความสั่นสะเทือน

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว
ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
บนผิวถนน
2.หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนโดยฉีดล้างถนนเป็นครั้ง
คราวเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
3.จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม
และพืชคลุมดินเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง
4. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจนรวมถึงการควบคุม
การปฏิบัติตามของผู้เข้าใช้บริการ
5.ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถให้
สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง
6.จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน รวมถึงการควบคุม
การปฏิบัติตามของผู้พักอาศัย
7.จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณ
ทางเข้า-ออก โครงการ
8.จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด ที่จะสามารถดูด
ซับคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากโครงการได้หมด
9.ดูแลบริเวณพื้นที่โครงการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อยอยู่เสมอ
1.กำหนดความเร็วของยานพาหนะต่างๆ ที่สัญจรในพื้นที่โครงการ
ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2.ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายใน
โครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ
1.ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่วโมง เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน
2.หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนโดยฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราวเพื่อป้องกันการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่น
3.ดูแลรักษาสภาพถนนทางเดินรถ และป้ายจราจรในโครงการให้สะอาดและมีสภาพดีอยู่
เสมอ กรณีที่พบว่าถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจรมีการชำรุดให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
ใหม่ทันที
4.จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินเพื่อไม่ให้
เกิดฝุ่นละออง
5.ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ
ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง
6.จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติตามของผู้
เข้าใช้บริการ
7.จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ
8.จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยเลือกพันธุ์ไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นตาลโตนด ต้น
ปาล์มขวด และต้นสนประดิพัทธ์ ส่วนพันธุ์ไม้พุ่ม/ไม้คลุมดินที่ปลูก เดหลีใบกล้วย หา
กระรอก และหญ้ามาเลเซีย ซึ่งจะสามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากโครงการ
9. ดูแลบริเวณพื้นที่โครงการให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
1.กำหนดความเร็ ว ของยานพาหนะต่ า งๆ ที ่ ส ั ญ จรในพื ้ น ที ่ โ ครงการ ไม่ เ กิ น 30
กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2.ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็น
อย่างชัดเจน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-19 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ
3.ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถแล้ว
3.ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถแล้ว
4.จัดให้มีการปลูกต้นไม้ตามผังภูมิสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้ 4.จัดให้มีการปลูกต้นไม้ตามผังภูมิสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้ ภายในพื้นที่โครงการ
ภายในพื้นที่โครงการ
3. การบำบัดน้ำเสีย
1.จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย โดยโครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียของ 1. โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสําเร็จรูปแบบเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด ซึ่ง
- กังวลเรื่องคุณภาพน้ำ ถ้าไม่มีการบำบัด โครงการ มีค่า BOD ที่ออกจากระบบ 20 มิลลิกรัม/ลิตร
เพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ และบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพ
น้ ำ เสี ย และปล่ อ ยลงท่ อ ระบายน้ ำ 2.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญดูแลรักษาและควบคุม มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร และ มีค่า BOD ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
สาธารณะ
ระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ก่อนระบายเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของเมืองพัทยา
3.สูบกากตะกอนออกจากส่วนเกรอะ เป็นประจำสม่ำเสมอ
2.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียเป็นผู้ควบคุมระบบ
บำบัดน้ำเสียและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ
3.สูบกากตะกอนออกจากส่วนเกรอะ ทุกๆ 4 เดือน/ครั้ง
4.ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์เป็นประจำทุกวัน
5.จัดให้มีป้ายสัญลักษณ์ โดยตีเส้นแดงระบุ “ตำแหน่งติดตั้งระบบ
บำบัดน้ำเสีย” ซึ่งอยู่ใต้บริเวณที่จอดรถของอาคารที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อ
ความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซม
6.กำหนดช่วงเวลาการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ปฏิบัติงานในวัน
จันทร์-พฤหัส หลังเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และไม่ปฏิบัติงานในวันศุกร์-อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อผู้เข้าใช้บริการ
7.ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้เข้าใช้บริการทราบในการปฏิ บัติงานการดูแลบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อแจ้งขออภัยในความไม่สะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการ
ข้อห่วงกังวลด้านสิ่งแวดล้อม

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-19 (ต่อ)
ข้อห่วงกังวลด้านสิ่งแวดล้อม

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4. การจราจร
- การจัดการพื้นที่จอดรถในโครงการ
ไม่ให้มาจอดบนถนนสาธารณะกี ดขวาง
ทางเข้า-ออก

1. จั ดให้ ม ี เจ้ าหน้ าที ่ร ั กษาความปลอดภั ยที ่ ผ่ านการอบรมด้าน
การจราจรคอยอำนวยความสะดวกและระบบการจราจรบริเวณ
ทางเข้า-ออกที่จอดรถของพื้นที่โครงการโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วน
เช้า-เย็น เพื่อไม่ให้เกิดการตัดกระแสจราจร โดยเน้นให้รถสามารถ
เข้าโครงการได้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อรถปริมาณจราจรที่สะสมบน
ถนนหน้าโครงการ
2. บริ เวณทางเข้า -ออก จั ดทำป้ายเตื อนต่างๆ กระจกโค้ง และ
สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การเดิ นรถภายในโครงการ และไม่ ก ี ดขวางการจราจรบนถนน
สาธารณะ
3. จัดให้มีระบบแสงสว่างเพียงพอบริเวณทางเข้า -ออกโครงการ
ตลอดจนตามแนวถนนที่ใช้เข้า -ออกภายในโครงการ ให้สามารถ
มองเห็นรถที่จะเข้าหรือออกได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน เพื่อ
ความปลอดภัยในการเข้า-ออกของรถยนต์
4. บริเวณทางเข้า-ออก โครงการจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางที่จะบดบัง
ทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศร
แสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบนถนนที่ใช้เข้า-ออก
ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทางพอสมควรที่
จะชะลอรถได้ทัน เพื่อให้สามารถเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย
5. พื้นที่โครงการ (ในกรณีที่ปรับปรุงซ่อมแซม เช่น การทาสีภายใน/
ภายนอกอาคาร การซ่อมบำรุงผิวจราจร การขุดลอกท่อระบายน้ำ
การบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย การบำรุงรักษาบ่อหน่วงน้ำ และ
ถังสำรองน้ำใต้ดิน ฯลฯ) ให้ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณปรับปรุง/
ซ่อมแซม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ
มาตรการด้านการป้องกันการจราจรติดขัดบนถนนที่เกี่ยวข้อง
1.จั ด ให้ ม ี ก ารแนะนำเส้ น ทางการเดิ น ทางสำหรั บ ผู ้ เ ข้ า ใช้ บ ริ ก ารโครงการ และ
ประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญในเมือง
พัทยา โดยรถบริการสาธารณะ เพื่อลดการใช้รถยนต์ของผู้เข้าใช้บริการ
มาตรการป้องกันด้านการกีดขวางการจราจร อุบัติเหตุ และการบริหารจัดการ การเข้า
– ออกของรถยนต์
1.จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการอบรมด้านการจราจรคอยอำนวยความ
สะดวกและระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกที่จอดรถของพื้นที่โครงการโดยเฉพาะ
ในช่วงเร่งด่วนเช้า-เย็น เพื่อไม่ให้เกิดการตัดกระแสจราจร โดยเน้นให้รถสามารถเข้า
โครงการได้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อรถปริมาณจราจรที่สะสมบนถนนหน้าโครงการ
2.บริเวณทางเข้า-ออก จัดทำป้ายเตือนต่างๆ กระจกโค้ง และสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง
ให้ช ัดเจน เพื่อให้เกิ ดความคล่องตั วในการเดิ นรถภายในโครงการ และไม่กีดขวาง
การจราจรบนถนนสาธารณะ
3.จัดให้มีระบบแสงสว่างเพียงพอบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ตลอดจนตามแนวถนนที่
ใช้เข้า-ออกภายในโครงการ ให้สามารถมองเห็ นรถที่จะเข้าหรือออกได้อย่างชัดเจนใน
ช่วงเวลากลางคืน เพื่อความปลอดภัยในการเข้า-ออกของรถยนต์
5.บริเวณทางเข้า-ออก โครงการจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางที่จะบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น
ของผู้ขับขี่ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และ
บนถนนที่ใช้เข้า-ออก ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทางพอสมควรที่
จะชะลอรถได้ทัน เพื่อให้สามารถเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย
6.พื้นที่โครงการ (ในกรณีที่ปรับปรุงซ่อมแซม เช่น การทาสีภายใน/ภายนอกอาคาร การ
ซ่อมบำรุงผิวจราจร การขุดลอกท่อระบายน้ำ การบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย การ
บำรุงรักษาบ่อหน่วงน้ำ และถังสำรองน้ำใต้ดิน ฯลฯ) ให้ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-19 (ต่อ)
ข้อห่วงกังวลด้านสิ่งแวดล้อม

5. การจัดการมูลฝอย

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม มีความจุรวม 8.46 ลูกบาศก์เมตร
รองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน
2. ห้องพักมูลฝอยจะต้องมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้
อยู่อาศัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการ
เก็บขนมูลฝอยเท่านั้น
3. ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่เก็บกวาดและล้างทำความสะอาดบริเวณ
พื้นถนนที่เป็นจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยทันทีทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บ
ขนมูลฝอยดำเนินการเก็บขนมูลฝอยเสร็จสิ้น

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ
7.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าใช้บริการที่พักโครงการและพนักงาน ห้ามจอดรถยนต์ขวางปาก
ทางเข้า-ออกของโครงการ และบริเวณริมถนนซึ่งเป็นการกีดขวางการจราจรของผู้สัญจร
ไปมาบนถนนดังกล่าว
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกรณีที่ที่จอดรถยนต์ไม่เพียงพอ
1.ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้สำหรับเป็นที่จอด
รถยนต์ อันจะทำให้พื้นที่จอดรถยนต์ลดลงจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ
2. จัดให้มีผังการจราจรตามที่กำหนดไว้ในผังบริเวณ
3.จัดทำเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถ
ภายในลานจอดรถของโครงการ
4. โครงการจัดให้มีการจอดรถขนาน (จอดซ้อนคัน) ซึ่งจะได้ที่จอดรถเพิ่มอีกประมาณร้อย
ละ 50 ของจำนวนที่จอดรถเดิม (17 คัน)
5.จัดให้มีรถตู้ของโครงการคอยบริการรับส่งผู้เข้าใช้บริการโดยรับส่งจากโครงการ ไปยัง
สถานีขนส่ง สถานีรถตู้ สถานีรถไฟ สนามบินอู่ตะเภา และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของ
เมืองพัทยา ช่วงเวลาการรับส่งวันจันทร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ระหว่างเวลา
7.00 - 20.00 น. รถออกจากโครงการทุกๆ 30 นาที ซึ่งเส้นทางและเวลาของรถของ
โครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
1.จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ขนาดพื้นที่ 8.46 ตารางเมตร มีความจุรวม 8.46 ลูกบาศก์
เมตร (ความสูงกักเก็บ 1.0 เมตร) แบ่งออกเป็น 4 ห้อง คือ ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพัก
มูลฝอยย่อยสลายได้ ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล และห้องพักมูลฝอยอันตราย
2.การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณหรือนํ้าหนักมากเกินไป โดยบรรจุปริมาณมูล
ฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง
3.ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยของโครงการต้องมัดปากถุงให้
แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกต่อการขนย้าย
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ตารางที่ 3.4.5-19 (ต่อ)
ข้อห่วงกังวลด้านสิ่งแวดล้อม

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของเมืองพัทยาให้มาเก็บมูล
ฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอทุกวันมิให้มีการตกค้าง
5.จัดให้มีพนักงานขนย้ายมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยมายังรถเก็บขน
มูลฝอย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บขนมูลฝอยให้กับเมือง
พัทยา
6.จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพัก มูลฝอยรวมอย่างสมํ่าเสมอ
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค โดยน้ำเสียที่
เกิดจากการล้างพื้นห้องพักมูลฝอยรวมจะไหลเข้าสู ระบบบําบัดน้ำ
เสียรวม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ
4.จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสมํ่าเสมอ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อ
ป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค โดยน้ำเสียที่เกิดจากการล้างพื้นห้องพักมูลฝอยรวมจะ
ไหลเข้าสูระบบบําบัดน้ำเสียรวม
5.ห้องพักมูลฝอยจะต้องมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยและชุมชน
บริเวณใกล้เคียง โดยเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น
6.จัดให้มีพนักงานขนย้ายมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยมายังรถเก็บขนมูลฝอย เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการเก็บขนมูลฝอยให้กับเมืองพัทยา
7.ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่เก็บกวาดและล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นถนนที่เป็นจุดจอดรถ
เก็บขนมูลฝอยทันทีทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บขนมูลฝอยดำเนินการเก็บขนมูลฝอยเสร็จสิ้น
8.ควบคุมพนักงานไม่ให้นำมูลฝอยมากองไว้เพื่อรอการเก็บขน
9.ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของเมืองพัทยาให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการ
อย่างสม่ำเสมอทุกวันมิให้มีการตกค้าง
10.ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้เข้ามารับซื้อมูลฝอยที่สามารถนำ
กลับมาใช้ได้อีกโดยตรง
11.มูลฝอยอันตรายจัดให้มีการคัดแยก เก็บรวบรวมไว้ เมื่อมีปริมาณมากพอ ทางโครงการ
จะติดต่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกำจัดทุก 2-3
เดือน หรือตามความเหมาะสมของปริมาณมูลฝอย เพื่อนำไปกำจัดตามหลักวิชาการต่อไป
12.กำหนดให้แม่บ้าน/ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวการคัดแยกและเก็บขนมูลฝอยมีการตรวจสุขภาพ
ประจำปี และมีการอบรมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยจากการทำงาน
13.รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการภายในโครงการหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ ที่ไม่สามารถนำ
กลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น ขวดสเปรย์ต่างๆ ฯลฯ
14.โครงการต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น หลอดไฟ และผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ซ้ำได้ แบตเตอรี่ชนิดชาร์จประจุไฟฟ้าได้ เพื่อลดปริมาณมูลฝอย
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 3
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ตารางที่ 3.4.5-19 (ต่อ)
ข้อห่วงกังวลด้านสิ่งแวดล้อม

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6. การระบายนํ้าและการป้องกันน้ำท่วม 1. ดูแลรักษาระบบระบายน้ำ ได้แก่ ตะแกรงดักมูลฝอย รางระบาย
น้ำ และเส้นท่อระบายน้ำ รวมทั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ให้มี
สภาพดีอยู่เสมอ
2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยรอบอาคาร 2 ครั้ง/ปี (ก่อนหลังฤดูฝน)
3. เมื่อฝนหยุดตกให้ตรวจสอบการระบายน้ำ หากพบว่าอุดตันให้ทำ
ความสะอาดเก็บขยะและขุดลอกดินตะกอนที่ ตกค้างอยู่ภายในท่อ
ระบายน้ำ และบ่อพักน้ำทันที

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ
15.กำหนดให้แม่บ้าน/ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวการคัดแยกและเก็บขนมูลฝอยใช้อุปกรณ์ป้องกัน
มีผ้าปิดจมูก พร้อมสวมถุงมือขณะปฏิบัติการคัดแยกและเก็บขนมูลฝอย เพื่อป้องกันการ
สัมผัสมูลฝอยโดยตรง
1.จัดให้มีการหน่วงน้ำในระบบท่อหน่วงเก็บกักได้เก็บกักได้ 18.28 ลูกบาศก์เมตร ควบคุม
อัตราการระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการด้วยวิธีการจำกัดขนาดท่อระบายน้ำก่อนออก
สู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยใช้ท่อขนาด Ø 0.15 เมตร ซึ่งมีอัตราการระบายน้ำออกจาก
โครงการหลังการพัฒนาโครงการ 0.007 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (ไม่เกินอัตราการระบายน้ำ
ก่อนพัฒนาโครงการ 0.009 ลูกบาศก์เมตร/วินาที)
2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยรอบอาคาร 2 ครั้ง/ปี (ก่อน-หลังฤดูฝน)
3.ดูแลรักษาระบบระบายน้ำ ได้แก่ ตะแกรงดักมูลฝอย รางระบายน้ำ และเส้นท่อระบาย
น้ำ รวมทั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
4.ตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำเป็นประจำอยู่เสมอ เมื่อพบว่าภายในท่อระบาย
น้ำหรือบ่อพักน้ำมีสิ่งอุดตัน ซึ่งจะกีดขวางการระบายน้ำ ให้ทำความสะอาดเก็บขยะและ
ขุดลอกดินตะกอนที่ตกค้างภายในท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำออกให้หมด โดยเฉพาะ
ก่อนถึงฤดูฝน
5.จัดจ้างบริษัทกำจัดหนูและแมลงสาบในเส้นท่อระบายน้ำเป็นประจำเสมอ
6. กรณีฝนตกหนัก และมีน้ำไหลบ่าสูงขึ้นบริเวณถนนด้านหน้าโครงการ เพื่อรอการ
ระบาย ให้โครงการติดตั้งกระสอบทรายตลอดแนวด้านหน้าอาคารโครงการเพื่อกันน้ำจาก
ภายนอกโครงการเข้าสู่ภายในพื้นที่โครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
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สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

(3) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2
บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 โดยใช้แบบสอบถาม
ประกอบการสำรวจ/สัมภาษณ์รายบุคคล เป็นวิธีการสอบถามความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ที่โครงการจะปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดการสำรวจความคิดเห็น ดังนี้
(3.1) กลุ่มพื้นที่หลัก ได้แก่
- กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ
บริษัทที่ปรึกษาได้สำรวจความคิดเห็น กลุ่ม หลังคาเรือน/สถานประกอบการที่อยู่
ติดพื้นที่โครงการ จากการสำรวจภาคสนาม พบว่า โครงการมีกลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการที่อยู่ติดพื้นที่
โครงการ จำนวน 3 แห่ง โดยมีความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมและเพียงพอ และไม่มีข้อเสนอแนะ แสดงดังตารางที่
3.4.5-13
- กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการ รัศมี 100 เมตร ถัดจากพื้นที่ติดโครงการ
บริษัทที่ปรึกษาสำรวจอาคาร/สถานประกอบการที่อยู่ถัดจากพื้นที่ติดโครงการถึงระยะ 100
เมตรรอบพื้นที่โครงการ พบว่า มีทั้งสิ้น 67 แห่ง โดยบริษัทที่ปรึกษาได้รับความร่วมมือในการให้ความเห็นจำนวน 16
แห่ง และยังไม่ได้รับความเห็น จำนวน 51 แห่ง (กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการ จำนวน 45 แห่ง พื้นที่กำลัง
ก่อสร้าง จำนวน 4 แห่ง และที่จอดรถ จำนวน 2 แห่ง) โดยมีความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ ่ งแวดล้ อมและมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่ งแวดล้ อมมี ความเหมาะสมและเพี ยงพอ และไม่ มี
ข้อเสนอแนะ แสดงดังตารางที่ 3.4.5-14

โครงการ

(3.2) กลุ่มพื้นที่รอง ได้แก่
- กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการรัศมีมากกว่า 100–500 เมตรจากพื้นที่

บริษัทที่ปรึกษาได้สำรวจความคิดเห็น กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการรัศมี
มากกว่า 100–500 เมตรจากพื้นที่โครงการ ได้รับความคิดเห็น จำนวน 231 ตัวอย่าง ซึ่งเมื่อสอบถามเกี่ยวกับความ
เพี ยงพอของร่ างมาตรการป้ องกั นและแก้ ไขผลกระทบสิ ่ งแวดล้ อมและมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ พบว่า ทั้งหมดให้ความเห็นว่าร่างมาตรการแต่ละด้านที่กำหนดมีความเพียงพอ ซึ่ง
โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด แสดงดังตารางที่ 3.4.5-20 (รูปที่ 3.4.5-7)
โครงการ

- กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการรัศมีมากกว่า 500–1,000 เมตรจากพื้นที่

บริษัทที่ปรึกษาได้สำรวจความคิดเห็น กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการรัศมี
มากกว่า 500–1,000 เมตรจากพื้นที่โครงการ ได้รับความคิดเห็น จำนวน 59 ตัวอย่าง ซึ่งเมื่อสอบถามเกี่ยวกับความ
เพี ยงพอของร่ างมาตรการป้ องกั นและแก้ ไขผลกระทบสิ ่ งแวดล้ อมและมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ พบว่า ทั้งหมดให้ความเห็นว่าร่างมาตรการแต่ละด้านที่กำหนดมีความเพียงพอ ซึ่ง
โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด แสดงดังตารางที่ 3.4.5-20 (รูปที่ 3.4.5-7)
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ตารางที่ 3.4.5-20 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการในรัศมีมากกว่า 100–500 เมตร จากพื้น
โครงการ และกลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการในรัศมีมากกว่า 500–1,000 เมตร จากพื้นที่โครงการ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ
1.2 ทรัพยากรดินและการพังทลายของดิน
1.3 สภาพธรณีและแผ่นดินไหว
1.4 คุณภาพอากาศ
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ
2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพบนบก
2.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพในน้ำ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
3.1 การใช้น้ำ
3.2 การบำบัดน้ำเสีย
3.3 การระบายน้ำ
3.4 การจัดการมูลฝอย
3.5 การป้องกันอัคคีภัย
3.6 การจราจร
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
4.1 ทัศนียภาพ

รัศมีมากกว่า 100-500 เมตร
รัศมีมากกว่า 500-1,000 เมตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
231
231
231
231
231

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

59
59
59
59
59

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

231
231

100.0
100.0

0
0

0.0
0.0

59
59

100.0
100.0

0
0

0.0
0.0

231
231
231
231
231
231

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0
0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

59
59
59
59
59
59

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0
0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

231

100.0

0

0.0

59

100.0

0

0.0

ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2565

(3.3) ผลการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว เช่น สถานศึกษา ศาสนสถาน และ
สถานพยาบาล เป็นต้น โดยรอบโครงการรัศมี 1,000 เมตร
จากการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการ
1 กิโลเมตร พบว่า ไม่มีพื้นที่อ่อนไหวในรัศมีศึกษา
(3.4) ผลการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มหน่วยงานราชการ โดยรอบโครงการรัศมี 1,000
เมตร
จากการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มหน่วยงานราชการ ที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่ศึกษา
โครงการ 1 กิโลเมตร พบว่า ไม่มีหน่วยงานราชการในรัศมีศึกษา
(3.5) กลุ่มผู้นำชุมชน
จากการสำรวจความคิดเห็นในระดับผู้นำชุมชน ที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการ
1 กิโลเมตร ไม่มีชุมชนในรัศมีศึกษา
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รูปที่ 3.4.5-7 แสดงตัวอย่างภาพบรรยากาศการสำรวจความคิดเห็นในกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กลุ่มพื้นทีร่ อง
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อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาได้กำหนดให้ทางโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อลดข้อห่วงกังวลของผู้แสดงความคิดเห็น โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. โครงการต้ องจั ดทำรายงานผลการปฏิ บ ั ต ิ ตามมาตรการป้ องกั นและแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน/ครั้ง พร้อมทั้งจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(สผ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา
2. จะต้ อ งติ ด ประกาศมาตรการป้ องกั นและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้ อมภายในพื ้ น ที่
โครงการให้ชัดเจนและมองเห็นได้ง่าย
3. จัดให้มีการประกันภัยอุบัติเหตุ บุคคลที่ 3 โดยครอบคลุมถึงบุคลากรในบริเวณพื้นที่
โครงการทั้งหมด ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
4. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้ อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหากพบว่ามีเรื่อง
ร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน
5. จั ด ให้ ม ี ก ารรั บ เรื ่ อ งร้ อ งเรี ย นตลอดระยะดำเนิ น การ และหากมี ก ารร้ อ งเรี ย นถึ ง
ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ (รูปที่ 3.4.5-8) โครงการต้องรีบแก้ไขโดยไม่ชักช้า และจัดให้มีนโยบาย
ในการรับผิดชอบและชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น หากมีบุคคลใดได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ โดยเข้า
ไปแก้ไขและให้ความช่วยเหลือในทันที ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้จะต้องจัดให้มีคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาจากการพัฒนาโครงการ โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากการดำเนินโครงการ
เพื่อรับเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและเหตุรำคาญ ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ผู้ได้รับผลกระทบ/ผู้ร้องเรียน รับทราบ
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ขั้นตอนสำหรับผู้ร้องเรียน (ระยะดำเนินการ)
ผู้ได้รับผลกระทบ/ผู้ร้องเรียน

ช่องทางร้องเรียน

1. กล่องรับความคิดเห็น 2. โทรศัพท์
ติดตั้งบริเวณป้อมยาม 033-047490-1

(นายพิพัฒน์ ก้องแดนไพร)
ตำแหน่งกรรมการบริษัท

4. จดหมาย
บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
225/56 C-5 หมู่ 9 โครงการพัทยา ดราก้อน
ตำบลหนองปรื อ อำเภอบางละมุ ง จั ง หวัด
ชลบุรี

5. เมืองพัทยา
171 หมู่ที่ 6 เมืองพัทยา
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
20150
โทรศัพท์ : 038-253-100

ขั้นตอนสำหรับโครงการ
นำเรื่องส่งหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
และแจ้งเรื่องให้ผู้ร้องเรียน
ทราบภายใน 2 วัน

ไม่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด

เกี่ยวข้อง

กรณีที่มีผู้ร้องเรียนไปยังเมืองพัทยา
ตำบลนาเกลือ จัดให้มีผู้ประสานงานกับทาง
เมืองพัทยาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และรีบ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน

ระยะดำเนินการ

ตรวจสอบและค้นหาสาเหตุของ
ข้อร้องเรียนภายใน 24 ชั่วโมง
แจ้งการแก้ปัญหาให้เจ้าของ
โครงการและผู้ร้องเรียน
ทราบโดยทันที
ผู้เกี่ยวข้อง
เร่งแก้ปัญหาโดยทันที
ภายใน 3 วัน

กรณีที่แก้ไขปัญหายังไม่แล้วเสร็จ
จะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ทุก 3 วัน จนแก้ไขแล้วเสร็จ

กรณีที่แก้ไขปัญหายังไม่แล้วเสร็จ
จะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ทุก 3 วัน จนแก้ไขแล้วเสร็จ

โครงการจัดเตรียมเงินสำรองใช้จ่าย
เพื่อเยียวยาขั้นต้น

รูปที่ 3.4.5-8 แผนผังแสดงขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีมีข้อร้องเรียนระยะดำเนินการ
หน้า 3-158

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการ จะดำเนินการประเมินผลกระทบที่มีต่อทรัพยากร
และคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่สำคัญทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ด้านชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยแสดงทิศทางและขนาดของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการทั้งในระยะปรับปรุงโครงการ และระยะดำเนินการ โดยผลการ
ประเมินที่ได้จะนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำมาตรการลดผลกระทบ แล ะการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งทิศทางผลกระทบที่เกิดขึ้นได้แบ่งเป็น 2 ทิศทาง คือ ผลกระทบ
ทางบวกและผลกระทบทางลบ และให้ขนาดของผลกระทบทางลบมี 4 ระดับ ดังนี้
1) ผลกระทบในระดับมาก หมายถึง การดำเนินโครงการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
(Structure) หน้าที่ (Function) ของพื้นที่ศึกษา และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ จนไม่สามารถฟื้นฟูสภาพ
กลับคืนได้
2) ผลกระทบในระดับปานกลาง หมายถึง การดำเนินโครงการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
หน้าที่ของพื้นที่ศึกษา และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ แต่สามารถฟื้นฟูสภาพกลับคืนได้ในระยะเวลานาน
พอสมควร
3) ผลกระทบในระดับต่ำ หมายถึง การดำเนินโครงการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหน้าที่
พื้นที่ศึกษา และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในระยะสั้นสามารถฟื้นฟูสภาพกลับคืนได้ในระยะเวลาอันสั้น
4) ไม่มีผลกระทบ หมายถึง การดำเนินโครงการ ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ หน้าที่ของ
พื้นที่ศึกษา หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย แต่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอื่น

❖ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะปรับปรุงโครงการ
การดำเนินการโครงการเป็นการดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคารจากเดิมเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ประเภท
อาคารชุด เปลี่ยนเป็นอาคารโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ไม่มีส่วนกิจกรรมการดัดแปลงอาคาร มีเพียง
กิจกรรมการปรับปรุงรายละเอียดโครงการในแปลนพื้นชั้น 1 เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยจะดำเนินการหลังจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระท รวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี (คชก.
ชลบุรี) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ คาดว่ากิจกรรมการ
ปรับปรุงแปลนพื้นชั้น 1 จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 วัน มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-1

หน้า 4-1

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4-1 แผนการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงงาน
กิจกรรมการปรับปรุงแปลนพื้นชั้น 1
1. ย้ายที่จอดรถหมายเลข 1 จากด้านข้างลิฟต์มาไว้ยังบริเวณหน้าห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
2. ตำแหน่งที่จอดรถหมายเลข 1 เดิม ปรับปรุงเป็นที่จอดรถสำหรับผู้พิการฯ หมายเลข 2
กิจกรรมที่ต้องดำเนินการปรับปรุง
- ทำความสะอาดเพื่อเตรียมพื้นที่ให้เป็นที่จอดรถหมายเลข 1 แห่งใหม่ และที่จอดรถ
สำหรับผู้พิการฯ หมายเลข 2 ซึ่งสภาพพื้นที่เดิมเป็นพื้นคอนกรีต
- ทาสี ตีเส้นกรอบที่จอดรถหมายเลข 1 และที่จอดรถสำหรับผู้พิการฯ หมายเลข 2
และทาสีสัญลักษณ์ผู้พิการบนพื้นที่จอดรถฯ หมายเลข 2
- ทาสี ตีเส้นกรอบที่จอดรถหมายเลข 1 และที่จอดรถสำหรับผู้พิการฯ หมายเลข 2
และทาสีสัญลักษณ์ผู้พิการบนพื้นที่จอดรถฯ หมายเลข 2
- ติดตั้งเสากั้นล้อรถบนพื้น บริเวณที่จอดรถหมายเลข 1 และที่จอดรถหมายเลข 2
3. สลับตำแหน่งระหว่างที่จอดรถหมายเลข 17 กับตำแหน่งของห้องปั๊มน้ำ
กิจกรรมที่ต้องดำเนินการปรับปรุง
- ทำความสะอาดพื้นที่จอดรถหมายเลข 17 และตำแหน่งของห้องปั๊มน้ำ
- ทาสี ตีเส้นกรอบที่จอดรถ และทาสีห้องปั๊มน้ำ (ก่อผนัง และทำงานระบบใต้ดินและ
ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำเรียบร้อยแล้ว)
- ติดตั้งเสากั้นล้อรถบนพื้นที่จอดรถหมายเลข 17

ระยะ
เวลา
(วัน)
1

ระยะเวลาดำเนินการ
(วันที)่
1
2

1

ที่มา : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด, 2564

จากตารางที่ 4-1 ข้างต้น พบว่า ในระยะปรับปรุงโครงการ มีการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงแปลนพื้นชั้น
1 ซึ่งเป็นกิจกรรมขนาดเล็ก โดยใช้ระยะเวลา 2 วัน แล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่า จะมีผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ ด้านคุณภาพอากาศ และระดับเสียง สำหรับผู้ดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงงานจะใช้ช่างฝีมือและ
คนงานจำนวน 3 คน คาดว่า จะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้อยู่อาศัยโดยรอบ อย่างไรก็ตาม โครงการ
จะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับขนาดของผลกระทบต่อไป
แสดงดังตารางที่ 5.1-1 บทที่ 5 ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้ประเมินผลกระทบในระยะปรับปรุงโครงการ โดยมี
รายละเอียด แสดงดังตารางที่ 4-2

หน้า 4-2

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4-2 ตารางประเมินผลกระทบระยะปรับปรุงโครงการ
กิจกรรมการปรับปรุงแปลนพื้นชั้น 1

ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

ขนาดของผลกระทบ
ปาน
สูง
ต่ำ ไม่มี
กลาง

1. ย้ายที่จอดรถหมายเลข 1 จากด้านข้างลิฟต์มาไว้
ยังบริเวณหน้าห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
2. ตำแหน่งที่จอดรถหมายเลข 1 เดิม ปรับปรุงเป็น
ที่จอดรถสำหรับผู้พิการฯ หมายเลข 2
กิจกรรมที่ต้องดำเนินการปรับปรุง
- ทำความสะอาดเพื่อเตรียมพื้นที่ให้เป็นที่จอด
รถหมายเลข 1 แห่งใหม่ และที่จอดรถสำหรับผู้
พิการฯ หมายเลข 2 ซึ่ง สภาพพื้นที่เดิมเป็น พื้ น
คอนกรีต
- ทาสี ตีเส้นกรอบที่จอดรถหมายเลข 1 และที่
จอดรถสำหรั บ ผู ้ พ ิ ก ารฯ หมายเลข 2 และทาสี
สัญลักษณ์ผู้พิการบนพื้นที่จอดรถฯ หมายเลข 2

ด้านคุณภาพ
อากาศ

X

ด้านคุณภาพ
อากาศ

X

- ติดตั้งเสากั้นล้อรถบนพื้น บริเวณที่จอดรถ
หมายเลข 1 และที่จอดรถ หมายเลข 2

ด้านระดับ
เสียง

X

ลักษณะของผลกระทบ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สำคัญ

- ผลกระทบด้านฝุ่นละอองจะเกิดขึ้นจากการทำ
ความสะอาดพื้นที่บริเวณหน้าห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับปรับปรุงให้เป็นพื้นที่จอดรถ
หมายเลข 1 แห่ ง ใหม่ และบริ เ วณพื ้ น ที ่ จ อดรถ
หมายเลข 1 เดิม เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับปรับปรุงให้
เป็นพื้นที่จ อดรถสำหรับผู้พิการฯ หมายเลข 2 ซึ่ง
สภาพพื้นที่เดิมของทั้ง 2 บริเวณเป็นพื้นคอนกรีต
เรียบเสมอกันตลอดทั้งผืน
- ผลกระทบด้านมลสารทางอากาศจากการทาสี ตี
เส้นกรอบที่จอดรถ และการทาสีสัญลักษณ์ผู้พิการลง
บนพื้นที่จอดรถสำหรับผู้พิการฯ หมายเลข 2

ด้านคุณภาพอากาศ
1. กั้นพื้นที่ปรับปรุงงาน และติดป้ายเตือน “เขตปรับปรุง
งาน” ให้เห็นชัดเจน
2. ฉีดนํ้าล้างพื้นทำความสะอาดพื้นที่ปรับปรุงงานแทน
การกวาด เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
3. ควบคุมและลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่
ปรับปรุงงาน
4. จั ด เก็ บ ทำความสะอาดบริ เ วณที ่ ม ี ก ิ จ กรรมการ
ปรับปรุงงานให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
ทุกครั้ง เมื่อเลิกการทำงาน
5. ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล เช่น หน้ากากกรองฝุ่นละอองและสารเคมี
ถุ ง มื อ ที่ อุ ด หู ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ สภาพการ
ทำงาน
ด้านระดับเสียง
1. ติดตั้งแผ่นกั้นเสียงชั่วคราวชนิดเคลื่อนย้ายได้ทั้ง 3
ด้าน เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงรบกวน
2. ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล เช่น หน้ากากกรองฝุ่นละอองและสารเคมี
ถุ ง มื อ ที่ อุ ด หู ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ สภาพการ
ทำงาน

- ผลกระทบด้านเสียงจากการติดตั้งเสากั้นล้อรถ
- ทั้งนี้ ลักษณะของผลกระทบดังกล่าวข้างต้นเป็น
ผลกระทบชั่วคราวระยะสั้น โดยใช้เวลา 1 วันในการ
ดำเนินกิจกรรมนี้ จึงส่งผลกระทบต่อผู้อยู่โดยรอบ
โครงการในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้อง
กำหนดมาตรการที ่ เ หมาะสมเพื ่ อ ลดผลกระทบที่
เกิดขึ้น

หน้า 4-3

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4-2 (ต่อ)
กิจกรรมการปรับปรุงแปลนพื้นชั้น 1
3. สลับตำแหน่งระหว่างที่จอดรถหมายเลข 17 กับ
ตำแหน่งของห้องปั๊มน้ำ
กิจกรรมที่ต้องดำเนินการปรับปรุง
- ทำความสะอาดพื้นที่จอดรถหมายเลข 17
และตำแหน่งของห้องปั๊มน้ำ
- ทาสี ตีเส้นกรอบที่จอดรถ และทาสีห้องปั๊มน้ำ
(ก่อผนัง และทำงานระบบใต้ดินและติดตั้งเครื่อง
ปั๊มน้ำเรียบร้อยแล้ว)

- ติดตั้งเสากั้นล้อรถบนพื้นที่จอดรถหมายเลข 17

ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

ขนาดของผลกระทบ
ปาน
สูง
ต่ำ ไม่มี
กลาง

ด้านคุณภาพ
อากาศ
ด้านคุณภาพ
อากาศ

X

ด้านระดับ
เสียง

X

X

ลักษณะของผลกระทบ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สำคัญ

- ผลกระทบด้านฝุ่นละอองจะเกิดขึ้นจากการพื้นที่ ด้านคุณภาพอากาศ
1. กั้นพื้นที่ปรับปรุงงาน และติดป้ายเตือน “เขตปรับปรุง
จอดรถหมายเลข 17 และตำแหน่งของห้องปั๊มน้ำ
- ผลกระทบด้านมลสารทางอากาศจากการทาสี ตี งาน” ให้เห็นชัดเจน
2. ฉีดนํ้าล้างพื้นทำความสะอาดพื้นที่ปรับปรุงงานแทน
เส้นกรอบที่จอดรถ และ ทาสีห้องปั๊มน้ำ
การกวาด เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
3. ควบคุมและลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่
ปรับปรุงงาน
4. จั ด เก็ บ ทำความสะอาดบริ เ วณที ่ ม ี ก ิ จ กรรมการ
ปรับปรุงงานให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
ทุกครั้ง เมื่อเลิกการทำงาน
5. ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล เช่น หน้ากากกรองฝุ่นละอองและสารเคมี
ถุ ง มื อ ที่ อุ ด หู ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ สภาพการ
ทำงาน
- ผลกระทบด้านเสียงจากการติดตั้งเสากั้นล้อรถ ด้านระดับเสียง
1. ติดตั้งแผ่นกั้นเสียงชั่วคราวชนิดเคลื่อนย้ายได้ทั้ง 3
บนพื้นที่จอดรถหมายเลข 17
- ทั้งนี้ ลักษณะของผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ด้าน เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงรบกวน
2. ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
ข้างต้นเป็นผลกระทบชั่วคราวระยะสั้น โดยใช้เวลา 1
บุคคล เช่น หน้ากากกรองฝุ่นละอองและสารเคมี
วันในการดำเนินกิจกรรมนี้ จึงส่งผลกระทบต่อผู้อยู่ ถุ ง มื อ ที่ อุ ด หู ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ สภาพการ
โดยรอบโครงการในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม โครงการ ทำงาน
จะต้องกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น
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❖ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ
4.1 ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
4.1.1 สภาพภูมิประเทศ
ระยะดำเนินการ
เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ มีการจัดภูมิทัศน์ โดยปลูกไม้พุ่ม หญ้า และไม้ยืนต้นเป็นพื้นที่สีเขียวชั้น
ล่างและอยู่ภายนอกอาคาร ทำให้มีความร่มรื่นสวยงามเพิ่มขึ้น โดยโครงการดำเนินกิจการเป็นอาคารโรงแรมซึ่ง
ให้บริการที่พักชั่วคราวเพื่อการพักผ่อนอยู่อาศัยเป็นกิจกรรมหลัก จึงไม่มีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอันจะทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ
4.1.2 ทรัพยากรดินและการพังทลายของดิน
ระยะดำเนินการ
เมื ่ อ เปิ ด ดำเนิ น การสภาพพื ้ น ที ่ จะปกคลุ มไปด้ว ยอาคาร ถนนภายในโครงการและพื ้ นที ่ส ี เขียว
มีเพียงกิจกรรมเพื่ออยู่อาศัย และพักผ่อนเป็นหลักเท่านั้น ไม่มีกิจกรรมเปิดหน้าดิน การขุดดิน หรือกิจกรรมใดๆ
ที่ก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินแต่อย่างใด พร้อมทั้งโครงการได้จัดให้มีการจัดภูมิสถาปัตยกรรมโดยปลูกไม้
ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินภายในพื้นที่โครงการโดยรอบอาคารรวมไปถึงพื้นที่ว่างต่างๆ ซึ่งจะช่วยในการยึด
หน้าดินไม่ให้เกิดการพังทลายของดินได้อย่างดี พร้อมทั้งมีรั้วแนวเขตที่ดินโครงการ ดังนั้น ระยะดำเนินโครงการ
คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อดินและการชะล้างพังทลาย
4.1.3 สภาพธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว
ระยะดำเนินการ
พื้นที่โครงการไม่ได้อยู่ในบริเวณรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย จึงไม่มีผลกระทบต่อการเกิดแผ่นดินไหว
อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของผู้ เข้าใช้บริการที่พักและพนักงาน โครงการได้จัดเตรียมมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี้
1.จัดให้มีแผ่นพับประชาสัมพันธ์ คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหากเกิดแผ่นดินไหว สำหรับ
เผยแพร่กับผู้พักอาศัย
2.ติดตามข่าว สถานการณ์ คำแนะนำ คำเตือนต่างๆ จากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
3.กำหนดให้มีแผนการซักซ้อม การอพยพรวมคน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยจัดให้มีพนักงาน
ประจำชั้น ควบคุมผู้ที่อยู่ในอาคารให้อยู่ในความสงบ และนำทางมายังจุดรวมคนที่ปลอดภัย และเมื่อ ตรวจเช็ค
จำนวนคนเรียบร้อย จึงเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่ปลอดภัย
4.ให้รีบออกจากอาคาร เมื่อมีการสั่งการจากผู้ที่ควบคุมแผนป้องกันหรือผู้ที่รับผิดชอบในเรื่อง
นี้
5.ไม่ใช้ลิฟต์ เพราะหากไฟฟ้าดับอาจมีอันตรายจากการติดอยู่ภายในลิฟต์
6.ให้หมอบอยู่ในส่วนของอาคารที่มีโครงสร้ างแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้มากหรือใต้โต๊ะที่
แข็งแรง เพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังร่วงลงมา และให้อยู่ห่างจากประตู ระเบียงและหน้าต่างที่พังทลาย
ได้ง่าย
7.ให้รีบออกจากอาคารโดยเร็วในโอกาสแรกที่แผ่นดินหยุดสั่นไหวแล้ว และหนีห่างจากสิ่งที่จะ
หล่นทับได้
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4.1.4 คุณภาพอากาศ
ระยะดำเนินการ
1) มลสารทางอากาศที่รถยนต์ภายในโครงการปล่อยออกมา
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศเมื่อมีผู้เข้าพักในโครงการ จะเกิดจากการจราจรภายในโครงการ ซึ่ง
มลสารทางอากาศที่เกิดขึ้นมาจากท่อไอเสียรถยนต์ของผู้ เข้าพัก โดยเฉพาะเมื่อเกิดการชะลอตัวในขณะเข้าจอด
หรือรถติด โดยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดการสะสมตัวของมลพิษทางอากาศ คือ บริเวณพื้นที่จอดรถของ
อาคารและถนนภายนอกอาคาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบในด้านความเดือดร้อนรำคาญ และอาจสะสมเป็นผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้บริการและชุมชนโดยรอบได้ ดังนั้น การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศได้
พิจารณามลสารหลักที่ระบายออกจากยานพาหนะ ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10
ไมครอน (PM10) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
และไฮโดรคาร์บอน (HC) โดยปริมาณมลสารชนิดต่างๆ ที่ระบายออกจากรถยนต์ (Q) ประเมินจากสัมประสิทธิ์ตัว
คูณการปลดปล่อยมลสาร (Emission Factor) ของยานพาหนะ ชนิดเครื่องยนต์เบนซินเล็ก และรถดีเซลเล็ก ดัง
แสดงในตารางที่ 4.1.4-1
ตารางที่ 4.1.4-1 สัมประสิทธิ์ตัวคูณการปลดปล่อยมลสาร (Emission Factor) ของยานพาหนะชนิดต่างๆ
(ความเร็ว 30 กม./ชม.)
ชนิดยานยนต์
รถเบนซินเล็ก
รถดีเซลเล็ก
รถดีเซลใหญ่

สัมประสิทธิ์ตัวคูณการปลดปล่อยมลสาร (Emission Factor, กรัม/กม.-คัน)
NOX
CO/1
TSP/2
PM10/2
SOx/3
HC/1
1.69
32.25
0.10
0.02
0.398
6.85
1.12
1.40
0.26
0.485
0.398
0.66
19.15
8.67
2.71
0.899
0.398
4.30
/1

ที่มา : 1/ Pollution Control Department, 1994
2/ Pollution Control Department, 2003
3/ Sandeep and Wongpun, 1998

ทั้งนี้ สามารถคาดการณ์การเกิดมลสารทางอากาศจากรถยนต์ ส่วนตัวที่ใช้ภายในโครงการจาก
สมการ Box Model โดยคิดในกรณีเลวร้ายที่สุด (Worst Case) คือ
- รถวิ่งภายในโครงการด้วยความเร็ว 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- รถยนต์เข้าจอดรถพร้อมกันใน 1 ชั่วโมง เท่ากับ 17 คัน/ชั่วโมง (เท่ากับจำนวนที่จอดรถ)
- รถทุกคันวิ่งไปจอดรถเป็นระยะทางไกลที่สุด 0.084 กิโลเมตร
ซึ่งคำนวณหาความเข้มข้นของมลสารที่เกิดจากรถยนต์ ได้ดังนี้
C = Q / dWM
เมื่อ

C = ความเข้มข้นของฝุ่นที่เกิดขึ้น (มก./ลบ.ม.)
Q = ปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้น (มก./วินาที)
= Emission Factor* (ก./กม.-คัน) x 0.084 กม. x 17 คัน/ชม. X 1,000 มก./กรัม
3,600 วินาที/ชม.
= (Emission Factor x 0.40) มิลลิกรัม/วินาที

*ค่า Emission Factor ได้จากตารางที่ 4.1.4-1 Emission Factors (สัมประสิทธิ์ตัวคูณการปลดปล่อยมลสาร) ของยานพาหนะ
ชนิดต่างๆ (ความเร็ว 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง)
หน้า 4-6

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

d = ความกว้างของพื้นที่ (ระยะทางตั้งฉากกับทิศลม) ประมาณ 20 เมตร
W = ลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นทิศทางลมที่พัดผ่านพื้นที่โครงการ
บ่อยที่สุด จากสถานีตรวจวัดอากาศเมืองพัทยา (กรมอุตุนิยมวิทยา) ความเร็วลม
เฉลี่ยทั้งปี โดยจะใช้สถิติภูมิอากาศสถานีตรวจอากาศเมืองพัทยาในคาบ 30 ปี
พ.ศ. 2534-2563 ในช่วงเดือนที่มีความเร็วลมเฉลี่ยต่ำสุด คือ เดือนกันยายน
เท่ากับ 3.5 Knots หรือ 1.80 เมตร/วินาที
M = Mixing Height เป็นสภาพคงตัวของอากาศ เพื่อศึกษาการฟุ้งกระจายของสาร
มลพิษทางอากาศ มีค่าเท่ากับ 566.38 เมตร (ตารางที่ 4.1.4-2)
ตารางที่ 4.1.4-2 แสดงค่าสูงสุดและค่าเฉลี่ยของ Mixing Height ในแต่ละเดือน
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ที่มา : ส่วนแผนที่อุตุนิยมวิทยา สำนักพยากรณ์อากาศ, 2553

ค่าสูงสุด Mixing Height (เมตร)
729.71
794.22
916.00
863.27
657.33
708.84
566.38
612.09
692.55
669.00
902.35
1,199.65

โดยเมื่อแทนค่าดังสมการข้างต้น มลสารทางอากาศจากรถยนต์ส่วนตัวที่ใช้ภายในโครงการ จะมี
รายละเอียดดังนี้
1. ความเข้มข้นของฝุ่นละออง (TSP)
C
=
(Emission Factor x 0.40) มิลลิกรัม/วินาที
20 เมตร x 1.80 เมตร/วินาที x 566.38 เมตร
=
(0.26 x 0.40) มิลลิกรัม/วินาที
20 เมตร x 1.80 เมตร/วินาที x 566.38 เมตร
=
5.10 x 10-6 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
2. ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)
C
=
(Emission Factor x 0.40) มิลลิกรัม/วินาที
20 เมตร x 1.80 เมตร/วินาที x 566.38 เมตร
=
(0.485 x 0.40) มิลลิกรัม/วินาที
20 เมตร x 1.80 เมตร/วินาที x 566.38 เมตร
=
9.51 x 10-6 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
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3. ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
C
=
(Emission Factor x 0.40) มิลลิกรัม/วินาที
20 เมตร x 1.80 เมตร/วินาที x 566.38 เมตร
=
(32.25 x 0.40) มิลลิกรัม/วินาที
20 เมตร x 1.80 เมตร/วินาที x 566.38 เมตร
=
6.32 x 10-4 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
4. ความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
C
=
(Emission Factor x 0.40) มิลลิกรัม/วินาที
20 เมตร x 1.80 เมตร/วินาที x 566.38 เมตร
=
(1.69 x 0.40) มิลลิกรัม/วินาที
20 เมตร x 1.80 เมตร/วินาที x 566.38 เมตร
= 3.31 x 10-5 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
5. ความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
C
=
(Emission Factor x 0.40) มิลลิกรัม/วินาที
20 เมตร x 1.80 เมตร/วินาที x 566.38 เมตร
=
(0.398 x 0.40) มิลลิกรัม/วินาที
20 เมตร x 1.80 เมตร/วินาที x 566.38 เมตร
= 7.80 x 10-6 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
6. ความเข้มข้นของไฮโดรคาร์บอน (HC)
C
=
(Emission Factor x 0.40) มิลลิกรัม/วินาที
20 เมตร x 1.80 เมตร/วินาที x 566.38 เมตร
=
(6.85 x 0.40) มิลลิกรัม/วินาที
20 เมตร x 1.80 เมตร/วินาที x 566.38 เมตร
= 1.34 x 10-4 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ทั้งนี้ จากการประเมินความเข้มข้นของมลสารจากยานพาหนะภายในพื้นที่โครงการ ในระยะ
ดำเนินการทำให้เกิดมลสารทางอากาศ ได้แก่ TSP, PM10, CO, NO2, SO2 และ HC เท่ากับ 5.10 x 10-6, 9.51 x 10-6,
6.32 x 10-4, 3.31 x 10-5, 7.80 x 10-6 และ 1.34 x 10-4 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ เมื่อรวมกับค่า
ความเข้มข้นของ TSP, PM10, CO, NO2, SO2 และ HC กับผลตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ พบว่า ค่าความ
เข้มข้นของ TSP, PM10, CO, NO2, SO2 และ HC เมื่อมีผู้พักอาศัยภายในพื้นที่โครงการ (ระยะดำเนินการ) เท่ากับ
0.044, 0.019, 0.20, 0.01, 0.003 และ 2.53 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ดังตารางที่ 4.1.4-3 ซึ่งความ
เข้มข้นของมลสารที่เกิดขึ้นจากโครงการมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปกำหนด
ดังนั้น คุณภาพอากาศที่เกิดภายในพื้นที่โครงการมีผลกระทบต่อกิจกรรมของผู้ เข้าพักโครงการและประชาชน
ภายนอกโครงการในระดับต่ำ
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ตารางที่ 4.1.4-3 ความเข้มข้นของมลสารทางอากาศทัง้ หมดที่เกิดขึน้ ในระยะดำเนินการ

กิจกรรมที่ก่อให้เกิด
มลสารทางอากาศ
1) มลสารจากการวิ่งของรถยนต์ส่วน
บุคคล (รถเบนซินขนาดเล็ก และรถ
ดีเซลขนาดเล็ก) ภายในโครงการ
2) ค่าตรวจวัดเฉลี่ยในปัจจุบัน1/
ความเข้มข้นรวม 1) + 2)
มาตรฐานคุณภาพอากาศ
ที่มา :
อ้างอิง :

1/ ตรวจวัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์

TSP

ความเข้มข้นของมลสาร (มก./ลบ.ม.)
PM10
CO
NO2
SO2

5.10 x 10-6 9.51 x 10-6 6.32 x 10-4
0.044
0.044
0.33 3/

0.019
0.019
0.12 3/

0.20
0.20
34.2 2/

HC

3.31 x 10-5 7.80 x 10-6 1.34 x 10-4
0.01
0.01
0.32 4/

0.003
0.003
0.78 5/

2.53
2.53
-

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2563
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทั่วไป
5/ ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้อมแห่ง ชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไ ดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ในเวลา 1 ชัว่ โมง
2/

2) การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ด้วยพืชที่ปลูกในโครงการ
(1) ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ทั้งหมดที่ปล่อยออกจากรถยนต์ในโครงการ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่มีรส เบากว่าอากาศเล็กน้อย มี
ความคงตัวสูงมาก มีช่วงชีวิตประมาณ 2-3 เดือน ในบรรยากาศ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ไม่ปรากฏว่ามีผลต่อผิว
ของวัตถุและไม่มีผลต่อพืช แม้กระทั่งความเข้มข้นสูงถึง 100 ส่วนในล้านส่วน ในเวลา 1-3 สัปดาห์ผลของก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ต่อสุขภาพ เกิดจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์รวมตัวกับฮีโมโกลบินในเลือดได้ดีกว่าออกซิเจน
ถึง 200-500 เท่า เกิดเป็นคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน (Carboxy hemoglobin, COHb) ซึ่งจะลดความสามารถของ
เลือด ในการพาออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายทำให้เกิดอาการขาดออกซิเจนในคนปกติ ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากในเครื่องยนต์ดีเซลมีอัตราส่วนระหว่างอากาศต่อ
เชื้อเพลิงสูงกว่าในเครื่องยนต์เบนซิน จึงทำให้อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากเครื่องยนต์เบนซินจะสูง
กว่าจากเครื่องยนต์ดีเซลมาก ซึ่งปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอกนมอนอกไซด์ทั้งหมดภายในโครงการในแต่ละวัน
สามารถประเมินได้ดังนี้
กำหนดให้
อัตราความเร็ว : รถยนต์วิ่งภายในโครงการด้วยความเร็ว 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ระยะวิ่งของรถ : คิดระยะทางที่รถยนต์วิ่งไปยังพื้นที่จอดรถในกรณีเลวร้ายสุด คือ
ให้รถทุกคันวิ่งเป็นระยะไกลที่สุด (จากปากทางเข้าถึงที่จอดรถด้าน
ในสุด) ประมาณ 84 เมตร หรือ 0.084 กิโลเมตร
จำนวนเที่ยววิ่ง : เข้าออก 2 เที่ยว/วัน (เช้า-เย็น)
จำนวนรถยนต์ : คิดเทียบเท่าที่จำนวนที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ 17 คัน
การคำนวณ
ปริมาณ CO =
Emission Factor x ระยะทางเดินรถในโครงการ x จำนวนรถ
=
32.25 (กรัม/กิโลเมตร-คัน) x 0.084 (กิโลเมตร) x 17 (คัน) x 2 (เที่ยว)
=
92.11 กรัม/วัน
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(2) การปรับเปลี่ยนปริมาณ CO เพื่อเป็น CO2
2CO + O2
2 CO2
มวลโมเลกุลของ CO
มวลโมเลกุลของ CO2
ปริมาณ CO 28 กรัม คิดเทียบเป็น CO2
ปริมาณ CO 92.11 กรัม คิดเทียบเป็น CO2 =

=
28
=
44
=
44
กรัม
(92.11 x 44) / 28
=
144.74 กรัม/วัน
ดังนั้น ปริมาณการปลดปล่อย CO จากยานพาหนะในโครงการ 92.11 กรัม/วัน คิดเป็น
ปริมาณ CO2 เท่ากับ 144.74 กรัม/วัน หรือเท่ากับ 3.29 โมล/วัน (144.74 /44)
(3) การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
โครงการได้ออกแบบและจัดภูมิสถาปัตย์ โดยปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด
เพื่อให้ต้นไม้ช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ในการเลือกพันธุ์ไม้ที่ปลูกในโครงการ
ได้พิจารณาถึงชนิดพันธุ์ไม้ท ี่มีความสามารถในการดูดซับได้ดี จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ได้ศึกษาอัตราการสังเคราะห์แสงของต้นไม้ชนิดต่างๆ พบว่า ภายในพื้นที่โครงการจะปลูกไม้ยืนต้น บริเวณชั้น 1
จำนวน 26 ต้น พื้นที่ทรงพุ่มของไม้ยืนต้นจำนวนรวม 60.45 ตารางเมตร สามารถประเมินปริมาณการดูดซับ
คาร์บอนของต้นไม้เท่ากับ 159.59 กรัม/วัน แสดงดังตารางที่ 4.1.4-4 (ยังไม่รวมไม้พุ่ม) ซึ่งจากอัตราการระบาย
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent) จากกิจกรรมในระยะ
ดำเนินโครงการที่เกิดขึ้นประมาณ 144.74 กรัม/วัน แสดงว่าพื้นที่สีเขียวของโครงการมีความสามารถในการดูดซับ
คาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดขึ้นในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ดังนั้น การดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อคุณภาพอากาศในระดับต่ำ
นอกจากนี้ ต้นไม้เหล่านี้ยังมีส่วนช่วยในการลดอุณหภูมิความร้อนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
ของโครงการ ลดมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และช่วยผลิตออกซิเจนคืนสู่บรรยากาศ จากการสังเคราะห์
แสงของพืช ดังสมการ
709 kcal
6 CO2 + 12 H2O
C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
Solar energy
ตารางที่ 4.1.4-4 อัตราการสังเคราะห์แสงของต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่โครงการ
รายชื่อต้นไม้
พันธุ์ไม้ยืนต้น
1. ต้นอโศกอินเดีย
ที่มา :

อัตราการดูดซับ C
(กรัม/ตร.ม./ชม.)

พื้นที่ปลูก
(ตร.ม.)

0.33
60.45
ปริมาณการดูดซับคาร์บอน (C)

ปริมาณการดูดซับ C ของต้นไม้ใน 1 วัน
(กรัม)
8 x 60.45 x 0.33

=

159.59
159.59

- งานวิจัย ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543
- พูนพิภพ เกษมทรัพย์. (2538) พืชช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ. ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วารสารวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ 2538. หน้า 125-131
หมายเหตุ : - คิดอัตราการสังเคราะห์แสง 8 ชั่วโมง/วัน
- ในกรณีที่พันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูกภายในโครงการ ไม่มีข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จะเลือกใช้
อัตราการดูดซับต่ำสุดมาเป็นเกณฑ์ในการประเมิน
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จากการศึกษาวิจัยเป็นข้อมูลทางวิชาการตามเอกสารอ้างอิงเหล่านี้ คือ
1) ต้นไม้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น 30 เซนติเมตร จะมีความสามารถในการดูดซับละออง
ของโลหะหนักได้ภายในหนึ่งปี ได้แก่ แคดเมียม 60 มิลลิกรัม, นิกเกิล 820 มิลลิกรัม, โครเมียม 140 มิลลิกรัม,
ตะกั่ว 5,200 มิลลิกรัม
2) การปลูกต้นไม้ใหญ่อย่างหนาแน่น จะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนได้ประมาณ 1 องศา
เซลเซียส นอกจากนี้ยังสามารถดูดซับฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศได้จาก 10,000 - 20,000 อณู/ลิตร เหลือด้าน
ใต้ลมประมาณ 3,000 อณู/ลิตร
3) ต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น ภายใน 1 ชั่วโมง จะสามารถผลิตออกซิเจนได้ 1.7 กิโลกรัม น้ำตาล
1.6 กิโลกรัม ในขณะที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 2.35 กิโลกรัม และใช้น้ำ 0.96 กิโลกรัม (อ้างอิงจาก เดชา บุญค้ำ, 2543)
4) ต้นไม้จะใช้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์และสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิต โดยการ
ดูดเอาน้ำจากดินมาแปลงสภาพเป็นไอน้ำออกทางปากใบ โดยกระบวนการสังเคราะห์แ สง ซึ่งต้องใช้พลังงาน
ความร้อนประมาณ 2.3 เมกะจูล (2,200 บีทียู) เพื่อทำให้น้ำ 1 ลิตร เปลี่ยนเป็นไอ จึงอาจประมาณได้ว่าใน
ช่วงเวลากลางวัน (12 ชั่วโมง) ต้นไม้จะสามารถดูดน้ำจากดินแล้วแปลงสภาพเป็นไอได้ในอัตราประมาณ
65 ลิตร/วัน ซึ่งจะมีความสามารถในการลดความร้อนให้ กับสภาพแวดล้อมได้เทียบเท่ากับเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 1 ตัน หรือประมาณ 12.66 เมกะจูล/ชั่วโมง (12,000 บีทียู/ชั่วโมง) (อ้างถึง เทคนิคการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน
โดย ศ.ดร.สุนทร บุญยาธิการ, 2545)

5) การปลูกต้นไม้ 15.12 ตารางกิโลเมตร จะสามารถผลิตออกซิเจนได้ 160 ตัน/ตารางกิโลเมตร
(อ้างในการจัดทำโครงการวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมบางกะเจ้า (ระยะที่ 1) โดยสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2533)

4.1.5 ระดับเสียง
ระยะดำเนินการ
เนื่องจากกิจกรรมหลักของโครงการจะใช้เพื่อการพักอาศัย จึงก่อให้เกิดเสียงในระดับต่ำเสียงที่เกิดขึ้น
ส่วนใหญ่จะเกิดจากยานพาหนะที่วิ่ง เข้า-ออก โครงการซึ่งเป็นระดับเสียงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และเกิดขึ้น
ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ผลกระทบในด้านเสียงที่เกิดขึ้ นคาดว่าจะมีในระดับต่ำหรือไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนรำคาญต่อผู้พักอาศัยของโครงการและชุมชนโดยรอบ ดังนี้
1. ผลกระทบด้านเสียงจากภายนอกต่อโครงการ
จากผลการตรวจวัดระดั บเสี ยงบริ เวณพื ้นที่ โครงการ พบว่า ค่าระดับเสียงเฉลี่ ย 24 ชั่วโมง
(Leq 24 ชั่วโมง) เท่ากับ 65.40 dB(A) ซึ่งที่ปรึกษาจะนำมาใช้เป็นระดับเสียงปัจจุบัน (Background Noise)
เมื่อพิจารณาระยะดำเนินโครงการจะมีรั้วทึบสูง 3 เมตร โดยรอบโครงการ ซึ่งรั้วทึบสามารถลดระดับเสียงที่ทะลุ
ผ่ า นได้ 34 dB(A) (FHWA (Federal Highway Administration), USA, 2549) ส่ ง ผลให้ ร ะดั บ เสี ย งหลั ง กำแพงลดลงเหลื อ
65.40-34 = 31.40 dB(A) ส่วนผนังของอาคารก็สามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผ่านได้ 34 dB(A) (FHWA (Federal
Highway Administration), USA, 2549) ผู้พักอาศัยภายในอาคารจะได้รับระดับเสียงลดลงอีก ดังนั้น เมื่อเปิดดำเนินการ
เสี ย งจากภายนอกจะกระทบต่ อ ผู ้ พ ั ก อาศั ย ภายในโครงการอยู ่ ใ นระดั บ เสี ย งต่ ำ กว่ า 31.40 dB(A)
ซึ่งช่วงเสียงดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงในชีวิตประจำวัน พบว่า มีความดั งใน
ระดับต่ำ เปรียบเทียบได้กับเสียงกระซิบ (30 dB(A)) แสดงดังตารางที่ 4.1.5-1 จึงสรุปได้ว่า เสียงจากสิ่งแวดล้อม
ภายนอกจะกระทบต่อผู้พักอาศัยในระดับต่ำ
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ตารางที่ 4.1.5-1 ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงในชีวิตประจำวัน

ระดับเสียง เดซิเบล(เอ)
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แหล่งกำเนิดเสียง
ขั้นต่ำสุดของการได้ยิน
เสียงการหายใจปกติ
เสียงกระซิบที่ระยะ 5 ฟุต
เสียงกระซิบเบาๆ
เสียงฝนตก
เสียงการสนทนาปกติ
เสียงรถยนต์
เสียงขุดเจาะถนน
เสียงขุดเจาะถนน
เสียงฟ้าผ่า
เสียงเครื่องบินขึ้น

ที่มา : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม, 2553

2. ผลกระทบด้านเสียงจากโครงการต่อภายนอก
โครงการเปิดดำเนินกิจการประเภทอาคารโรงแรม เน้นความเงียบสงบ เหมาะต่อการพักผ่อน
ซึ่งกิจกรรมที่คาดว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดเสียง เมื่อเปิดดำเนินการจะเกิดจากการจราจรของรถยนต์ ที่เข้า-ออกจาก
โครงการ โดยส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงเวลาที่ผู้เข้าใช้บริการที่พักเข้า-ออกโครงการ คือ ช่วงเช้าเวลา 10.00-12.00 น.
และช่วงบ่าย คือ 14.00-19.00 น. ซึ่งเป็นเสียงที่ได้ยินตามปกติทั่วไปและเป็นประจำสำหรับพื้นที่ ที่ตั้งอยู่ติดถนน
และเสียงที่เกิดจากผู้เข้าพักเข้าใช้บริการพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ที่จัดไว้ภายในโครงการ เช่น พื้นที่สีเขียว เป็นต้น แนว
รั้วและไม้ยืนต้นบริเวณแนวเขตที่ดินของโครงการ จะช่วยลดเสียงที่เกิดจากการจราจรภายในโครงการและผู้บริการใช้
พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 1 ได้ นอกจากนี้ ภายในโครงการจะติดป้ายเตือนให้ผู้เข้าพักดับเครื่องยนต์ทุกครั้งขณะจอดรถ
จึงคาดว่าระดับผลกระทบด้านเสียงต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบจะอยู่ในระดับต่ำ
4.1.6 ความสั่นสะเทือน
ระยะดำเนินการ
เนื่องจากโครงการจะดำเนินการในลักษณะเป็นที่พัก ซึ่งผู้ประกอบการเน้นให้เป็นสถานที่พักผ่อนอย่าง
เดียว มิได้มีการประกอบกิจกรรมใดที่จะก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนรบกวนต่อชุมชน และประชาชน ผู้อยู่อาศัย
โดยรอบ การดำเนินโครงการจึงคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนรบกวนต่อประชาชนที่พัก
อาศัยบริเวณใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากการสั่นสะเทือนต่อชุมชนข้างเคียงที่อยู่โดยรอบในระยะดำเนินการ โดยควบคุมความเร็วของการใช้รถใน
บริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็ว และสันนูน เพื่อลดความเร็วและลดระดับความสั่นสะเทือนที่
เกิดจากการแล่นของรถยนต์ให้ลดน้อยลงไป ซึ่งจะเป็นการป้องกันการสั่นสะเทือนที่อาจเกิดขึ้นได้
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4.1.7 ทรัพยากรแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำผิวดิน
ระยะดำเนินการ
โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ สามารถรองรับน้ำเสีย
ได้ไม่น้อยกว่า 50.98 ลูกบาศก์เมตร/วัน รองรับบีโอดีเข้าระบบไม่น้อยกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และสาร
แขวนลอย 300 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีภายหลังจากการ
บำบัดไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และสารแขวนลอย 30 มิลลิกรัม/ลิตร ดังนั้น การดำเนินโครงการในระยะ
ดำเนินการคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำผิวดินในระดับต่ำ
4.1.8 อุทกวิทยา และคุณภาพน้ำใต้ดิน
ระยะดำเนินการ
โครงการได้รับบริการน้ำใช้จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ที่มีแหล่งน้ำดิบเพื่อการ
ผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดิน ไม่มีการใช้น้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลในการผลิตน้ำประปา ดังนั้น การใช้น้ำของ
โครงการในระยะดำเนินการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำใต้ดิน

4.2

ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ
ระยะดำเนินการ

1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพบนบก
เนื่องจากสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการมีการใช้ประโยชน์ เช่น บ้านพักอาศัย อาคารชุดพัก
อาศัย และร้านอาหาร ตลอดสองฝั่งของถนนพระตำหนัก จึงไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ ที่สำคัญทางเศรษฐกิจหรือควรค่า
แก่การอนุรักษ์ ไม่มีทรัพยากรนิเวศวิทยาบนบกประเภทสัตว์ป่าหายากหรือพืชพรรณทางธรรมชาติที่สำคัญ
เนื่องจากอยู่ในเขตเมือง ดังนั้น อาคารโครงการที่ตั้งอยู่ที่ ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบล
หนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban Ecology) จึงไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งมีชีวิตใดๆ ที่สำคัญทางเศรษฐกิจหรือควรค่าแก่การอนุรักษ์ และทรัพยากรนิเวศวิทยาบนบกประเภทสัตว์ป่า
หายากหรือพืชพรรณทางธรรมชาติที่สำคัญ ที่จะทำให้ลดจำนวนหรือเพิ่มจำนวนจนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพในน้ำ
พื้นที่โครงการไม่ได้มีพื้นที่ติดกับชายทะเล ซึ่งพื้นที่โครงการห่างจากชายทะเลอ่าวแหลมไม้รวกด้าน
ทิศตะวันตกประมาณ 280 เมตร (ระยะกระจัด) ในระยะดำเนินการโครงการจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบ
บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ซึ่ง น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีค่าบีโอดีภายหลังจากการบำบัดไม่เกิน 20
มิลลิกรัม/ลิตร และสารแขวนลอย 30 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำเสียลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้า
โครงการ ดังนั้น น้ำหรือของเสียที่ปล่อยออกมา ไม่ทำให้สิ่งมีชีวิต ในน้ำลดจำนวนหรือเพิ่มจำนวนจนส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
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ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

4.3.1 การใช้น้ำ
ระยะดำเนินการ
โครงการมีความต้องการใช้น้ำประมาณ 64.84 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีปริมาณการใช้น้ำสูงสุด 14.59
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยโครงการได้รับบริการน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ซึ่งมีปริมาณ
น้ำเพียงพอที่จะให้บริการตามที่โครงการมีความต้องการใช้ได้ แต่ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้น
พิเศษ) ประสบปัญหาการจ่ายน้ำในพื้นที่สูง ซึ่งในบางช่วงเวลาน้ำประปาอาจไม่ไหลหรือไหลอ่อน ดังนั้น โครงการจึง
จัดให้มีการสำรองน้ำภายในโครงการเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินปริมาณรวม 205 ลูกบาศก์เมตร (ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1 ถัง
ความจุ 165 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า 8 ถัง ขนาดถังละ 500 ลิตร ความจุรวม 40 ลูกบาศก์เมตร) ซึ่ง
เพียงพอต่อการใช้งาน 3.17 วัน
จากการที่โครงการจัดให้มีการสำรองน้ำเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินภายในโครงการซึ่งสามารถสำรองใช้ได้
เป็นเวลา 3.17 วันซึ่งเพียงพอต่อการที่การประปาฯ จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีฉุกเฉินต่างๆ เช่น มีการซ่อม
ท่อ หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ที่ทำให้น้ำประปาไม่ไหลและการล้างทำความสะอาดระบบของการประปาฯ ดังนั้น การใช้
น้ำของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) และ
การใช้น้ำของชุมชนโดยรอบ
อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีมาตรการในกรณีที่น้ำไม่ไหลหรือไหลช้าจนส่งผลกระทบต่อการเก็บ
น้ำในถังสำรอง ดังต่อไปนี้
1. กำหนดช่วงเวลาในการปล่อยให้น้ำประปาไหลจากท่อประปาเมนหลักเข้ามาในถังเก็บน้ำสำรอง
ของโครงการเอง ในช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำน้อย เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำสูงสุด ซึ่งจะลดผลกระทบต่อ
แรงดันน้ำของชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ
2. ติดต่อประสานงานกับเอกชนผู้ให้บริการขายน้ำประปาและน้ำจืดให้เข้ามาบริการน้ำประปาใน
โครงการเพื่อสำรองน้ำให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการน้ำใช้ (ในกรณีที่มีปริมาณน้ำสำรองเหลือน้อยและไม่
สามารถสำรองโดยวิธีปกติได้ทันกับความต้องการใช้น้ำ)
4.3.2 การบำบัดน้ำเสีย
ระยะดำเนินการ
โครงการจะมีปริมาณน้ำเสียรวม 50.98 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการจะจัดให้มีการติดตั้งถังบำบัดน้ำ
เสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จำนวน 2 ชุด สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียรวมได้ 50.98 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดย
การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียได้กำหนดให้ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้
ยกเว้น น้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวมที่เป็นน้ำเสียทั้งหมด (100%) ดังนี้
1) ระบบรวบรวมน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลภายในโครงการ
น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่ระบายออกจากเครื่องสุขภัณฑ์ ห้องน้ำและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้น้ำของอาคาร
จะถูกระบายเข้าสู่ระบบท่อรวมรวมน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลไปยังระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งงอยู่ บริเวณชั้นล่าง ระบบ
รวบรวมน้ำเสียของโครงการประกอบด้วยท่อชนิดต่างๆ
1. ท่อรวบรวมน้ำเสีย (Waste Pipe: W) ทำหน้าที่รวบรวมน้ำเสียที่มาจากการชำระล้างร่างกาย
จากเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ภายในห้องพัก และท่อรวบรวมน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอย เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
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2. ท่อรวบรวมสิ่งปฏิกูล (Solid Pipe: S) ทำหน้าที่รวบรวมสิ่งปฏิกูลจากเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ
ในอาคารเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
3. ท่อระบายอากาศ (Vent Pipe: V) ทำหน้าที่ระบายอากาศจากระบบระบายน้ำเสียและสิ่ง
ปฏิกูล เพื่อรักษาความดันภายในระบบท่อระบายน้ำให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยให้มีอากาศ
หมุนเวียนภายในท่อระบายน้ำเพื่อรักษาที่ดักกลิ่นของเครื่องสุขภัณฑ์ไว้
4. ท่อระบายน้ำทิ้งจากครัว (Kitchen Pipe: K) ทำหน้าที่แยกน้ำเสียจากครัวเข้าสู่บ่อดักไขมัน
จากนั้นจะน้ำเสียจะไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป
2) ระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลภายในโครงการ
โครงการออกแบบระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย ของโครงการฝั ง อยู ่ ใ ต้ ด ิ น บริ เ วณที ่ จ อดรถของอาคาร
ประกอบด้วย ถังดักไขมัน (Grease Trap) ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จำนวน 2 ชุด รองรับ
ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบรวมได้ประมาณ 50.98 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถรองรับบีโอดีเข้าระบบไม่น้อยกว่า 250
มิลลิกรัม/ลิตร และสารแขวนลอย 300 มิลลิกรัม/ลิตร มีประสิทธิภาพในการบำบัดร้อยละ 93 ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการ
บำบัดแล้วมีปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีภายหลังจากการบำบัดไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และสารแขวนลอย 30
มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตามที่
กฎหมายกำหนด
ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียของโครงการ คือ น้ำเสียจากเครื่องสุขภัณฑ์ น้ำเสียจากการใช้ ห้องพัก
และน้ำเสียและน้ำชะขยะจากห้องพักขยะมูลฝอยรวม จะไหลเข้าสู่ส่วนแยกกากตะกอน รวมกับน้ำเสียจากส่วน
ครัวที่จะไหลผ่านตะแกรงดักขยะแล้วไหลเข้าสู่บ่อดักไขมันเพื่อกำจัดไขมัน จากนั้นจึงจะไหลเข้าสู่ส่วนแยกกาก
ตะกอน จากนั้นน้ำเสียทั้งหมดจะไหลเข้าสู่ส่วนเติมอากาศ ส่วนตกตะกอน จากนั้นน้ำทิ้งจะไหลเข้าสู่บ่อตรวจ
คุณภาพน้ำ บ่อดักขยะ และออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป สำหรับตะกอนส่วนหนึ่งจะสูบกลับไปยังส่วนเติม
อากาศเพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการบำบัดอีกครั้ง และตะกอนส่วนเกินจะถูกสูบไปยัง ส่วนเก็บตะกอนและ
ประสานให้เมืองพัทยามาสูบออกไปกำจัดทุกๆ 4 เดือน ส่วนไขมันที่เกิดขึ้น โครงการจะตักไขมันออกจากถังทุกวัน
และนำมาตากให้แห้ง จากนั้นบรรจุใส่ถุงขยะและเก็บไว้ยังห้องพักขยะมูลฝอยทั่วไปเพื่อให้เมืองพัทยาดำเนินการ
เก็บขนต่อไป โดยรายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสีย ( ที่มา; รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการ Rising Place ฉบับเดือนกรกฎาคม 2559) แสดงดังภาคผนวก ค
การกำจัดมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการจะกำจัดก๊าซดังกล่าวโดยการต่อท่อ
ระบายอากาศเพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากส่วนแยกกากตะกอนไปยังบ่อดินบำบัดก๊าซมีเทนด้วยวิธี Biological
Oxidation โดยโครงการเลือกใช้ ปุ๋ยหมัก (Mature Compost) ซึ่งสามารถกำจัดก๊าซมีเทนได้ที่ปริมาณก๊าซ
ชีวภาพ 2,400 ลิตร/ตารางเมตร-วัน ดังนั้น โครงการจึงจัดเตรียมบ่อดิน ขนาด 1 ตารางเมตร ลึก 1 เมตร ซึ่ง
สามารถบำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นประมาณ 1,578.95 ลิตร/วันได้อย่างเพียงพอ โดยรายการคำนวณระบบกำจัด
มีเทน (ที่มา; รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ Rising Place ฉบับเดือนกรกฎาคม 2559) แสดงดัง
ภาคผนวก ค
การกำจัดละอองน้ำที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการจะกำจัดละอองน้ำโดยการติดตั้ง
ระบบบำบัดละอองน้ำเสียชนิด Biological scrubber จำนวน 1 ถัง มีความจุมีเดีย 0.59 ลูกบาศก์เมตร ภายใน
ถังมีเครื่องส่งอากาศจากระบบบำบัดน้ำเสีย ที่สามารถดูดอากาศได้ 200 ลิตร/นาทีที่ระดับความดัน 0.03
กิโลกรัม/ตารางเซ็นติเมตร ซึ่งมีความสามารถบำบัดละอองน้ำ ที่เกิดขึ้นปริมาณ 12.03 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงได้
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อย่างเพียงพอ โดยรายการคำนวณระบบบำบัดละอองน้ำ (ที่มา; รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการ Rising Place ฉบับเดือนกรกฎาคม 2559) แสดงดังภาคผนวก ค
จากการที่โครงการออกแบบให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย ถังดักไขมัน (Grease Trap) ระบบ
บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ และมีขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งน้ำทิ้งที่
ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วมีปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีภายหลังจากการบำบัดไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และ
สารแขวนลอย 30 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และ
บางขนาด ตามที่กฎหมายกำหนด และจะไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไปนั้น คาดว่า การบำบัดน้ำเสียของ
โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร
แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำผิวดินในระดับต่ำ
อนึ่ง จากการที่โครงการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฝังอยู่ใต้ดินบริเวณที่จอดรถของ
อาคาร เพื่อให้สามารถติดตามการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียโดยไม่ส่งผลกระทบต่อรถที่เข้ามาจอดบริเวณที่
จอดรถ และเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา โครงการกำหนดมาตรการ ดังนี้
1. จัดให้มีป้ายสัญลักษณ์ โดยตีเส้นแดงระบุ “ตำแหน่งติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย” ซึ่งอยู่ใต้
บริเวณที่จอดรถของอาคารที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม
2. กำหนดช่วงเวลาการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ปฏิบัติงานในวันจันทร์พฤหัส หลังเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และไม่ปฏิบัติงานในวันศุกร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อให้เกิดผล
กระทบน้อยที่สดุ ต่อผูเ้ ข้าใช้บริการ
3. ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ เข้าใช้บริการทราบในการปฏิบัติงานการดูแลบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อแจ้งขออภัยในความไม่สะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการ
4.3.3 การจัดการสระว่ายน้ำ
ระยะดำเนินการ
โครงการได้จัดให้มีสระว่ายน้ำระบบคลอรีนเพื่อบริการแก่ผู้ใช้บริการ จำนวน 1 แห่ง บริเวณชั้น 7 ของ
อาคาร มีลักษณะโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และพื้นผิวด้านข้าง และด้านล่างสระว่ายน้ำเรียบ ซึ่งสระว่ายน้ำ
เป็นกิจกรรมที่ถูกควบคุมในลักษณะที่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 การประกอบกิจการนี้เป็นแหล่งที่ผู้ใช้บริการเข้ามาชุมนุมอยู่รวมกันในสระว่ายน้ำ จึงอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดบสระว่ายน้ำอาจกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆ เช่น โรคเยื่อตา
อักเสบ หูอักเสบ โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งโรคไม่ติดเชื้อต่างๆ อันมีผล
มาจาก การใช้สารเคมี เช่น อาการผิวหนังเนื่องจากแพ้สารเคมี อาการเจ็บคอ ไอ แน่นหน้าอก อาการคลื่นไส้อาเจียน
เนื่องจากแพ้สารเคมี รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ดังนั้น โครงการมีการจัดการสระว่ายน้ำ โดยการดูแลและบำรุงรักษา
สภาพโครงสร้างของสระว่ายน้ำ การป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำ และการควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ให้ถูก
สุขลักษณะ และได้มาตรฐานทางด้านสุขาภิบาล โดยเสนอมาตรการจัดการสระว่ายน้ำให้เป็นไปตาม “คำแนะนำของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจกรรมอืน่ ๆ ในทำนองเดียวกัน”
โดยมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว (ดังแสดงรายละเอียดในบทที่ 2 และบทที่ 5) จากการกำหนดมาตรการเพื่อ
การดูแลสระว่ายน้ำดังกล่าว คาดว่า การจัดให้มีสระว่ายน้ำของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและชุมชน
โดยรอบ
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4.3.4 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
ระยะดำเนินการ
โครงการมีการออกแบบท่อระบายน้ำ ภายในโครงการเป็นระบบท่อแยกระหว่างท่อระบายน้ำฝนและ
ท่อระบายน้ำเสีย โดยระบบระบายน้ำฝนภายนอกอาคาร เป็นระบบท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับ
ระบายน้ำ ประกอบด้วย ทอระบายน้ำขนาด Ø 0.4 เมตร และขนาด Ø 0.6 เมตร ความลาดเอียง 1 : 500 โดย
มีบอพักการระบายน้ำตลอดแนวทอระบายน้ำ ทําหนาที่รวบรวมน้ำฝนที่ตกลงพื้นที่โครงการกอนที่จะระบายออก
สูภายนอกโครงการ โดยมีอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนา 0.009 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และมีอัตราการระบายน้ำ
หลังพัฒนา 0.010 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งโครงการมีปริมาณน้ำที่ต้องหน่วงเป็นเวลา 3 ชั่วโมงจำนวน 13.55
ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น โครงการจะต้องจัดให้มีระบบหน่วงน้ำไว้ในพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่า 16 ลูกบาศก์เมตร
โดยรายการคำนวณระบบหน่วงน้ำและปริมาณน้ำที่ต้องกักเก็บไว้ในพื้นที่โครงการ (ที่มา; รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ Rising Place ฉบับเดือนกรกฎาคม 2559) แสดงดังภาคผนวก ค ทั้งนี้ โครงการออกแบบ
ให้มีการหน่วงน้ำในระบบท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.4 เมตร ยาว 109.50 เมตร และท่อขนาด Ø 0.6 เมตร ยาว 16
เมตร มีปริมาตรหน่วงกักเก็บน้ำค้างท่อของระบบท่อในพื้นที่โครงการรวมทั้งสิ้น 18.28 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอ
ต่อปริมาณน้ำที่ต้องกักเก็บ 13.55 ลูกบาศก์เมตร โดยควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการด้วย
วิธีการจำกัดขนาดท่อระบายน้ำก่อนออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะโดยใช้ท่อ Ø 0.15 เมตร และอาศัยแรงโน้มถ่วง
ของโลก (Gravity Flow) มีอัตราการไหลอยู่ที่ 0.007 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อน
พัฒนาโครงการคือ 0.009 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยรายการคำนวณอัตราการระบายน้ำของท่อระบายน้ำที่
เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งบ่ อ พั ก น้ ำ ภายในโครงการเชื่ อ มต่ อ กั บ บ่ อ พั ก น้ ำ สาธารณะ (ที่มา; รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ Rising Place ฉบับเดือนกรกฎาคม 2559) แสดงดังภาคผนวก ค
ขอมูลน้ำทวมบริเวณโครงการ
บริเวณที่ตั้งโครงการ เมื่อเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักนานหลายชั่วโมง ส่งผลให้ มีปริมาณน้ำฝนไหลบ่า
จากบริเวณพื้นที่โครงการลงสู่ท่อระบายน้ำตามแนวถนนในซอยพระตำหนัก 5 แต่ไม่มีน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ตั้ง
โครงการและพื้นที่ข้างเคียง แต่ทั้งนี้เมื่อมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไหลบ่าจากบนเขา
พระตำหนักลงสู่บริเวณชายหาดยินยอม อ่าวแหลมไม้รวก ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ลาดที่รับน้ำจากพื้นที่เขาพระตำหนัก
ทำให้น้ำระบายลงสู่ท ะเลไม่ทันทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าว โดยระบบท่อที่วางไว้เดิมในบริเวณชายหาด
ยินยอมมีลักษณะเป็นท่อคู่ขนาดเล็กและมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก จึงส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมขัง
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เมืองพัทยาได้อนุมัติโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยเริ่ม
ดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 เพื่อก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำ (CSO)
ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 7 เมตร ลึก 5.30 เมตร เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่ไหลบ่าจากบนเขาพระตำหนัก
ระบายลงสู่ทะเลด้วยท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 2.0 เมตร ยาวกว่า 1 กิโลเมตร ทดแทนระบบท่อเดิม ซึ่งหาก
ดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำใหม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ก็จะทำให้ปัญหาน้ำท่วมขังบนบริเวณ
ดังกล่าวเบาบางลงไปเป็นอย่างมาก (ที่มา; เดอะ พัทยานิวส์, 5 กันยายน 2563, นายกเมืองพัทยานำทีมคณะผู้บริหารลงพื้นที่สำรวจความ
คืบหน้าการก่อสร้างระบบระบายน้ำชายหาดยินยอม หวังแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเขาพระตำหนักถาวร พร้อมวางแผนก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยว
เพิ่มเติม เสริมศักยภาพการท่องเที่ยว, สืบค้นทางเว็บไซด์: https://www.thepattayanews.co.th/2020/09/05. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564)

จากการที่โครงการมีการออกแบบระบบระบายน้ำภายในโครงการ และจัดให้มีระบบหน่วงน้ำฝนที่ตก
ลงในพื้นที่โครงการในเส้นท่อระบายน้ำของโครงการ ประกอบกับนโยบายการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขา
พระตำหนักของเมืองพัทยา คาดว่า การระบายน้ำของโครงการเพื่อออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะจะส่งผลกระทบ
ต่อพื้นที่ข้างเคียงและผู้อยู่อาศัยโดยรอบในระดับต่ำ
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อย่างไรก็ตาม โครงการจัดให้มี มาตรการในการดูแลรักษาระบบระบายน้ำภายในโครงการ เพื่อลด
ผลกระทบด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้
1.จัดให้มีการหน่วงน้ำในระบบท่อหน่วงเก็บกักได้เก็บกักได้ 18.28 ลูกบาศก์เมตร ควบคุมอัตราการ
ระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการด้วยวิธีการจำกัดขนาดท่อระบายน้ำก่อนออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยใช้ท่อ
ขนาด Ø 0.15 เมตร ซึ่งมีอัตราการระบายน้ำออกจากโครงการหลังการพัฒนาโครงการ 0.007 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
(ไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ 0.009 ลูกบาศก์เมตร/วินาที)
2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยรอบอาคาร 2 ครั้ง/ปี (ก่อน-หลังฤดูฝน)
3.ดูแลรักษาระบบระบายน้ำ ได้แก่ ตะแกรงดักมูลฝอย รางระบายน้ำ และเส้นท่อระบายน้ำ รวมทั้ง
เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
4.3.5 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ระยะดำเนินการ
1) ความเพียงพอของถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอย
มูลฝอยระยะดำเนินการมีปริมาตร 0.81 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบด้วย มูลฝอยจากส่วนห้องพัก
และพื้นที่ส่วนอื่นๆ ภายในโครงการ เช่น บริเวณที่จอดรถ โถงต้อนรับ โถงทางเดินร่วม โครงการได้จัดให้มีภาชนะ
รองรับมูลฝอยไว้ตามส่วนต่างๆ ของโครงการ เช่น ภายในห้องพัก บริเวณหน้าลิฟต์ โถงทางเดิน และห้องน้ำ และจัด
ให้มีพนักงานเก็บรวบรวมและแยกประเภทมูลฝอยใส่ลงถุงขยะ แล้วนำมาเก็บรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวม ซึ่งมี
ความจุรวม 6.47 ลูกบาศก์เมตร (ความสูงในการกองเก็บที่ 1.0 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยเกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 3
วัน (6.47/0.81 = 7.99) โดยแบ่งออกเป็น 4 ห้อง คือ ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ห้องพักมูลฝอยทั่วไป
ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล และห้องพักมูลฝอยอันตราย ซึ่งมีความเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นของโครงการ
2) ความสามารถในการเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยา
โครงการอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของเมืองพัทยา ซึ่งมีความพร้อมในการเข้ามาเก็บขนมูลฝอย
ให้กับโครงการวันเว้นวัน วันละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่างเวลา 04.00-10.00 น. น. และรอบที่ 2 ระหว่าง
เวลา 13.00-18.00 น. โดยดำเนินการเก็บมูลฝอยได้หมดไม่เหลือมูล ฝอยตกค้าง ปัจจุบันเมืองพัทยามีศักยภาพ
ในการเก็บมูลฝอยสูงสุด 450 ตัน/วัน และมีปริมาณที่เกิดขึ้นทั้งหมดเฉลี่ยประมาณ 430 ตัน/วัน ดังนั้น ปริมาณ
มูลฝอยของโครงการ (0.81 ลูกบาศก์เมตร/วัน) จึงไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการเก็บขนมูลฝอยของเมือง
พัทยา
3) การจัดการมูลฝอยภายในโครงการ
โครงการได้ดำเนินการด้านการจัดการมูลฝอยตามกฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ. 2560 โดยนำเสนอไปแล้วในบทที่ 2 และกำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมวันเว้นวันโดย
น้ำเสียที่เกิดจากการล้างพื้นห้องพักมูลฝอยรวมจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ และระบาย
ออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป และจะจัดให้มีพนักงานขนย้ายมูลฝอยมาจากห้องพักมูลฝอยรวมของอาคารมายัง
รถเก็บขนมูลฝอย และควบคุมไม่ให้พนักงานนำมูลฝอยมากองไว้ เพื่อรอการเก็บขน เนื่องจากการกระทำดังกล่าว
อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพ และอาจส่งกลิ่นรบกวนผู้ใช้บริการโครงการตลอดจนผู้พักอาศัยข้างเคียง
ได้ ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีพนักงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับรถเก็บขนมูลฝอย โดยการเก็บขน
ของเมืองพัทยาจะกระทำเป็นช่วงเวลาที่แน่นอนและใช้เวลาจัดเก็บไม่นาน
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โครงการมีการจัดการมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ โดยจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยไว้บริการภายใน
ห้องพัก และส่วนต่างๆ ภายในโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานคัดแยก ขนย้ายและจัดเก็บมูลฝอยไปยัง
ห้องพักมูล ฝอยรวมที่มีความสามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ซึ่งมีความเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอยที่
เกิดขึ้นของโครงการ ประกอบกับเมืองพัทยามีความสามารถในการเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวันได้หมดโดยไม่มีมูลฝอย
ตกค้าง คาดว่า การจัดการมูลฝอยของโครงการและการเก็บขนมูลฝอยของเมืองพัทยาซึ่งจะกระทำเป็นช่วงเวลาที่
แน่นอนและใช้เวลาจัดเก็บไม่นานจะส่งผลกระทบด้านการจราจร ทัศนียภาพ และกลิ่นรบกวนต่อผู้เข้าใช้บ ริการ
พนักงาน และผู้อยู่อาศัยโดยรอบในระดับต่ำ ทั้งนี้ โครงการได้กำหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบ ดังนี้
1.จัดให้มีพนักงานขนย้ายมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยมายังรถเก็บขนมูลฝอย เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการเก็บขนมูลฝอยให้กับเมืองพัทยา
2.ห้องพักมูลฝอยจะต้องมีประตูปิดมิดชิด เพื่ อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยและชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียง โดยเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น
3.ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่เก็บกวาดและล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นถนนที่เป็นจุดจอดรถเก็บขน
มูลฝอยทันทีทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บขนมูลฝอยดำเนินการเก็บขนมูลฝอยเสร็จสิ้น
4.3.6 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน
ระยะดำเนินการ
1) ระบบไฟฟ้า
โครงการจะได้รับบริการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ซึ่งเป็นระบบ
จำหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง โดยโครงการจัดเตรียมระบบไฟฟ้าเป็น 2 ส่วน ดังนี้
(1) ระบบไฟฟ้าปกติ
อุปกรณ์หลักสำหรับระบบแจกจ่ายไฟฟ้าปกติ ประกอบด้วย สวิตช์บอร์ดแรงสูงชนิดติดตั้ง
ภายในอาคาร สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ และหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ผ่านหม้อ
แปลงไฟฟ้า ชนิด Oil Immersed Type ขนาด 630 KVA จำนวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าให้เป็นระบบไฟฟ้า
แรงต่ำ สำหรับจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ภายในอาคาร
(2) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน
กรณีที่ระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง โครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency
Light: 2x50 W Halogen 2 hrs. W/Battery) สำหรับกรณีฉุกเฉิน โดยติดตั้งตามชั้นต่างๆ ทั่วอาคาร โดยระบบ
จะทำงานอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ และสามารถส่องสว่างได้นาน 2 ชั่วโมง ซึ่งถ้าเกิดกรณีไฟฟ้าดับแบบฉุกเฉิน
เช่น อุบัติเหตุจากเสาไฟฟ้าล้ม หรือหม้อแปลงระเบิด ฯลฯ ซึ่งไม่ใช่ การดับแบบมีแผนแจ้งล่วงหน้าเพื่อซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยาจะใช้เวลาแก้ไขปัญหาไม่นานเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ
กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ
นอกจากนี้ โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า จากฟ้าผ่าตัวอาคารโดยตรง และ
ระบบการต่อลงดิน (Grounding System) ซึ่งการติดตั้งจะยึดตามมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าของวิศวกรรมสถาน
แห่ ง ประเทศไทย ระบบล่ อ ฟ้ า จะติ ด ตั ้ ง ไว้ บ นชั ้ น ดาดฟ้ า ซึ ่ ง รั ศ มี ป ้ อ งกั น ฟ้ า ผ่ า ครอบคลุ ม อาคารทั ้ ง หมด
ประกอบด้วย ตัวล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายตัวนำ สายนำลงดิน และหลักสายดิน และจัดให้มีสายสัญญาณโทรศัพท์
สายนอก 1 จุด สายใน 1 จุด และสายสัญญาณโทรทัศน์ 1 จุดในทุกห้องพักส่วนหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
กำหนดให้เป็นแบบประหยัดพลังงาน
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ทั้งนี้ จากการที่โครงการออกแบบให้มีระบบไฟฟ้าปกติซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานภายใน
โครงการ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉินในกรณีระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
ประกอบความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอและการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้กระแสไฟฟ้าของผู้อยู่อาศัยโดยรอบ และมีความปลอดภัย
เพียงพอต่อผู้เข้าใช้บริการและพนักงานภายในโครงการ
2) การอนุรักษ์พลังงาน
การดำเนินโครงการจะมีความต้องการใช้พลังงานเพื่อกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในอาคารโดย
แนวคิดในการออกแบบอาคาร นอกจากรูปลั กษณ์อาคารและประโยชน์ใช้สอยแล้วได้คำนึงแนวคิดในการ
ออกแบบเพื่อช่วยประหยัดในการใช้พลังงานภายในอาคาร โดยการลดพื้นผิวคอนกรีตโดยรอบอาคารด้วยการใช้
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อความร่มรื่น และช่วยลดการนำพาและถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร นอกจากนี้
ได้ออกแบบให้บริเวณทางเดินของอาคารได้รับแสงสว่างจากภายนอก เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้
การประหยัดพลังงานภายในอาคารโครงการ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
(1) การอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของโครงการ
-โครงการมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาด
ของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2522
(รายการคำนวณ OTTV และ RTTV: ที่มา; รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ Rising Place ฉบับ
เดือนกรกฎาคม 2559 แสดงดังภาคผนวก ค)
• ค่ า ถ่ า ยเทความร้ อ นรวมของผนั ง ด้ า นนอกของอาคารในส่ ว นที ่ ม ี ก ารปรั บ อากาศ
(Overall Thermal Transfer Value : OTTV) เท่ากับ 29.39 วัตต์/ตารางเมตร (ไม่เกิน 30 วัตต์/ตารางเมตร)
• ค่าถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคารในส่วนที่มีการปรับอากาศ (Roof Thermal
Transfer Value : RTTV) เท่ากับ 6 วัตต์/ตารางเมตร (ไม่เกิน 10 วัตต์/ตารางเมตร)
-การใช้กระจกในห้องพักต่างๆ เพื่อเป็นช่องรับแสงจากธรรมชาติ จะเลือกใช้กระจกใสตัดแสง
คุณสมบัติในการดูดซับพลังงานความร้อนต่ำ และมีการสะท้อนแสงน้อยเพื่อลดความร้อนที่จะเข้ามาในตัวอาคาร
แต่ในทางกลับกันช่องแสงนี้จะช่วยลดการใช้แสงจากไฟฟ้า
-ในขั้นตอนการออกแบบและจัดวางผังห้อง โครงการได้จัดให้ส่วนของห้องรับแขกหรือ
ห้องนอนอยู่ภายนอกเพื่อให้อากาศและแสงแดดถ่ายเทได้สะดวก นอกจากนี้ยังเป็นการลดการใช้พลังงานจาก
ระบบเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งในส่วนของห้องพักอาศัย
-การเลือกวัสดุตกแต่งอาคาร การทาสีตัวอาคารด้วยสีโทนอ่อนบริเวณส่วนที่เป็นคอนกรีตเพื่อ
สะท้อนแสงที่ดี และทาภายในอาคารเพื่อให้ห้องสว่างได้มากขึ้น
-การเลือกระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศที่เหมาะสม และการรักษาอุณหภูมิอาคารให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีมาตรการ ดังนี้
• ตัวอาคารจะได้รับการออกแบบให้แต่ละชั้นมีพื้นที่เปิดโล่งรับแสงสว่างจากภายนอก
รวมถึงจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติให้มากที่สุด เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้แสงสว่าง
ในอาคารและเครื่องปรับอากาศให้มากที่สุด
• การออกแบบอาคารและระบบปรับอากาศให้เหมาะสม และการเลือกใช้อุปกรณ์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 โดยเฉพาะการเลือกเครื่องปรับอากาศให้มีค่าสัมประสิทธิ์ในการ
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ทำงาน (COP) หรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) สูง และต้องให้สอดคล้องเหมาะสมกับค่าการออกแบบ
และลักษณะการใช้งาน เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง
• ตรวจสอบอุดรอยรั่วผนัง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง หรืออื่นๆ
• ทดสอบและปรับแต่งระบบให้สมบูรณ์อยู่เสมอ ตามแผนดำเนินงานที่ตั้งไว้ตลอดอายุการ
ใช้งานของระบบ อย่างเช่น 1 - 2 ครั้ง/ปี
-การใช้แสงสว่างภายในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการดังนี้
• ออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคาร โครงการได้ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน (LED )
ในพื้นที่ที่สามารถติดตั้งได้
• ใช้ ร ะบบ access control ด้ ว ยระบบ keycard ในแต่ ล ะห้ อ งพั ก เพื ่ อ การประหยั ด
พลังงานแสงสว่างภายในโครงการ
(2) มาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานที่พนักงานในโครงการปฏิบัติ มีดังนี้
โครงการมีรณรงค์ และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดไฟฟ้า ร่วมกับมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานอื่นๆ ให้แก่พนักงานภายในโครงการ ได้แก่
• ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
• การเปิด/ปิด เครื่องปรับอากาศภายในห้องเมื่อไม่ได้ใช้งานและออกจากห้อง
• ควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศที่พอเหมาะกับความสบาย (25°C)
• ขึ้น–ลง ชั้นเดียวควรใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์
• หลีกเลี่ยงการเก็บเอกสารหรือวัสดุอื่นใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานในพื้นที่ที่ใช้ระบบปรับ
อากาศเพื่อลดการสูญเสียการใช้พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร
โครงการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยมีค่า OTTV เท่ากับ 29.39 วัตต์/ตารางเมตร (ไม่
เกิน 30 วัตต์/ตารางเมตร) และค่า RTTV เท่ากับ 6 วัตต์/ตารางเมตร (ไม่เกิน 10 วัตต์/ตารางเมตร) พร้อมทั้ง
กำหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของโครงการ และการอนุรักษ์พลังงานที่ผู้ใช้บริการ และพนักงาน
สามารถร่วมปฏิบัติด้วยได้ คาดว่า จะสามารถทำให้เกิดการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโครงการลงได้ในระดับ
หนึ่ง และไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบ
4.3.7 ระบบป้องกันอัคคีภัย
ระยะดำเนินการ
1) ความสามารถของระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ
โครงการ เป็นการดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร จากเดิมเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ประเภทอาคาร
ชุด เปลี่ยนเป็น อาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร สูง 22.90 เมตร
(ความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า) และมีพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร ซึ่ง
เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่า ไม่จัดเป็นประเภทอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่
พิเศษ ดังนั้น โครงการจึงจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.
2540) กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) และฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 แสดงดังตารางที่ 4.3.7-1
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.3.7-1 ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปรายละเอียดการจัดเตรียมของโครงการ
กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ 5 อาคารอื่นนอกจากอาคารตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง ที่มีพื้นที่ - โครงการมีพื้นที่ใช้สอยอาคาร 4,356.22 ตารางเมตร (เกิน
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ต้องมีระบบ 2,000 ตารางเมตร) จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น
สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้นด้วย
ข้อ 6 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ตามข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง - โครงการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ประกอบด้วย
น้อยต้องประกอบด้วย
เครื ่ องแจ้ งเหตุ โดยใช้ ม ื อดึ ง (Fire Alarm Manual Station)
(1) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบ และกระดิ่งสัญญาณ (Fire Alarm Bell) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถส่ง
แจ้งเหตุที่ใช้เพื่ออุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทำงาน
สัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยิน หรือทราบอย่างทั่วถึง โดยจะ
(2) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ที่สามารถส่งเสียงหรือ ติดตั้งอยู บริเวณเดียวกับเครื่องแจงเหตุโดยใชมือดึง จํานวนรวม
สัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึงเพื่อหนี ทั้งสิ้น 18 จุด
ไฟ
เครื่องตรวจจับควัน .(Smoke.Detector) เปนตัวรับกลุ ม
ควันที่เกิดจากเพลิงไหมภายในอาคาร และส่งสัญญาณไปยังแผง
ควบคุมเพื่อใหเจาหนาที่ในหองควบคุมทราบและสงสัญญาณแจง
เหตุใหทราบทั่วทั้งอาคาร โดยโครงการจะติดตั้ง ทุกๆ ชั้นภายใน
อาคาร จํานวนรวมทั้งสิ้น 150 จุด และเครื่องตรวจจับความร้อน
จํานวนรวมทั้งสิ้น 38 จุด
ข้อ 7 อาคารตามข้อ 2(2) หรือ (3) ที่มีความสูงตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้น - โครงการติดตั้งป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟ โดยเป็นป้าย
ไป และอาคารข้อ 2(4) ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน พลาสติกสีเขียว ตัวหนังสือสีขาว มีขนาดความสูงของตัวอักษร.10.
2,000 ตารางเมตร ในแต่ละชั้นต้องมีป้ายบอกชั้น และป้ายบอก เซนติเมตร และมีแสงสว่างจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเพียงพอที่จะ
ทางหนี ไ ฟด้ ว ยตั ว อั ก ษรขนาดที ่ ม ี ค วามสู ง ไม่ น ้ อ ยกว่ า 10 มองเห็นช่องทางหนีไฟได้ชัดเจนขณะเกิดเพลิงไหม้
เซนติเมตร หรือสัญลักษณ์ที่อยู่ในตำแหน่งที่จะมองเห็นได้ชดั เจน
ตลอดเวลา และต้ องมีแสงสว่ างจากระบบไฟฟ้ าฉุ กเฉิ นเพียง
พอที่จะมองเห็นช่องทางหนีไฟได้ชัดเจนขณะเกิดเพลิงไหม้
กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ 5 ในกรณีที่อาคารตามข้อ 3 หรือ 4 เป็นอาคารสูง อาคาร - โครงการมีขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 ออกแบบระบบป้องกัน
ขนาดใหญ่พิเศษ อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม โรงงาน อัคคีภัยตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออก
ภัตตาคาร และสำนักงาน มีสภาพหรือมีการใช้ที่ไม่ปลอดภัยจาก ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
อัคคีภัย ให้เจ้าหน้าที่งานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารดำเนินการแก้ไขให้อาคารดังกล่าวมีระบบความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้ ในการสั่งการให้แก้ไขอาคาร
ตาม วรรคหนึ ่ ง เจ้ าพนั กงานท้ องถิ ่ นจะสั ่ งให้ เจ้ าของหรื อผู้
ครอบครองอาคารดำเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) อาคารที่มีความสูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปให้ติดตั้งบันได - บันไดหนีไฟภายในอาคาร มีรายละเอียด ดังนี้
หนีไฟที่ไม่ใช่บันไดแนวดิ่งเพิ่มจากบันไดหลักให้เหมาะสมกับพื้นที่
-บันได ST-1 เป็นบันไดหลักที่ใช้หนีไฟร่วมด้วย มีความ
ของอาคารแต่ละชั้น เพื่อให้สามารถลำเลียงบุคคลทั้งหมดใน กว้างสุทธิของช่องบันไดข้างละ 1.525 เมตร
อาคารออกนอกอาคารได้ภายในเวลาหนึ่งชั่วโมง โดยไม่ถือเป็น
-บันได ST-2 เป็นบันไดหนีไฟ มีความกว้างสุทธิของช่อง
การดัดแปลงอาคารแต่ต้องยื่นแบบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ บันไดข้างละ 0.90 เมตร
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และบันไดหนีไฟต้องมีลักษณะ ดังนี้
-ผนังบันไดทำด้วย คสล.และส่วนที่เป็นช่องระบายอากาศ
(ก) บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีผนังทุกด้าน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.40 ตารางเมตร และมีการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
โดยรอบที่ทำด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ
สว่างอย่างเพียงพอ
(ข) ช่องประตูสู่บันไดหนีไฟต้องเป็นบานเปิดทำด้วย - ประตูหนีไฟของโครงการใช้วัสดุทนไฟ มีความกว้าง 0.90 เมตร
วัสดุที่ไม่ติดไฟ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประตู ปิดได้ (ไม่น้อยกว่า 80 ซม.) สูง 2.00 เมตร (ไม่น้อยกว่า 1.9 เมตร) เป็น
เองเพื่อป้องกันควันและเปลวไฟมิให้เข้าสู่บันไดหนีไฟ และมีความ บานเปิดชนิดผลักออกสู่ภายนอก พร้อมติดอุปกรณ์ชนิดที่บงั คับให้
กว้างสุดไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร
บานประตูปิดได้เอง
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ตารางที่ 4.3.7-1 (ต่อ)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปรายละเอียดการจัดเตรียมของโครงการ
(2) จัดให้มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคาร แต่ - โครงการมีการติดตั้งแบบแปลนของแต่ละชั้นที่แสดงตำแหน่ง
ละชั้นแสดงตำแหน่งห้องต่างๆ ทุกห้อง ตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ ห้องพักทุกห้อง ที่ตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ประตูหนีไฟและทางเดิน
ดับเพลิงต่างๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้นติดไว้ในตำแหน่งที่ หนีไฟของชั้นนั้น.รวมทั้งตำแหน่งจุดรวมพลติดไว้บริเวณโถงบนได
เห็นได้ชัดเจนที่บริเวณโถงหรือหน้าลิฟต์ทุกแห่งทุกชั้นของอาคาร ของทุกชั้น
และที่บริเวณพื้นชั้นล่างของอาคารต้องจัดให้มีแบบแปลนแผนผัง
ของอาคารทุ กชั ้ นเก็ บรั กษาไว้ เพื ่ อให้ สามารถตรวจสอบได้
โดยสะดวก
(3) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิด และ - โครงการจะติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือแบบผงเคมีแห้ง ขนาด
ขนาดที่กำหนดไว้ในตารางท้ายกฎกระทรวงนี้อย่างใด อย่างหนึ่ง 4.5 กิโลกรัม ชั้นละ 1 เครื่อง โดยติดตั้ง รวมกับตู้สายฉีดน้ำ
สำหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแต่ละชั้น โดยให้ ดับเพลิงทุกตู้
มี 1 เครื่องต่อพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกรายไม่เกิน
45.00 เมตร แต่ไม่น้อยกว่า ชั้นละ 1 เครื่อง การติดตั้งเครื่อง
ดับเพลิงมือถือนี้ ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจาก
ระดับ 1.50 เมตร ในที่มองเห็น สามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้
และสามารถเข้าใช้สอยได้สะดวก และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
ตลอดเวลา
(4) ติ ดตั ้ งระบบสั ญญาณเตื อนเพลิงไหม้ ท ุกชั ้นโดย - โครงการจะติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ประกอบด้วย
ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station) และ
(ก) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟที่สามารถส่ง กระดิ่งสัญญาณ (Fire Alarm Bell) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถส่ง
เสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง สัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยิน หรือทราบอย่างทั่วถึง โดยจะ
(ข) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ ติดตั้งอยูบริเวณเดียวกับเครื่องแจงเหตุโดยใชมือดึง จํานวนรวม
และระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่ออุปกรณ์ตาม (ก) ทำงาน
ทั้งสิ้น 18 จุด
(5) ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างสำรองเพื่อให้มีแสงสว่าง - โครงการจะติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency)
สามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ขณะเพลิงไหม้และมีป้ายบอกชั้น แยกเป็ น อิ ส ระจากระบบอื่ น สามารถทำงานได้ ไ ม่ น้อยกว่า 2
และป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟทุก ชั่วโมง เพื่อสำรองไฟให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดินได้
ชั้นด้วยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยตัวอักษรต้องมี ขณะเพลิงไหม้
ขนาดไม่เล็กกว่า 10 เซนติเมตร
(6) ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ประกอบด้วย - โครงการติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ประกอบด้วย
เสาล่อฟ้า สายล่อฟ้า ตัวนำ สายนำลงดิน และหลักสายดินที่ เสาล่ อ ฟ้ า สายล่ อฟ้ า ตั วนำ สายนำลงดิ น และหลั กสายดิ นที่
เชื่อมโยงกันเป็นระบบ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความ เชื่อมโยง อย่างเป็นระบบ
ปลอดภัยทางไฟฟ้า ของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ในกรณี
ที่อาคารตามวรรคหนึ่งมีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยอยู่
แล้วแต่ไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ
สั ่ ง ให้ เจ้ า ของหรื อผู ้ ค รอบครองอาคารแก้ ไ ขให้ ระบบความ
ปลอดภัยดังกล่าวใช้งานได้ภายในระยะเวลาออกไปอีกก็ได้
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ข้อ 27 อาคารสูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปและสูงไม่เกิน 23 เมตร หรือ - โครงการมีขนาดความสูง 8 ชั้น สูง 22.90 เมตร (วัดจากพื้นดินที่
อาคารที่สูงเกินสามชั้นและมีดาดฟ้าเหนือชั้นสามที่มีพื้นที่เกิน ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า) จำนวน 1 อาคาร ภายในอาคารมี
16.00 ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคารตามปกติแล้ว ต้อง บันไดหลัก 1 แห่ง และบันไดหนีไฟภายในอาคาร จำนวน 1 แห่ง
มีบันไดหนีไฟที่ทำด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อยหนึ่งแห่ง และต้องมี (อย่างน้อย 1 แห่ง) และมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟโดยไม่มีสิ่งกีด
ทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั้นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
ขวาง มีผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟกั้นโดยรอบ
ข้อ 28 บันไดหนีไฟต้องมีความลาดชันน้อยกว่า 60 องศา เว้น - บั น ไดหนี ไ ฟมี ค วามลาดชั น 45 องศา และมี ช านพั ก บั น ได
แต่ตึกแถวหรือบ้านแถวที่สูงไม่เกินสี่ชั้นให้มีบันไดหนีไฟที่มีความ ทุกชั้ น
ลาดชันเกิน 60 องศาได้ และต้องมีชานพักบันไดทุกชั้น
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ตารางที่ 4.3.7-1 (ต่อ)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 29 บันไดหนีไฟภายนอกอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่
น้อยกว่า 30 เซนติเมตร และต้องมีผนังส่วนที่บันไดหนีไฟพาด
ผ่านเป็นผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ
บันไดหนีไฟตามวรรคหนึ่ง ถ้าทอดไม่ถึงพื้นที่ชั้นล่างของ
อาคารต้องมีบันไดโลหะที่สามารถเลื่อนหรือยืดหรือหย่อนลงมา
จนถึงพื้นที่ชั้นล่างได้
ข้อ 30 บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีความกว้างสุทธิ ไม่
น้อยกว่า 80 เซนติเมตร มีผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็น
วัสดุทนไฟกั้นโดยรอบ เว้นแต่ส่วนที่เป็นช่องระบายอากาศและ
ช่องประตูหนีไฟและต้องมีอากาศถ่ายเทภายนอกอาคารได้โดยแต่
ละชั้นต้องมีช่องระบายอากาศที่เปิดสู่ภายนอกอาคารได้มีพื้นที่
รวมกั นไม่ น ้ อยกว่ า 1.40 ตารางเมตร กั บต้ องมี แสงสว่ างให้
เพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน
ข้อ 31 ประตูหนีไฟต้องทำโดยวัสดุทนไฟ มีความกว้างสุทธิไม่
น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร และต้องทำ
เป็นบานเปิดชนิดผลักออกสู่ภายนอกเท่านั้น กับต้องติดอุปกรณ์
ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง และต้องสามารถเปิดออกได้
โดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสู่บันไดหนีไฟต้องไม่มี
ธรณีประตูหรือขอบกัน

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปรายละเอียดการจัดเตรียมของโครงการ
- อาคารโครงการไม่จัดให้มีบันไดหนีไฟภายนอกอาคาร

- บันไดหนีไฟภายในอาคาร มีรายละเอียด ดังนี้
-บันได ST-1 เป็นบันไดหลักที่ใช้หนีไฟร่วมด้วย มีความ
กว้างสุทธิของช่องบันไดข้างละ 1.525 เมตร
-บันได ST-2 เป็นบันไดหนีไฟ มีความกว้างสุทธิของช่อง
บันไดข้างละ 0.90 เมตร
-ผนังบันไดทำด้วย คสล.และส่วนที่เป็นช่องระบายอากาศ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.40 ตารางเมตร และมีการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างอย่างเพียงพอ
- ประตูหนีไฟของโครงการใช้วัสดุทนไฟ มีความกว้าง 0.90 เมตร
(ไม่น้อยกว่า 80 ซม.) สูง 2.00 เมตร (ไม่น้อยกว่า 1.9 เมตร) เป็น
บานเปิดชนิดผลักออกสู่ภายนอก พร้อมติดอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้
บานประตูปิดได้เอง สามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา และ
ประตูออกสู่บันไดหนีไฟไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้น

ที่มา : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด , 2564

จากการที่โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการแสดงดังตารางที่ 4.3.7-1 ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คาดว่า ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการมีความสามารถในการระงับและ
ป้องกันอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โครงการได้มีการออกแบบให้มีระบบท่อยืนน้ำดับเพลิงชนิดท่อแห้ง
จำนวน 3 ท่อเชื่อมต่อกับถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า และหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคารและตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงประจำ
แต่ละชั้น ซึ่งกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ รถดับเพลิงจะเชื่อมต่อสายน้ำดับเพลิงของรถเข้ากับหัวรับน้ำดับเพลิงของ
โครงการ และใช้สายฉีดประจำตู้ FHC แต่ละชั้นดับเพลิงภายในอาคารได้อย่างทั่วถึง
อนึ่ง การเว้นระยะถอยร่นของโครงการโดยรอบตัวอาคารจะส่งผลต่อความสามารถในการเข้าดับเพลิง
ของรถดับเพลิงที่มีต่ออาคารโครงการ โดยด้านทิศตะวันตกของโครงการมีแนวเขตที่ดินติดกับถนนสาธารณะมีระยะ
ถอยร่นห่างจากแนวเขตที่ดินเป็นระยะแคบสุด 2.025 เมตร ซึ่งรถดับเพลิงสามารถเข้าจอดกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
โครงการได้โดยสะดวก สำหรับด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ของอาคารโครงการที่มีระยะถอยร่นจากผนัง
ของอาคาร ห่างจากแนวเขตที่ดินเป็นระยะแคบสุด 0.71 เมตร 1.07 เมตร และ 1.55 เมตร ตามลำดับ ซึ่งรถดับเพลิง
ไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยต้องจอดรถดับเพลิงที่ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ แล้วลากสายฉีดน้ำดับเพลิงเข้าสู่
บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ จากทางด้านหน้าโครงการซึ่งสามารถทำได้โดยสะดวก สำหรับสายฉีดน้ำดับเพลิงจะมีระยะ
30 เมตร โดยรถดับเพลิงแต่ละคันจะมีสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำรถจำนวน 2 เส้น ซึ่งสามารถอำนวยการดับเพลิงในกรณี
ที่รถดับเพลิงเข้าไปไม่ถึง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง จะไม่นำ
รถดับเพลิงเข้าไปประชิดอาคารที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะใช้สายน้ำดับเพลิงที่มีประจำอยู่ในรถดับเพลิงต่อกัน
เพื่อเข้าดับเพลิง ดังนั้น การเว้นระยะร่นของโครงการคาดว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าช่วยเหลือดับเพลิงของ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
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2) ความสามารถของทางหนีไฟ
จากข้อกำหนดกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ข้อที่ 5 (1) กำหนดไว้ว่าระบบบันไดหนีไฟต้องสามารถใช้ลำเลียงบุคคลทั้งหมดในอาคารออก
นอกอาคารได้ภายใน 1 ชั่วโมง ดังนั้น ในการประเมินขีดความสามารถของการหนีไฟจะใช้ กฎของ NFPA 101 เป็น
มาตรฐานสำหรับการคำนวณระบบบันไดหนีไฟ ดังนี้
te = 2 +

Z
Y – 1.8

X 0.0117

เมื่อ te = เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการหนีไฟ (นาที)
Z = จำนวนคนในอาคารทั้งหมด
Y = ความกว้างของบันไดหนีไฟทุกตัวรวมกัน (เมตร)
ทางหนีไฟของโครงการจะใช้บันไดหนีไฟจำนวน 1 แห่งและบันไดหลักจำนวน 1 แห่ง และโครงการ
ใช้บันไดหลักเป็นบันไดหนีไฟร่วมด้วยซึ่งเป็นบันไดหนีไฟชนิดภายในอาคารทั้งหมด โดยมีรายละเอียดการคำนวณ
แสดงดังตารางที่ 4.3.7-2
ตารางที่ 4.3.7-2 ความสามารถของทางหนีไฟ
อาคาร

1

จำนวนคน
ในอาคาร
ทั้งหมด
(คน)
178

ความกว้างของบันได
ใช้สำหรับหนีไฟ (ร่วม)
(บันไดหลัก-ST1) (เมตร)
3.05

รายละเอียด
ความกว้างของบันได
หนีไฟ (เมตร)
ST 2
1.80

ความกว้างของบันได
หนีไฟทุกตัวรวมกัน
(เมตร)
4.85

เวลาทั้งหมด
ที่ใช้ในการ
หนีไฟ
(นาที)
2.68

อาคารโครงการมีขนาดความสูง 8 ชั้น มีจำนวนคนในอาคารทั้งหมด 178 คน มีระยะเวลาทั้งหมดที่
ใช้ในการลำเลียงบุคคลภายในอาคารออกนอกอาคารได้มากที่สุดประมาณ 2.68 นาที (ไม่เกิน 60 นาที) ซึ่งจาก
การประเมินพบว่า ระยะเวลาหนีไฟภายในโครงการมีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว
3) แผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้
โครงการกำหนดแผนการปฏิบัติในการอพยพผู้ประสบเหตุไฟไหม้ (ฉุกเฉิน) ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย (ภาคผนวก ง) ทั้งนี้ พนักงานทุกคนจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบและเป็นส่วนหนึ่งของแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยบุคลากรฝ่ายต่างๆ จะได้รับการฝึกอบรมในการซ้อมหนีเพลิงทำหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้โดยแบ่งหน้าที่ให้สอดคล้องตามตำแหน่งงานที่แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ
ดังนี้
1) ผู้อำนวยการดับเพลิง ได้แก่ เจ้าของโครงการ หรือ ผู้จัดการโครงการ
2) ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ พนักงานรับโทรศัพท์-ติดต่อสอบถาม
3) หน่วยดับเพลิงหลัก ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายช่าง พนักงานฝ่ายช่าง และคนสวน
4) หน่วยดับเพลิงเสริม ได้แก่ ยามรักษาการณ์ และพนักงาน
5) หน่วยอพยพหนีเพลิง ได้แก่ แม่บ้านและพนักงานทำความสะอาด
6) หน่วยรักษาความปลอดภัย ได้แก่ ยามรักษาการณ์บริเวณทางเข้า-ออก
ทั้งนี้ โครงการกำหนดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผนการปฏิบัติในการอพยพผู้ประสบเหตุไฟ
ไหม้ (ฉุกเฉิน) เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะประสานให้ สถานีดับเพลิงเมืองพัทยาเขตพัทยาใต้ หรือ
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หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากเมืองพัทยา เป็นผู้ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และจากเส้นทางการอพยพหนีไฟของโครงการ
คาดว่า สามารถอพยพจำนวนคนที่อยู่ในอาคารทั้งหมดออกสู่ภายนอกโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) เส้นทางอพยพหนีไฟฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้และจุดรวมพลของโครงการ
เส้นทางอพยพหนีไฟฉุกเฉิน ภายในอาคารแต่ละชั้น โครงการติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟอยู่ใน
ตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนและมีไฟแสงสว่างให้เห็นเด่นชัดตลอดเวลาทั้งภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินไว้ที่บริเวณ
ทางออกสู่บันไดทุกๆ ชั้น พร้อมทั้งติดตั้งป้ายบอกตำแหน่งจุดที่อยู่ ป้ายบอกชั้น ซึ่งเส้นทางอพยพหนีไฟในทุกๆ
ชั้นของอาคารไม่ มีสิ่งกีดขวางสามารถเดินไปยังจุดรวมพลที่กำหนดไว้ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว โดยโครงการ
กำหนดจุดรวมพลเบื้องต้นสำหรับเกิดเหตุไม่รุนแรงไว้บริเวณพื้นที่สี เขียว จำนวน 1 แห่ง มีขนาดพื้นที่รวม 50
ตารางเมตร ซึ่งเพียงพอต่อผู้อยู่ในอาคารจำนวน 178 คน คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่รวมคนต่อจำนวนผู้พักอาศัยเท่ากับ
0.28 ตารางเมตร/คน โดยจุดรวมพลดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยประเมินจากการฝึกซ้อมการหนีไฟ และ
การซ้อมดับเพลิงประจำปี
จากการกำหนดจุดรวมพลของโครงการอยู่บนพื้นที่สีเขียวของโครงการ โครงการกำหนดมาตรการ
ในการบริหารจัดการ และการดูแลพื้นที่ดังกล่าว ดังนี้
1. จัดให้มีการดูแลรักษา ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ในบริเวณพื้นที่สีเขียวที่ใช้เป็นจุดรวมพล เพื่อไม่ให้
เป็นสิ่งกีดขวาง หรือเป็นการลดพื้นที่จุดรวมพล และต้องไม่มีการวางสิ่งของใดๆ กีดขวางบนพื้นที่สี เขียวที่ใช้เป็น
จุดรวมพล
โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ เตือนภัยและอุปกรณ์ดับเพลิงฉุกเฉิน ที่มีรายละเอียดเป็นไปตาม
ข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความพร้อมใช้งานในการระงับและป้องกันอัคคีภัยตลอดเวลา รวมทั้งกำหนด
จุดรวมพลและกำหนดการซักซ้อมการอพยพหนีไฟและแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งจะทำให้ผู้อยู่
ในโครงการมีความคุ้นเคยต่อการดำเนินการตามแผน ซึ่งการเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของโครงการ คาดว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่ข้างเคียงโดยรอบโครงการ
4.3.8 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
ระยะดำเนินการ
โครงการประกอบกิจการโรงแรม ซึ่งเป็นการให้บริการผู้เดินทางในด้านที่พักอาศัยเป็นหลัก และมี
สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้บริการ เมื่อพิจารณาลักษณะการประกอบกิจการและกิจกรรมภายใน
โครงการ พบว่า แหล่งกำเนิดความร้อนที่ระบายออกจากกิจกรรมภายในโครงการ ได้แก่ ความร้อนที่เกิดจาก
ระบบปรับอากาศ ความร้อนจากการถ่ายเทความร้อนของพื้นผิววัสดุ และความร้อนจากการจราจร ซึ่งสามารถ
สรุปได้ ดังนี้
(1) ความร้อนที่เกิดจากระบบปรับอากาศ
โครงการใช้ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) โดยอาศัยหลักการถ่ายเทความร้อน เพื่อให้
ความเย็นแก่บรรยากาศภายในอาคาร ทั้งนี้การใช้ระบบปรับอากาศของโครงการอาจจะเพิ่มระดับความร้อน หรือ
อุณหภูมิของอากาศโดยรอบอาคารให้สูงขึ้นได้ ซึ่งสามารถคำนวนการเปลี่ยนแปลง และความสามารถในการรองรับ
ได้ของอากาศภายนอกห้อง โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ก. ปริ ม าตรอากาศที ่ เ กิ ด จากตั ว อาคารของโครงการ เป็ น อากาศที ่ ผ ่ า นคอยล์ ร ้ อ นขอ ง
เครื่องปรับอากาศจากห้องพัก และห้องที่ต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศอื่นๆ ได้แก่ ห้องสำนักงานโรงแรม โถงต้อนรับ
ห้องออกกำลังกาย และห้องควบคุม
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ข. อากาศจากภายนอกอาคาร เป็นอากาศที่พัดผ่านมาตามช่องเปิดระหว่างอาคาร ทำให้เกิดการ
ดูดซับและแลกเปลี่ยนความร้อนของคอยล์ของเครื่องปรับอากาศห้องต่างๆ ในอาคาร โดยอากาศที่พัดผ่านมาจะใช้
คุณสมบัติในสภาวะเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดในรอบปี คือ เดือนเมษายน มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 33 องศา
เซลเซียส (°C) (ข้อมูลสถิติอุตุนิยมวิทยา สถานีตรวจอากาศเมืองพัทยา ในคาบ 30 ปี พ.ศ. 2534 - 2563)
ค. ปริมาตรอากาศภายนอกอาคารเป็นปริมาตรอากาศที่พัดผ่านช่องเปิดของอาคารอื่นก่อนถึง
ตัวอาคารโครงการ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลทางสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี ของสถานีตรวจอากาศเมืองพัทยา
(แสดงในตารางที่ 3.1.3-1 บทที่ 3) พบว่า ในเดือนเมษายน เมืองพัทยามีลมพัดในทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีค่า
ความเร็วลม 3.6 นอต หรือ 4.68 เมตร/วินาที ซึ่งบริเวณทิศตะวันตกของโครงการเป็นถนนสาธารณะมีความกว้าง
7.95 เมตร และบริเวณโดยรอบทั้ง 4 ทิศของที่ตั้งโครงการเป็นบ้านพักอาศัยขนาดความสูง 1-2 ชั้น ซึ่งทำให้ลมพัด
ผ่านเข้าโครงการได้สะดวก โดยคิดเป็นความกว้างเท่ากับแนวเขตที่ดินของทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ
26.22 เมตร และให้ความสูงของช่องเปิดที่อากาศต้องพัดผ่านตัวอาคารเป็น 22.90 เมตร ตามความสูงของอาคาร
(รวมระยะที่คาดว่าลมต้องพัดผ่านและยกตัวขึ้น) รวมพื้นที่หน้าตัดอาคารที่ลมจะปะทะ (2 ด้าน) เท่ากับ 600.44
ตารางเมตร
โครงการมีการติดตั้งระบบปรับอากาศ (Air Cooled Split Type) โดยจะมีขนาดความเย็นรวม
ประมาณ 152.96 ตัน ซึ่งความเย็นในช่วงต้องการความเย็นสูงสุดของอาคาร จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ของวัน
เช่น ช่วงเวลา 14.00 -19.00 น. (รายการคำนวณระบบปรับอากาศ แสดงดังภาคผนวก ง) ซึ่งถ้าคิดตลอดวันแล้ว
Average Cooling Load จะต่ำกว่า Peak Load มาก ดังนั้น ถ้าประเมิน Average Cooling Load อยู่ที่ 50 %
ของช่วงความต้องการความเย็นสูงสุด จะเท่ากับ 76.48 ตันความเย็น และสามารถสรุปอัตราการระบายความ
ร้อนของระบบปรับอากาศของโครงการได้ ดังนี้ (รายการคำนวณอัตรการการระบายความร้อนของระบบปรับ
อากาศ แสดงดังภาคผนวก ง)
อัตราการระบายความร้อนสูงสุด ได้จากผลรวมของอัตราภาระโหลดความเย็น และอัตรา
ระบายความร้อน Compressor Motor ซึ่งคิดเป็น 10% ของอัตราภาระโหลดความเย็น โดยโครงการมีอัตราการ
ระบายความร้อนสูงสุด 168.26 ตัน (152.96 + 15.296 ตัน)
อัตราการระบายความร้อนเฉลี่ย ได้จากผลรวมของ Average Cooling Load และอัตรากา
ระบายความร้อนของ Compressor Motor ซึ่งคิดเป็น 10 % ของ Average Cooling Load โดยโครงการมี
อัตราการระบายความร้อนเฉลี่ย 84.13 ตัน (76.48 + 7.65 ตัน)
อัตราการระบายความร้อนจากระบบปรับอากาศ โครงการมีอัตราการระบายความร้อน (V1)
เท่ากับ 168,256.00 cfm (168.26 ตัน x 1,000 cfm) หรือ 79.36 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และมีอุณหภูมิอากาศที่
ระบายผ่าน Condensing Unit (C1) เท่ากับ 110 องศาฟาเรนไฮต์ (°F) หรือ 43.3 องศาเซลเซียส (°C)
อัตราการไหลของอากาศ (Air Flow) ที่พัดเข้าสู่อาคาร โครงการมีอัตราการไหลของลมที่
ปะทะอาคาร (V2) เท่ากับ 2,810.05 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (600.44 ตารางเมตร x 4.68 เมตร/วินาที) โดยมี
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด (C2) เท่ากับ 33 °C
อุ ณ หภู มิ ผ สมของบรรยากาศ โครงการมี อุ ณ หภู มิ ผ สมในบรรยากาศเท่ า กั บ 33.28 °C
{(43.3 x 79.36)+(33.0 x 2,810.05)} / (79.36 + 2,810.05) และมี อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากระบบปรับอากาศ
เท่ากับ 0.28 °C (33.28 – 33.0)
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ดังนั้น อัตราการระบายความร้อนจากระบบปรับอากาศของโครงการมีค่าอยู่ระหว่าง 84.13 ถึง
168.26 ตัน จะทำให้อุณหภูมิทภี่ ายนอกอาคารเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่ากับ 0.28 °C
(2) ความร้อนจากการถ่ายเทความร้อนของพื้นผิววัสดุ
อาคารโครงการมีพื้นที่ผิวของอาคาร ประกอบด้วย กระจก และคอนกรีต ซึ่งกระจกมีค่าความร้อน
ที ่ ร ะบายผ่ า นผิ ว วั ส ดุ (Resistance) เท่ า กั บ 1.6545 และคอนกรี ต มี ค ่ า ความร้ อ นที ่ ร ะบายผ่ า นผิ ว วั ส ดุ
(Resistance) เท่ากับ 0.6618 โดยที่อุณหภูมิภายนอกอาคาร เท่ากับ 33 °C หรือ 89.60 °F และอุณหภูมิควบคุม
ในอาคาร เท่ากับ 25 °C หรือ 77 °F โดยการถ่ายเทความร้อนของพื้นผิววัสดุของอาคารโครงการและทำให้
อุณหภูมิภายนอกอาคารมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสรุปได้ ดังนี้ (รายการคำนวณหาความร้อนจากการ ถ่ายเท
ความร้อนของพื้นผิววัสดุ แสดงดังภาคผนวก ง)
โครงการมีพื้นที่ผิวของอาคาร (A) ได้แก่ กระจกจำนวน 7,233.35 ตารางฟุต มีปริมาณความร้อน
ที่ระบายผ่านผิวกระจกเท่ากับ 62,955.70 Btu/hr. และคอนกรีตจำนวน 18,406.29 ตารางฟุต มีปริมาณความ
ร้อนที่ระบายผ่านผิวคอนกรีตเท่ากับ 400,499.43 Btu/hr. โดยโครงการมีปริมาณความร้อนที่ระบายออกจากตัว
อาคารผ่านผิววัสดุทั้ง 2 ประเภทรวม 463,455.12 Btu/hr. (62,955.70+400,499.43) โดยพื้นผิววัสดุของ
อาคารโครงการ เมื่อถ่ายเทความร้อนจะทำให้อุณหภูมิภายนอกอาคารจากเดิม 33 °C เปลี่ยนแปลงเป็น 33.045
°C โดยมีอุณหภูมเิ พิ่มขึ้นประมาณ 0.045 °C
(3) ความร้อนจากการจราจร
เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ จะมีปริมาณการจราจรสูงสุดเมื่อมีผู้มาใช้บริการโดยคิดจากจำนวนที่
จอดรถยนต์ทั้งหมด 17 คัน การเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะเหล่านี้ ทำให้เกิดการระบายความร้อนออกสู่
บรรยากาศ ทั้งนี้ โครงการมีการจัดระบบการจราจรภายในโครงการเพื่อป้องกันการชะลอตัวของระบบจราจร
ภายนอก และกำหนดให้ยานพาหนะทุกคันดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ซึ่งปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเผา
ไหม้เชื้อเพลิงจากยานพาหนะภายในโครงการจะไม่ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความร้อนของบรรยากาศ
โดยรอบ
อนึ่ง การระบายความร้อนของระบบปรับอากาศของโครงการ มีค่าอยู่ระหว่าง 84.13 ถึง 168.26
ตัน จะทำให้อุณหภูมิที่ภายนอกอาคารเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่ากับ 0.28 °C และการถ่ายเทความร้อนของพื้นผิวของ
อาคารจะทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นประมาณ 0.045 °C ซึ่งเมื่อนำผลลัพธ์มารวมกันจะทำให้อุณหภูมิภายนอกอาคาร
เพิ่มขึ้นประมาณ 0.325 °C โดยโครงการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบของอุณหภูมิที่สูงขึ้น โดย
ปลูกต้นไม้ยืนต้นและต้นไม้ปกคลุม ดินเพื่อช่วยลดความร้อนที่จะเข้าในอาคาร ซึ่งจะทำให้ ความร้อนที่เกิดจาก
ระบบปรับอากาศ ความร้อนจากการถ่ายเทความร้อนของพื้นผิววัสดุ และความร้อนจากการจราจรส่งผลกระทบ
ต่อผู้อยู่อาศัยโดยรอบในระดับต่ำ
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4.3.9 การจราจร
ระยะดำเนินการ
• ความคล่องตัวของระบบการจราจรบนถนนที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความคล่องตัวของระบบการจราจรในระยะดำเนินการ โครงการจะใช้รายละเอียด
และตารางการแบ่งระดับการให้บริการ ดังนี้
1. ข้อมูลทางกายภาพของโครงข่ายถนน และข้อมูลปริมาณจราจรจะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์
สภาพการจราจรในสถานการณ์และช่วงเวลาที่ต่างกัน ได้แก่ สภาพการจราจรในปัจจุบัน สภาพการจราจร ใน
ระยะดำเนินการ เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อมีการพัฒนาโครงการ ตามหลักการและวิธีการของ US
Highway Capacity Manual ปี ค.ศ.2003 โดยมีการนิยามค่า “ระดับการให้บริการ: LOS (Level of Service)”
สำหรับถนนในเมือง ดังนี้
• ถนนในเมืองจะนิยามโดยใช้ตัวชี้วัด คือ ความหนาแน่นและความคล่องตัวของจราจรตาม
อัตราส่วนของปริมาณจราจร ของการเดินทางบนถนนนั้นๆ โดยแบ่งระดับการให้บริการดังนี้
ตารางที่ 4.3.9-1 ระดับการให้บริการของถนนในเมือง
ระดับการให้บริการ
A
B
C
D
E
F

ที่มา : Highway Capacity Manual 2003

สัดส่วนปริมาณจราจร V/C
<0.36
0.36-0.52
0.52-0.67
0.67-0.88
0.88-1.00
>1.00

ระดับ A สภาพอิ ส ระ (Free Flow) มี ค วามเร็ ว สู ง ปริ ม าณการจราจรน้ อ ย คนขั บ
สามารถขับรถเร็วได้ ไม่มีการติดขัด ล่าช้า
ระดับ B สภาพอยู่ตัว (Stable Flow) สามารถเลือกใช้ความเร็วได้ตามสมควร
ระดับ C อยู่ในสภาพอยู่ตัว (Stable Flow) แต่อิสรภาพในการเลือกใช้ความเร็วถูกจำกัด
ลง การแซง การเปลี่ยนช่องทางการจราจร จำกัดอยู่ในระดับพอสมควร
ระดับ D ใกล้สภาพไม่อยู่ตัว (Approach Unstable Flow) ผู้ขับจำเป็นต้องตามรถคัน
หน้าไปด้วยความเร็วต่ำ มีความสะดวกสบายต่ำ
ระดับ E สภาพไม่อยู่ตัว (Unstable Flow) การจราจรมีการหยุดบ้างบางครั้ง ปริม าณ
การจราจรสูงเริ่มมีการติดขัด
ระดับ F สภาพถูกบีบ (Force Flow) ความเร็วต่ำ มีการติดขัดเป็นแถวยาวการเคลื่อนไหว
เป็นไปอย่างช้ามาก
2. ใช้ค่า PCE (Passenger Car Equivalents Factor) เพื่อปรับปริมาณรถยนต์ให้เป็น PCU โดย
ใช้ค่าถ่วงน้ำหนักจากโครงการพัฒนารูปแบบจำลองและระบบฐานช้อมูลการจราจร สำนักงานแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง เท่ากับ 1.0 PCU
3. จากข้ อ มู ล ปริ ม าณการจราจร เมื ่ อ นำมาเปรี ย บเที ย บเป็ นหน่ ว ย PCU แล้ ว จะสามารถ
คำนวณหาค่า V/C Ratio ได้ โดยในระยะดำเนินการปริมาณจราจรจะเกิดจากจำนวนรถที่เกิดขึ้นตามจำนวนที่
จอดรถของโครงการซึ่งมีทั้งหมด 17 คัน ดังนั้นจะมีปริมาณจราจรเกิดขึ้น 17 PCU/ชัว่ โมง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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-ปริมาณจราจรบนถนนพระตำหนัก ขนาด 4 ช่องจราจร
ปริมาณจราจร/ชั่วโมงสูงสุด
=
2,460.60
PCU/ชั่วโมง
ปริมาณจราจรระยะเปิดดำเนินการ =
17
PCU/ชั่วโมง
ค่า V/C Ratio ในปัจจุบัน
=
(2,460.60 + 17) / (4 x 1,200)
=
0.516
Los B
-ปริมาณจราจรบนซอยพระตำหนัก 5 ขนาด 2 ช่องจราจร
ปริมาณจราจร/ชั่วโมงสูงสุด
=
808.95
PCU/ชั่วโมง
ปริมาณจราจรระยะเปิดดำเนินการ =
17
PCU/ชั่วโมง
ค่า V/C Ratio ในปัจจุบัน
=
(808.95 + 17) / (2 x 900)
=
0.459
Los B
จากผลการวิเคราะห์ รถที่เกิดจากโครงการและไปเพิ่มบนถนนโครงข่าย คือ ถนนพระตำหนัก
และซอยพระตำหนัก 5 ในระยะดำเนินโครงการมีปริมาณไม่มากนักเมื่อเทียบกับปริมาณจราจรปัจจุบันหรือ
เทียบกับค่าความจุของถนนนั้นๆ โดยเมื่อพิจารณาค่า V/C Ratio ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ปริมาณจราจรที่
เกิดขึ้นจากโครงการในระยะดำเนินโครงการ จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถรองรับปริมาณจราจรของถนน
ดังกล่าว แสดงดังตารางที่ 4.3.9-2
ตารางที่ 4.3.9-2 ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรบนถนนบริเวณโครงการในระยะดำเนินการ
ชื่อถนน

ระยะดำเนินการ
ถนนพระตำหนัก
ซอยพระตำหนัก 5

V/C Ratio
ปัจจุบัน
0.51
0.45

ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2564

สภาพการจราจร
สภาพที่ประเมิน
V/C Ratio
ปัจจุบัน
ระยะดำเนินการ
B
0.516
B
0.459

สภาพที่ประเมิน
ระยะดำเนินการ
B
B

จากการคำนวณปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นเมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะเห็นว่า.ปริมาณจราจรที่
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทำให้สภาพจราจรยังคงอยู่ในระดับสภาพดังเดิม มีรายละเอียดดังนี้
บนถนนพระตำหนัก และซอยพระตำหนัก 5 ก่อนโครงการเปิดดำเนินการมีค่า V/C Ratio
เท่ากับ 0.51 และ 0.45 ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “B” คือ เป็นสภาพการไหลอิสระ คนขับแต่ละคนไม่ถูกรบกวน
เนื่องจากรถคันอื่นในกระแสการจราจร อิสระที่จะเลือกขับด้วยความเร็วที่ต้องการมีอิสระในการบังคับพวงมาลัย
มาก และมีระดับความสะดวกสบายต่อคนขับรถมาก เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีค่า V/C Ratio เท่ากับ
0.516 และ 0.459 ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “B” เมื่อมีการเปรียบเทียบค่าสภาพการจราจรจะอยู่ในระดับ “B”
ดังเดิม
ทั้งนี้ การจราจรของโครงการในระยะดำเนินการซึ่งมีการสัญจรเข้า-ออกของผู้มาใช้บริการและ
พนักงาน จะเกิดผลกระทบต่อการจราจรบนถนนพระตำหนัก และซอยพระตำหนัก 5 ในระดับ ต่ำและสามารถ
แก้ไขผลกระทบได้
• ความเพียงพอของจำนวนทีจ่ อดรถยนต์

การประเมินความเพียงพอในด้านการจัดเตรียมที่จอดรถยนต์ของโครงการซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของ
จังหวัดชลบุรี โดยตามข้อกำหนดกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
การก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 พบว่า “โรงแรม ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอพื้นที่หองโถง 30 ตาราง
เมตร เศษของ 30 ตารางเมตร ใหคิดเปน 30 ตารางเมตร และไมนอยกวา 1 คันตอพื้นที่ที่ใชเพื่อกิจการพาณิชยก
รรม 40 ตารางเมตร เศษของ 40 ตารางเมตร ใหคิดเปน 40 ตารางเมตร” และอาคารของโครงการจัดเป็นอาคาร
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ขนาดใหญ่ จึงต้องคำนวณที่จอดรถยนต์ตามประเภทของอาคารที่ใช้ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่รวมกัน
โดยต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 240 ตารางเมตร เศษของ 240 ตารางเมตร ให้คิด
เป็น 240 ตารางเมตร ทั้งนี้ ให้ถือที่จอดรถยนต์จำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์”
จากข้อกำหนดข้างต้น โครงการเป็นอาคารโรงแรม จัดให้มีจำนวนที่จอดรถยนต์รวม 17 คัน ซึ่งที่
ปรึ ก ษาได้ ป ระเมิ น ความต้ อ งการของที ่ จ อดรถตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479 แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แสดงดัง ตารางที่ 4.3.9-3
ตารางที่ 4.3.9-3 ความต้องการที่จอดรถยนต์ของโครงการ
จำนวนที่จอดรถยนต์
ที่โครงการจัดเตรียม
-โรงแรม
-จัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 -โครงการมีพื้นที่โถงต้อนรับ 40 ตารางเมตร
คันต่อพื้นที่ห้องโถง 30 ตารางเมตร (40/30 = 1.33)
เศษของ 30 ตารางเมตร ให้คิดเป็น - ต้องมี 2 คัน
30 ตารางเมตร
-จัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 -โครงการไม่มีพื้นที่กิจการพาณิชยกรรม
คันต่อพื้นที่กิจการพาณิชยกรรม 40
ตารางเมตร เศษของ 40 ตาราง
เมตร ให้คิดเป็น 40 ตารางเมตร
-จัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 - โครงการไม่มีพื้นที่ตั้งโต๊ะอาหาร
คันต่อพื้นที่ตั้งโต๊ะอาหาร 40 ตาราง
เมตร เศษของ 40 ตารางเมตร ให้
คิดเป็น 40 ตารางเมตร
กรณีที่ 1 ต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์อย่างน้อย
2 คัน
-พื ้ น ที ่ อ าคารรวมกั น ทุ ก -240 ตารางเมตร /คั น เศษของ - พื้นที่อาคารรวม 3,842.31 ตารางเมตร
ชั้น แต่ไม่รวมพื้นที่ที่เป็น 240 ตารางเมตร คิดเป็น 1 คัน
- (ไม่รวมพื้นที่ที่เป็นทางรถวิ่งและลานจอด
ทางรถวิ ่ ง และลานจอด
รถยนต์ในอาคาร) (3,842.31/240 = 16.01)
รถยนต์ในอาคาร
- ต้องมี 17 คัน
กรณีที่ 2 ต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์อย่างน้อย
17 คัน
โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ (รวมที่จอดรถสำหรับผู้พิการ) รวม
17 คัน

กิจกรรมที่นำมาคิดที่จอดรถยนต์
กรณีที่ 1
แยกตาม
กิจกรรม

กรณีที่ 2
เป็นอาคาร
ขนาดใหญ่

ความต้องการที่จอดรถยนต์

ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2564

จากการประเมินดังกล่าวข้างต้น พบว่า โครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่ากรณีที่ 2 จำนวน
17 คัน โดยโครงการมีจำนวนพื้นที่จอดรถทั้งโครงการ 17 คัน ประกอบด้วย ที่จอดรถสำหรับบุคคลทั่วไป จํานวน 16
คัน และที่จอดรถสําหรับผูพิการฯ จำนวน 1 คัน ซึ่งโครงการจัดพื้นที่จอดรถมีความเพียงพอตามข้อกำหนดกฎหมาย
ดังกล่าวข้างต้น
• ประเมินจากความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมข้างเคียง
การประเมินความเพียงพอของที่จอดรถของโครงการเปรียบเทียบกับอาคารบริเวณข้างเคียงที่มี
ลักษณะการประกอบกิจการโรงแรมคล้ายกับของโครงการในพื้นที่ศึกษาในระยะ 1 กิโลเมตร ได้แก่ โครงการ เลอ
วิท เรสซิเด้น เป็นโครงการประเภทโรงแรม ขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวน
ห้องพักจำนวน 100 ห้อง มีพื้นที่อาคารรวม 6,432.82 ตารางเมตร (ไม่รวมที่จอดรถและทางวิ่ง) ตามกฎหมาย
กำหนดต้องจัดให้มีที่จอดรถ 27 คัน โดยโครงการ เลอวิท เรสซิเด้น จัดให้มี ที่จอดรถจำนวน 29 คัน คิดเป็นร้อยละ
29 ของจำนวนห้องพักทั้งหมด และมีที่ตั้งอยู่ห่างจากโครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทางประมาณ
366 เมตร ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีที่จอดรถยนต์ที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้าใช้บริการ
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประเมินความเพียงพอที่จอดรถยนต์ของโครงการ ไรซิ่ง เพลส (RISING PLACE) เป็นอาคาร
โรงแรมขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 84 ห้อง มีพื้นที่อาคารรวม 3,842.31 ตารางเมตร
(ไม่รวมที่จอดรถและทางวิ่ง) ตามกฎหมายกำหนดต้องจัดให้มีที่จอดรถ 17 คัน โดยโครงการจัดให้มี ที่จอดรถ
จำนวน 17 คัน คิดเป็นร้อยละ 20.22 ของจำนวนห้องพักทั้งหมด ทั้งนี้ หากพิจารณาเปรียบเทียบสัดส่วนการจอด
รถยนต์จริง โดยใช้โครงการ เลอวิท เรสซิเด้น ซึ่งจัดให้มีที่จอดรถร้อยละ 29 ของจำนวนห้องพักทั้งหมด จึงคาดว่า
ผลกระทบเรื่องความไม่เพียงพอของที่จอดรถยนต์จะเกิดขึ้นในระดับปานกลางถึงต่ำ แต่ทั้งนี้ โครงการได้กำหนด
มาตรการ การรองรับในกรณีที่มีที่จอดรถไม่เพียงพอโดยให้มีผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบริเวณโดยรอบน้อยที่สุด ดังนี้
1. โครงการจัดให้มีการจอดรถขนาน (จอดซ้อนคัน) ซึ่งจะได้ที่จอดรถเพิ่มอีกประมาณร้อยละ 50
ของจำนวนที่จอดรถเดิม (17 คัน)
2. จัดให้มีรถตู้ของโครงการคอยบริการรับส่งผู้ เข้าใช้บริการโดยรับส่งจากโครงการ ไปยังสถานี
ขนส่ง สถานีรถตู้ สถานีรถไฟ สนามบินอู่ตะเภา และสถานที่ท่ องเที่ยวที่สำคัญของเมืองพัทยา ช่วงเวลาการรับส่ง
วั น จั น ทร์ - วั น อาทิ ต ย์ แ ละวั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ ร ะหว่ า งเวลา 7.00 - 20.00 น. รถออกจากโครงการทุ ก ๆ
ครึ่งชั่วโมง ซึ่งเส้นทางและเวลาของรถของโครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
4.3.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ระยะดำเนินการ
1) ความสอดคล้องกับการใช้ที่ดินโดยรอบ
จากการศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ พบว่า บริเวณ
รัศมีโดยรอบ 1 กิโลเมตร ของพื้นที่โครงการส่วนใหญ่ ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และ
ร้านอาหาร ตลอดสองฝั่งของถนนพระตำหนัก หากโครงการได้พัฒนาเป็นอาคารโรงแรมแล้วจะทำให้ลักษณะการ
ดำเนินโครงการมีความสอดคล้องต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบและสอดคล้องต่อความต้องการที่พักอาศัยใน
ชุมชน คาดว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ
2) ความสอดคล้องกับข้อกำหนดผังเมือง
ความสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง
แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 โครงการเป็นอาคารโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ตั้งอยูท่ ี่ซอยพระตำหนัก
5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นที่ดินประเภท พ.-4 เป็นที่ดิน
ประเภทศูนย์กลางพาณิชยกรรม (สีแดง) ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และกิจการอื่นนอกจากข้อห้ามตามประกาศฯ ดังกล่าว ประกอบกับการดำเนิน
โครงการไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือกิจกรรมที่ระบุในข้อห้ามของที่ดินประเภทนี้ จึงมีความสอดคล้องกับ
ข้อกำหนดดังกล่าว และถือว่าการดำเนินการของโครงการไม่ขัดกับ ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562
จากการประเมินความสอดคล้องในการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการดังกล่าวข้างต้น คาดว่า การ
ดำเนินโครงการเป็นอาคารโรงแรมขนาดความสูง 8 ชั้น จะไม่ส่งผลกระทบในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

4.4.1 การประเมินผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ลักษณะโครงการ
โครงการเป็นอาคารโรงแรมขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 84 ห้อง มีพื้นที่
อาคารรวม 3,842.31 ตารางเมตร (ไม่รวมที่จอดรถและทางวิ่ง) พร้อมที่จอดรถยนต์ จำนวน 17 คัน
- ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพืน้ ที่โดยรอบโครงการ
พื้นที่โครงการอยู่ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบว่า สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม
ประกอบอาชีพด้านการค้าและการบริการนักท่องเที่ยว ในรูปแบบต่างๆ บริเวณรัศมีโดยรอบ 1 กิโลเมตร จาก
พื้นที่โครงการ ส่วนใหญ่เป็น บ้านพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และร้านอาหาร ตลอดสองฝั่งของถนนพระตำหนัก
ทำให้ลักษณะการดำเนินโครงการมีความสอดคล้องต่อการใช้ที่ดินโดยรอบและสอดคล้องต่อความต้องการที่พัก
อาศัย. เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่พักอาศัยในพื้นที่ศึกษา พบว่า เป็นที่อยู่อาศัยประเภทบ้านพัก
อาศัย อาคารโรงแรม อาคารพักอาศัยรวม และประเภทอพาร์ทเม้นท์ และอาคารพาณิชย์ ซึ่งอาคารพักอาศัยจะอยู่
ตามแนวถนนและซอยต่างๆ ของถนนพระตำหนัก มีลักษณะสังคมแบบชุมชนเมือง
โครงการดำเนินการพัฒนาโครงการเป็นอาคารโรงแรม ซึ่งเป็นการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว ทำให้เกิดที่พักที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการพัฒนาโครงการมีความ
สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาและการใช้พื้นที่โครงการประเภทเดียวกันในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น การเกิดขึ้นของ
โครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการและในบริเวณใกล้เคียง และไม่เป็น
ปัจจัยกระตุ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ
ทั้งนี้ โครงการได้สรุปการประเมินผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจากการดำเนินโครงการ ในระยะดำเนินการ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้
ระยะดำเนินการ
1. ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ
-การจ้างงาน
ในระยะดำเนินการส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในด้านบวก ได้แก่ การกระจายรายได้ใน
ท้องถิ่นทำให้มีเงินหมุนเวียนจากการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวของผู้เข้าใช้บริการที่พักของโครงการและจากการใช้
จ่ายในชีวิตประจำวันของพนักงานโครงการ ทำให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น แก้ไขปัญหาการว่างงาน
-การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดนิ
การพัฒนาโครงการเป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยพัฒนาที่ดินจากเดิมที่เคยเป็นที่ว่างเปล่า
รอการใช้ประโยชน์ให้เป็นอาคารโรงแรม ซึ่งไม่มีผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินและที่พักอาศัยใน
บริเวณใกล้เคียงเนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ที่มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องซึ่งเดิม
ที่ดินมีราคาสูงมากอยู่แล้ว
2. ผลกระทบทางสังคม
-โครงสร้างประชากร
ในระยะดำเนินการ จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เข้าใช้บริการที่พักและพนักงานของโครงการ ไม่
มีผลกระทบที่จะทำให้โครงสร้างประชากรในท้องถิ่นเดิมเปลี่ยนแปลงไปมากนัก เนื่องจากจำนวนพนักงานที่
โครงการจ้างงานมีจำนวน 10 คนซึ่งเป็นจำนวนน้อยและบริษัทพิจารณาผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นก่อนเป็นอันดับแรก และ
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การเข้าอยู่อาศัยในท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวและระยะสั้นของนักเดินทาง นักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการที่พักของ
โครงการ
-ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและสวัสดิการทางสังคม
โครงการมีระบบรักษาความปลอดภัย โดยจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ประจำตลอด
24 ชั่วโมง เพื่อคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ เข้าใช้บริการที่พักของโครงการ และคอยสังเกตสิ่งผิดปกติต่างๆ ที่
อาจจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่ในโครงการ ซึ่งพนักงานรักษาความปลอดภัยจะ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายในโครงการทันทีที่ตรวจพบความผิดปกติ และจัดให้มีรายชื่อศูนย์รับแจ้งเหตุของ
หน่วยงานฉุกเฉิน ซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น หลังจากเจ้าหน้าที่โครงการได้รับแจ้งจากพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยประจำโครงการแล้ว สามารถแจ้งไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุของหน่วยงานฉุกเฉิน ต่างๆ เช่น ศูนย์รับแจ้งเหตุ
ด่วนเหตุร้าย แจ้งเหตุไฟไหม้ ไฟฟ้าดับ สถานีตำรจภูธร ภาค 2 จังหวัดชลบุรี เป็นต้น จึงคาดว่าผลกระทบดังกล่าว
จะอยู่ในระดับต่ำและโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
-วัฒนธรรม และประเพณี
ในด้านวัฒนธรรมและประเพณี จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวช่วงเทศกาลที่สำคัญ ซึ่งเป็นวัฒนธรรม
ประเพณีตามที่มีอยู่เดิมในท้องถิ่น เช่น เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ ซึ่งการที่มีนักเดินทางและนักท่องเที่ยวอาจมาจาก
ในประเทศและหลากหลายภูมิภาคทั่วโลก ทำให้อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไปบ้าง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ติด
ตัวมาจากนักเดินทางและนักท่องเที่ยวต่างถิ่นบางส่วนที่เข้ามาพักอาศัย เช่น ภาษาในการสื่อสาร วัฒนธรรมการ
บริโภคอาหาร วัฒนธรรมในการปฏิบัติตัวในกิจวัตรประจำวันต่างๆ ฯลฯ ซึ่งทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ผสมผสาน
กันระหว่างวัฒนธรรมในท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่มาพร้อมกับนักเดินทางและนักท่องเที่ยวอยู่เป็นประจำ ซึ่งไม่เป็น
วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างจากวิถีชีวิตทั่วๆ ไป ดังนั้น คาดว่า จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียม
ประเพณีดั้งเดิมในระดับต่ำ
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านสังคม โครงการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
1. จัดให้มีกล่องรับฟังความคิดเห็นและมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น หาก
พบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที
2. โครงการจะต้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ ่ ง แวดล้ อ ม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชน
โดยรอบโครงการ
จากการที่โครงการกำหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบด้านสังคม คาดว่า การดำเนินโครงการในระยะ
ดำเนินการ จะไม่ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม
4.4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ระยะดำเนินการ
เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะจัดให้มีระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการด้านมูลฝอย ระบบป้องกันอัคคีภัย พร้อมทั้งจัดให้มี
พนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อคอยดูแลความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการในพื้นที่โครงการตลอด.24 ชั่วโมง
รวมถึงระบบความปลอดภัยต่างๆ ได้แก่ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบการควบคุมการเข้า ออกห้องพัก (Access control) นอกจากนี้ โครงการยังอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมือง
พัทยา ซึ่งมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและสายตรวจดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างสม่ำเสมอ สำหรับ
สถานบริการสาธารณสุขบริเวณใกล้เคียงโครงการ คือ โรงพยาบาลเมืองพัทยา นอกจากนี้ ยังมีสถานบริการด้าน
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สาธารณสุขอื่นๆ เช่น คลินิก และร้านขายยา โดยกลุ่มผู้เข้าใช้บริการที่พัก และพนักงาน จะสามารถกระจายไปรับ
บริการสาธารณสุขได้โดยสะดวกและรวดเร็วตามความพอใจและกำลังทรัพย์ของแต่ละบุคคล ดังนั้น เมื่อเปิด
ดำเนินโครงการแล้ว ผลกระทบเรื่องอาชีวอนามัย และความปลอดภัยไม่เพียงพอ คาดว่าจะเกิดผลกระทบ ใน
ระดับต่ำ
4.4.3 สุขภาพและสาธารณสุข
ระยะดำเนินการ
องค์การอนามัยโลกได้ให้คำจำกัดความของคำว่า สุขภาพ หมายถึง สภาวะความสมบูรณ์ทางร่างกาย
จิตใจและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม ไม่ได้หมายความเพียงแต่การไม่มีโรค หรือ ความเจ็บป่วยทุพพลภาพเท่านั้น
แต่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจด้วย ผลที่เกิดขึ้นจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมย่อมส่งผล
ต่อการมีคุณภาพชีวิตสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ด้วย ดังนั้น ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ได้พิจารณาครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้
ผลกระทบด้านสุขภาพจากการดำเนินการของโครงการในระยะดำเนินการ ซึ่งการแพร่กระจายเชื้อโรค
อาจส่งผลต่อสุขภาพของพนักงานในโครงการและต่อเนื่องไปยังผู้เข้าใช้บริการที่พักของโครงการ และประชาชนที่
อาศัยอยู่โดยรอบโครงการ ซึ่งสาเหตุของโรคที่สามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสามารถต่อเนื่องไปยัง
กลุ่มคนได้เป็นวงกว้างได้แก่ โรคระบาดต่างๆ ที่ต้องเฝ้าระวังในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ โรคโควิด-19 โรคอุจจาระร่วง
โรคไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ ยังมีโรคอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุของการป่วยเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่
โรคมะเร็งควันบุหรี่ โรคระบบทางเดินหายใจ และสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้เกิดการเสียชีวิต ได้แก่ อุบัติเหตุต่างๆ และ
อัคคีภัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โรคโควิด-19 เชื้อ COVID-19 สามารถแพร่กระจายผ่านสิ่งของที่แปดเปื้อนเชื้อโรคได้ อยู่ได้นาน
หลายวันหากไม่มีการทำความสะอาด โดยการใช้มือสัมผัสสิ่งของต่างๆ แล้วนำมาแตะบริเวณใบหน้า หรือหยิบ
อาหารเข้าปาก สามารถติดเชื้อได้เช่นเดียวกับการสัมผัสเชื้อจากผู้ป่วยโดยตรง จึงควรต้องระมัดระวัง ทำความ
สะอาดพื้นผิวที่อาจแปดเปื้อนบ่อยๆ และล้างมือบ่อยๆ โครงการจึงกำหนดให้มีมาตรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ดังกล่าวในระยะดำเนินการโดยให้ผู้จัดการโครงการและเจ้าของโครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. โรคอุจจาระร่วง เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสโปรโตซัว ปรสิต และหนอนพยาธิในลำไส้
จากการรับประทานอาหาร และน้ำที่ไม่สะอาด ไม่ล้างมือหรือภาชนะให้สะอาดก่อนเตรียมและปรุงอาหาร
อันตรายจากโรคอุจจาระร่วง ทำให้ร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่ ช็อค หมดสติและอาจเสียชีวิตได้ โดยมีแมลงวัน
เป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ โครงการจึงกำหนดให้มีมาตรป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าวในระยะดำเนินการ
โดยให้ผู้จัดการโครงการและเจ้าของโครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3. โรคไข้เลือดออก เกิดจากยุงลายเพศเมียซึ่งเป็นพาหะของโรคที่กัดและดูดเลือดในเวลากลางวัน
โดยดูดเลือดของผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสเดงกี่ จากนั้นไวรัสเดงกี่จะเติบโตภายในท้องของยุงลาย เมื่อยุงลายกัดคนอื่น
ต่อไป เชื้อไวรัสนี้ก็จะแพร่เข้าสู่ร่างกายผู้ที่ถูกกัดไปด้วย โครงการจึงกำหนดให้มีมาตรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ดังกล่าวในระยะดำเนินการโดยให้ผู้จัดการโครงการและเจ้าของโครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
4. โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท จาก
การได้รับเชื้อไวรัสจากน้ำลายของสัตว์ที่ติดเชื้อ เช่น แมว หนู ลิง ค้างคาว และที่พบได้บ่อยที่สุดคือ สุนัข โดยสัตว์
ที่ติดเชื้อโรคนี้จะสามารถแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนหรือสัตว์อื่นๆ ได้ด้วยการกัด นอกจากนี้ แผลตามร่างกายหรือ
เยื่อบุตาและปากที่สัมผัสเข้ากับน้ำลายของสัตว์ติดเชื้อนั้นก็มีโอกาสติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้เช่นกัน โครงการจึง
กำหนดให้มีมาตรป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าวในระยะดำเนินการโดยให้ผู้จัดการโครงการและเจ้าของ
โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
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5. โรคมะเร็ ง จากควัน บุ ห รี ่ ควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อผู้สูบและผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งควันบุหรี่
ประกอบด้วยสารเคมีอันตรายหลายชนิด ผู้ที่สูดดมควันบุหรี่เป็นประจำอาจเสี่ยงต่อโรคร้ายแรง เช่น โรคถุงลม
โป่งพอง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งปอด โรคเต้านม และมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น โครงการจึง
กำหนดให้มีมาตรป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าวในระยะดำเนินการโดยให้ผู้จัดการโครงการและเจ้าของ
โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
6. โรคผิวหนัง ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจก่อให้เกิดโรคผิวหนัง เช่น การแพ้ฝุ่นละอองหรือสารเคมี
การสวมเสื้อผ้าที่ไม่สะอาด มีการอับชื้นเป็นระยะเวลานาน มีการสัมผัสกับที่น้ำสกปรก เช่น น้ำทิ้งที่ใช้รดต้นไม้
เป็นต้น เกิดจากการลุยน้ำที่น้ำท่วมขัง และมีเชื้อโรค โครงการจึงกำหนดให้มีมาตรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ดังกล่าวในระยะดำเนินการโดยให้ผู้จัดการโครงการและเจ้าของโครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
7. โรคระบบทางเดินหายใจ สาเหตุอาจมาจากฝุ่นละออง อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และโรคระบาด
แพร่เชื้อไวรัส เป็นต้น โครงการจึงกำหนดให้มีมาตรป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าวในระยะดำเนินการโดยให้
ผู้จัดการโครงการและเจ้าของโครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
8. อุบัติเหตุต่างๆ ในระยะดำเนินการ ผลกระทบจากการเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ดำเนินกิจวัตรประจำวันภายในพื้นที่โครงการ เช่น การจราจรเข้า-ออกโครงการอาจก่อให้เกิด การถูกชน ถูก
กระแทก หรือการพลัดตกจากที่สูง การสะดุด ลื่น หกล้ม ฯลฯ โครงการจึงกำหนดให้มีมาตรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบดังกล่าวในระยะดำเนินการโดยให้ผู้จัดการโครงการและเจ้าของโครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
9. อัคคีภัยภายในโครงการ เกิดจากการความประมาท และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมถึงการใช้
อุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยอย่างไม่ถูกวิธี และเพื่อลดสาเหตุที่อาจก่อให้ผลกระทบดังกล่าว โครงการต้อง
ปฏิบัติตามาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
อนึ่ง โรงพยาบาลเมืองพัทยา เป็น หน่วยบริการสาธารณสุข ของพื้นที่ตั้งโครงการ จากการศึกษา
สถิติการเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ พบว่า ในปี พ.ศ.2560-2562 กลุ่มโรคที่พบมากที่สุดสามอันดับ
แรก คือ โรคระบบหายใจ 107,350 ราย รองลงมา โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ จำนวน 67,614 ราย และโรค
ระบบไหลเวียนเลือด จำนวน 58,461 ราย และสถิติสาเหตุการตาย 10 อันดับแรกของประชาชนในพื้นที่ความ
รับผิดชอบของโรงพยาบาลเมืองพัทยาในช่วงปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ.2562 พบว่า มีสาเหตุการตาย ได้แก่ หัวใจ
ล้มเหลว กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และการติดเชื้อในกระแสเลือด (ไม่ระบุชนิด) เมื่อนำสถิติการเจ็บป่วยของ
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ในปี พ.ศ. 2560-2562 เปรียบเทียบกับสถิติสาเหตุการตาย 10 อันดับแรกของ
ประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเมืองพัทยาในช่วงปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ.2562 พบว่า โรคที่มี
สาเหตุการเจ็บป่วยสอดคล้องกับสาเหตุการเสียชีวิต คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด ซึ่งเป็นกลุ่มโรคอันดับ 3 จาก
21 กลุ่มโรคของโรงพยาบาลเมืองพัทยา ซึ่งโรคและอัตราการเสียชีวิตดังกล่า วมีหลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการ
เกิดโรค ซึ่งไม่อาจระบุชี้ได้อย่างชัดเจน ดังนั้น โครงการจึงนำสถิติการเจ็บป่วยที่มีอันดับสูงสุด ได้แก่ โรคระบบ
หายใจ มาพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรมในระยะดำเนินการ ได้แก่ การสัญจรเข้า-ออกโครงการ
ของผู้เข้าใช้บริการที่พักและพนักงาน โดยรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ อาจก่อให้เกิด
ฝุ่นละออง กลิ่นรบกวน และเขม่าควัน ซึ่งทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศที่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนผู้อยู่โดยรอบซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคทางด้านระบบหายใจได้ ดังนั้ น โครงการได้กำหนด
มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบในด้านคุณภาพอากาศ และกำหนด
มาตรการฯ ด้ า นสุ ข ภาพและสาธารณสุ ข เกี่ ย วกั บ โรคระบบทางเดิ น หายใจ และมาตรการป้ อ งกั น การ
แพร่กระจายเชื้อโรคของคนงาน แสดงดังมาตรการในบทที่ 5
ทั้งนี้ โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการในระยะดำเนินการ
ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะสามารถช่วยป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของผู้ที่อยู่ภายในโครงการ และ
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ประชาชนโดยรอบได้อีกทางหนึ่ง เช่น มาตรการในการจัดการน้ำเสีย มาตรการด้านการจัดการมูลฝอย และมาตรการ
ด้านการจราจร เป็นต้น ดังนั้น เมื่อโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดไว้ คาดว่าโครงการจะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านสุขภาพต่อประชาชนที่อยู่โดยรอบ
4.4.4 ทัศนียภาพ
ระยะดำเนินการ
โครงการเป็นอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ดังนั้น เพื่อให้สามารถเห็นการ
ประเมินชัดเจนยิ่งขึ้น ที่ปรึกษาได้แบ่งการประเมิน ดังนี้
1) แหล่งโบราณสถานและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน จากทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ของฝ่ายทะเบียนกองโบราณคดี กรมศิลปากร ไม่พบว่า มีแหล่งโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนอยู่
ภายในพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบโครงการ สำหรับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ ได้แก่
ทะเล (อ่าวแหลมไม้รวก) อยู่ห่างจากโครงการประมาณ 280 เมตร (ระยะกระจัด) ทางด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็น
พื้นที่อ่อนไหวทางทัศนียภาพ ทั้งนี้ โครงการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณค่าต่อคุณภาพ
ชีวิตด้านทัศนียภาพที่โครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทะเลและชายฝั่ง
ดังกล่าว ดังนั้น คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบทางด้านทัศนียภาพของโครงการที่มีต่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่
ใกล้เคียง
2) ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ
สภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการอาคารก่อสร้างแล้วเสร็จ มีขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
พื้นที่โดยรอบโครงการส่วนใหญ่จะเป็นบ้านพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และร้านอาหาร ตลอดสองฝั่งของถนน
พระตำหนัก มีการกระจายตัวอยู่ค่อนข้างหนาแน่น ดังนั้น อาคารโครงการจะไม่เกิดความโดดเด่นจากอาคาร
ข้างเคียงมากนัก สำหรับอาณาเขตติดต่อพื้นที่โครงการและการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ มี
ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
บ้านพักอาศัย 1 ชั้น
ถนนสาธารณะ และถัดไปเป็นบ้านพักอาศัย 2 ชั้น

3) โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
โครงการมีรูปทรงแบบโมเดิร์น(ทันสมัย) ขนาดความสูง 8 ชั้น ตั้งอยู่ที่ ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4
ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ลักษณะการใช้พื้นที่โดยรอบโครงการ
ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และร้านอาหาร ตลอดสองฝั่งของถนนพระตำหนัก ซึ่งเมื่อพิจารณา
จากภาพมุมมองของโครงการแสดงดังรูปที่ 4.4.4-1 ถึงรูปที่ 4.4.4-2 พบว่า อาคารโครงการมีความกลมกลืนโดย
ไม่มีความโดดเด่นแตกต่างไปจากสภาพแวดล้อมข้างเคียงมากนัก อย่างไรก็ตาม เพื่อลดผลกระทบในด้าน
ทัศนียภาพ อาคารโครงการจะเลือกใช้โทนสี อ่อนที่ไม่เป็นมลทัศน์ทางสายตา และกลมกลืนกับอาคารโดยรอบ
คาดว่า รูปทรงของอาคารไม่ส่งผลกระทบด้านทัศนียภาพและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมในบริเวณโดยรอบ
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4) การประเมินผลกระทบต่อทัศนียภาพทางสายตา
การประเมินผลกระทบต่อทัศนียภาพทางสายตา ซึ่งประเมินมุมมองจากจุดควบคุมการมองวิกฤต
เช่น โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียน และที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน ชุมชน แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรกั ษ์
หรือ แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น ไปยังพื้นที่โครงการ ซึ่งภายในรัศมี 1,000 เมตรของพื้นที่ศึกษาผลกระทบโครงการ
พบว่า มีแหล่งท่องเที่ยว 1 แห่ง คือ บริเวณชายหาดยินยอม อ่าวแหลมไม้รวก ห่างจากที่ตั้งโครงการไปทางด้าน
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในระยะกระจัดประมาณ 280 เมตร
ทั้งนี้ การประเมินผลกระทบต่อทัศนียภาพทางสายตา มีเกณฑ์การเปรียบเทียบระดับผลกระทบเพื่อ
การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์การเปรียบเทียบของระยะห่างระหว่างอาคารจากพื้นที่อ่อนไหว (D) และความสูงของ
อาคาร (H) ซึ่งแบ่งระดับการได้รับผลกระทบ ดังนี้
D:H = 1 หมายถึง เห็นรายละเอียดของอาคารได้อย่างชัดเจน จนรู้สึกปิดล้อม (ระดับมาก)
D:H = 2 หมายถึง เห็นอาคารเด่นอยู่ในพื้นภาพ ทำให้ความรู้สึกถูกปิดล้อมลดลง (ปานกลาง)
D:H = 3 หมายถึง เห็นอาคารและพื้นภาพมีความสำคัญเท่ากัน เกิดความรู้สึกสมดุล (ระดับต่ำ)
D:H = 4 หมายถึง เห็นอาคารกลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นภาพและเกิดความรู้สึกเปิดโล่ง (ไม่มี
ผลกระทบ)
D หมายถึง ระยะห่างระหว่างอาคารจากพื้นที่อ่อนไหว
H หมายถึง ความสูงของอาคารโครงการ
ที่มา : เอกสารประกอบการอบรมการประเมิ น ผลกระทบสิ ่ ง แวดล้ อ มด้ า นทั ศ นี ย ภาพ สำนั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รศ. โรจน์ คุณอเนก, พฤษภาคม 2562

รายละเอียดการประเมินผลกระทบต่อทัศนียภาพทางสายตา แสดงดังตารางที่ 4.4.4-1
พื้นที่อ่อนไหวทาง
ทัศนียภาพ

ตารางที่ 4.4.4-1 ระดับผลกระทบต่อพืน้ ที่อ่อนไหวทางทัศนียภาพรอบโครงการ
ระยะ
ผลกระทบ
(เมตร)
D
H

แหล่งท่องเทีย่ ว
1) ชายหาดยินยอม 280 22.90
อ่าวแหลมไม้รวก

ค่าระดับ
ผลกระทบ
ที่ได้รับ
4

ระดับผลกระทบ

ไม่มีผลกระทบ : โดยจะเห็นอาคารกลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นภาพและ
เกิดความรู้สึกเปิดโล่ง

จากการประเมินแสดงดังตารางที่ 4.4.4-1 พบว่า ตัวอาคารโครงการไม่มีผลกระทบทางสายตาในลักษณะการ
รบกวน (Disturbance) การบดบัง (Obstruction) การคุกคาม (Threaten) และความแปลกแยก (Alienation) ซึ่ง
อาคารกลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นภาพและเกิดความรู้สึกเปิดโล่ง เนื่องจากพื้นที่ตั้งโครงการมีระยะห่างจากพื้นที่
อ่อนไหวทางทัศนียภาพค่อนข้างไกล แสดงดังรูปที่ 4.4.4-1 และรูปที่ 4.4.4-2 อย่างไรก็ตาม เพื่อลดผลกระทบใน
ด้านทัศนียภาพ อาคารโครงการจะเลือกใช้โทนสีอ่อนซึ่งไม่เป็นมลทัศน์ทางสายตา ปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่โครงการ
คาดว่า ระยะดำเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพโดยรอบในระดับต่ำ
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5) ความเพียงพอของพื้นที่สีเขียว
ตามเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ สผ. คือ คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่
สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1 ตารางเมตร/คน โดยจัดไว้ที่บริเวณชั้นล่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด และ
จะต้องเป็นไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวชั้นล่ าง ดังนั้น โครงการต้องการพื้นที่สีเขียวต้อง
ไม่ น้อยกว่า 178 ตารางเมตร โดยปลูกบนดินชั้นล่างไม่น้อยกว่า 89 ตารางเมตร (178/2) และกรณีคิดประเมิน
ตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน คือ “กำหนดสัดส่วนของพื้นที่
สีเขียวยั่งยืนในที่ว่างตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยกำหนดให้พื้นที่สีเขียวยั่งยืน อย่างน้อยร้อยละ 50
ของพื้นที่ว่างโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
กำหนดให้ ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นๆ ซึ่งไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร” ต้องมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า
28.63 ตารางเมตร โดยต้องจัดเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นองค์ประกอบหลัก
ทั้งนี้ โครงการกำหนดให้มีการจัดพื้นที่สีเขียวขนาดพื้นที่ 245.37 ตารางเมตร (ไม่น้อยกว่า 178
ตารางเมตร) โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง 148.21 ตารางเมตร (ไม่น้อยกว่า 89 ตารางเมตร) และมีการปลูกไม้
ยืนต้นทั้งหมด 60.45 ตารางเมตร (ไม่น้อยกว่า 44.50 ตารางเมตร) พันธุ์ไม้ยืนต้นที่นำมาปลูกบริเวณชั้น 1 ได้แก่
ต้นอโศกอินเดีย และปลูกหญ้ามาเลเซีย สำหรับพื้นที่สีเขียวบนอาคาร ได้แก่ บริเวณชั้น 7 ปลูกต้นลีลาวดี และ
บริเวณชั้น 8 ปลูกน้ำเต้าต้น ส่วนพันธุ์ไม้พุ่ม/ไม้คลุมดินที่ปลูก ได้แก่ เดหลีใบกล้วย หางกระรอก และหญ้ามาเลเซีย
เป็นต้น ซึ่งการจัดพื้นที่สีเขียวของโครงการมีความเพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ จากการที่โครงการ
จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่มีความเพียงพอ จะไม่ส่งผลกระทบด้านทัศนียภาพต่อบริเวณโดยรอบโครงการ ซึ่งโครงการมี
วิธีการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณบนอาคาร ดังนี้
1) การรับน้ำหนักของชั้น 7 และชั้น 8 โครงการได้ออกแบบการรับน้ำหนักของอาคารจากการจัด
พื้นที่สีเขียวเรียบร้อยแล้ว
2) โครงการเลือกใช้ดินที่มีน้ำหนักของดินที่ปลูกเป็นดินเบาอุ้มน้ำแต่ระบายน้ำได้ดีและไม่ย่อยสลาย
ง่าย
3) มีการป้องกันการรั่วซึมและการระบายน้ำ บนชั้น 7 และชั้น 8 บริเวณที่จัดพื้นที่สีเขยวเป็นพื้น
คอนกรีตผสมน้ำยากันซึมที่เป็นผิวซีเมนต์ขัดมันธรรมดาที่มีทางระบายน้ำและรูระบายน้ำ สามารถวางดินปลูก
และพืชพรรณได้เลย
4) การให้น้ำและการดูแล
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่หมั่นดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้ดูดีและสวยงามอยู่เสมอพร้อมทั้งตรวจสอบ
การเจริญเติบโตของต้นไม้หากพบว่าเหี่ยวเฉาหรือต้นไม้ตายต้องปลูกทดแทนทันที
- ตรวจสอบระบบระบายน้ำบริเวณพื้นที่สีเขียวบนอาคาร ทุกๆ เดือน เพื่อป้องกันการอุดตัน
ของระบบระบายน้ำ
- เลือกดินผสมที่ใช้ที่มีน้ำหนักเบา และระบายน้ำได้ดี และจะต้องเติมดินทุกๆ 6 เดือนต่อครั้ง
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จากการประเมิ น ผลกระทบด้ า นทั ศ นี ย ภาพของโครงการต่ อ แหล่ ง โบราณสถานและแหล่ ง
ทรั พยากรธรรมชาติ ท ี ่ ควรค่ าแก่ การอนุ ร ั กษ์ ผลกระทบในด้ านตำแหน่ งที ่ ต ั ้ งของโครงการ โครงสร้ างทาง
สถาปัตยกรรม และความเพียงพอของพื้นที่สีเขียว ซึ่งในระยะดำเนินการ โครงการเป็นอาคารโรงแรม ขนาดความสูง
8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ที่มีการตกแต่งสถานที่ภายในและภายนอกอาคาร และงานภูมิสถาปัตยกรรม ให้มีความ
สวยงามและเหมาะต่อการเข้าใช้บริการที่พักสำหรับนักเดินทางท่องเที่ยว โดยโครงการจัดให้มีมาตรการในการดูแล
ทัศนียภาพของโครงการให้เกิดความสวยงามอย่างสม่ำเสมอ คาดว่า การดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบด้าน
ทัศนียภาพต่อบริเวณโดยรอบโครงการ
อย่างไรก็ตาม โครงการได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านทัศนียภาพที่
สามารถปฏิบัติได้จริง ดังนี้
1. โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้มากที่สุด โดยจะจัดพื้นที่สีเขียวรวม
ประมาณ 251.54 ตารางเมตร และปลูกไม้ยืนต้นรอบพื้นที่โครงการ เพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดีต่อบริเวณข้างเคียง
โดยรอบ พันธุ์ไม้ยืนต้นที่นำมาปลูก ได้แก่ สนประดิพัทธ์ ตาลโตนด ลีลาวดี และน้ำเต้าต้น ส่วนพันธุ์ไม้พุ่ม/ไม้คลุม
ดินที่ปลูก ได้แก่ เดหลีใบกล้วย หางกระรอก และหญ้ามาเลเซีย เป็นต้น
2. ควบคุมดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์
ที่ออกแบบไว้
3. ดูแลสภาพพื้นที่ภายนอกอาคาร ได้แก่ สีทาอาคารภายนอกตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะดำเนินการ หากมีสีซีดจาง หรือ เกิดรอยดำจากเชื้อรา ให้ดำเนินการทาสีอาคารใหม่ให้คงความสวยงาม
สม่ำเสมอ และตรวจสอบวัสดุตกแต่งอาคารภายนอก หากมีการชำรุด หรือเสียหายให้เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
หรือเปลี่ยนวัสดุดังกล่าวใหม่ทันที
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รูปที่ 4.4.4-1 มุมมองโครงการในรัศมี 100 เมตรและพื้นที่อ่อนไหวทางทัศนียภาพ
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อาคารโครงการ

มุมมองที่ 1 (ระดับสายตา)
ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ จากบริเวณถนนด้านหน้าโครงการ

อาคารโครงการ

มุมมองที่ 2 (ระดับสายตา)
ด้านทิศเหนือ จากบริเวณถนนด้านหน้าโครงการ
อาคารโครงการ

อาคารโครงการ

มุมมองที่ 3 (ระดับสายตา)
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จากบริเวณถนนพระตำหนักซอย 5 แยก 2

มุมมองที่ 4 (ระดับสายตา)
ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ จากบริเวณถนนพระตำหนักซอย 5 แยก 3

อาคารโครงการ
อาคารโครงการ

มุมมองที่ 5 (จากพื้นที่ออ่ นไหว)
ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จากบริเวณทางเข้าพระตำหนักริมผา

มุมมองที่ 6 (จากพื้นที่ออ่ นไหวทางทัศนียภาพ)
ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ จากบริเวณชายหาดยินยอม อ่าวแหลมไม้รวก

รูปที่ 4.4.4-2 ภาพถ่ายจากมุมมองโดยรอบพื้นที่โครงการ
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4.4.5 การบดบังแสง
ระยะดำเนินการ
ผลกระทบด้านการบดบังแสงของอาคารโครงการซึ่งมีขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร สูง 22.90
เมตร (ความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า ) โดยการประเมินผลกระทบในช่วงเวลาต่างๆ
ใช้วิธีประมวลผลจากโปรแกรม SKETCH UP (โปรแกรมช่วยในการออกแบบสถาปัตยกรรม) จำลองการทอดเงาของ
แสงแดดในช่วงฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ในช่วงเวลา 07.00 - 17.00 น.
หากอาคารโครงการสร้างแล้วเสร็จ อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านการบดบังแสงต่อพื้นที่และอาคาร
ข้างเคียงที่อยู่ติดโครงการ (รูปที่ 4.4.5-1 ถึง รูปที่ 4.4.5-3) ทั้งนี้ เงาของอาคารที่ทอดตัวไปยัง กลุ่มอาคาร
โดยรอบ อาจเป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องมีการใช้แสงอาทิตย์ เช่น การตากผ้า และการผึ่งแดดเพื่อฆ่า
เชื้อโรค ทั้งนี้ สามารถสรุปพื้นที่อาคารและบ้านพักอาศัยที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดตามช่วงเวลา
ต่างๆ แสดงดังตารางที่ 4.4.5-1
ตารางที่ 4.4.5-1 การประเมินผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่ออาคารข้างเคียงโครงการ
ฤดูกาล

ฤดูรอ้ น

ทิศ

ตะวันตก
ตะวันตก
เฉียงเหนือ
เหนือ
ตะวั น ออก
เฉียงเหนือ

ฤดูฝน

ตะวันตก
ตะวันตก
เฉียงเหนือ
ตะวั น ออก
เฉียงเหนือ
ตะวันออก

พื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ
พื ้ นที่ จอดรถของโครงการ อาคารที ่ พ ั กอาศั ย
บริเวณด้านหน้าโครงการ และถนนหน้าโครงการ
พื้นที่จอดรถของโครงการ ถนนภายนอกโครงการ
และอาคารที่พักอาศัยบริเวณด้านข้างโครงการ
อาคารบ้านที่พักอาศัยบริเวณด้านข้างโครงการ
อาคารชุดพักอาศัย พื้นที่ถนนและพื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการ และบ้านพักอาศัยขนาดความ
สูง 2 ชั้นด้านข้างโครงการ
บ้ า นพั ก อาศั ย ขนาดความสู ง 2 ชั ้ น ด้ า นข้ า ง
โครงการ และอาคารชุดพักอาศัย
พื ้ น ที ่ จ อดรถของโครงการ และอาคารที ่ พั ก
อาศัยบริเวณด้านตรงข้ามโครงการ
พื้นที่จอดรถของโครงการ ถนนภายนอกโครงการ
และอาคารที่พักอาศัยบริเวณด้านข้างโครงการ
พื้นที่ภายในโครงการ
อาคารชุดพักอาศัย พื้นที่ถนนและพื้นที่ สีเขียว
ภายในโครงการ และบ้านพักอาศัยขนาดความสูง
2 ชั้นด้านข้างโครงการ
อาคารชุดพักอาศัย พื้นที่ สีเขียวภายในโครงการ
และบ้านพักอาศัยขนาดความสูง 2 ชั้นที่ติดกับ
พื้นทีโ่ ครงการ

ความยาว
สูงสุดของ
เงาอาคาร
(เมตร)

ระยะเวลาที่
ได้รับ
ผลกระทบ
(จำนวน
ชั่วโมง)

ช่วงเวลาที่ได้รับ
ผลกระทบ
(นาฬิกา)

120

1

7.00-8.00 น.

68

1

8.00-9.00 น.

26

1

10.00-11.00 น.

33

2

13.00-15.00 น.

95

1

16.00-17.00 น.

43

1

7.00-8.00 น.

22

1

8.00-9.00 น.

8

1

10.00-11.00 น.

22

1

14.00-15.00 น.

48

1

16.00-17.00 น.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

ตารางที่ 4.4.5-1 (ต่อ)

ความ
ยาวสูงสุด
ฤดูกาล
ทิศ
ที่พักอาศัยและอาคารที่ได้รับผลกระทบ ของเงา
อาคาร
(เมตร)
พื้นที่จอดรถของโครงการ อาคารที่พัก
ฤดูหนาว ตะวันตก อาศัยบริเวณด้านหน้าโครงการ และถนน 550-95
สาธารณะ
ต ะ ว ั น ต ก ถนนภายนอกโครงการ และอาคารที่พัก
95
เฉียงเหนือ อาศัยบริเวณด้านข้างโครงการ
อาคารชุดพักอาศัย พื้นที่ถนนและพื้นที่สี
เหนือ
เขียวภายในโครงการ และบ้านพักอาศัย
300
ขนาดความสูง 2 ชั้นที่ติดโครงการ
อาคารชุดพักอาศัย พื้นที่ สีเขียวภายใน
ใต้
810
โครงการ และบ้านพักอาศัยบริเวณโครงการ

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาที่
ได้รับ
ผลกระทบ
(จำนวน
ชั่วโมง)

ช่วงเวลาที่ได้รับ
ผลกระทบ
(นาฬิกา)

2

7.00-9.00 น.

3

9.00-12.00 น.

3

13.00-16.00 น.

1

16.00-17.00 น.

จากผลการศึกษาของตารางที่ 4.4.5-1 การบดบังแสดงจากอาคารโครงการต่อพื้นที่ข้างเคียงที่อยู่ติด
โครงการในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. เงาอาคารจะบดบังแสงต่อพื้นที่และอาคารข้างเคียงที่อยู่ติดโครงการด้านทิศ
เหนือ ของฤดูร้อนและฤดูหนาว และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของฤดูฝน โดยจะทำให้บริเวณดังกล่าวไม่ได้รับ
แสงแดดเพื่อการฆ่าเชื้อโรค ซึ่งอาจทำให้เกิดกลิ่นอับชื้นของเสื้อผ้า เครื่องนุ่ง ห่มต่างๆที่ไม่สามารถตากให้แห้งได้
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบ้านเรือนส่วนใหญ่นิยมใช้เครื่องซักผ้าที่มีระบบปั่นผ้าหมาดจนเกือบแห้งในระดับหนึ่งเพื่อช่วย
ลดระยะเวลาในการตากผ้าที่ต้องอาศัยแสงแดดเป็นจำนวนหลายชั่วโมงให้ลดลงเหลือเพียง 1 -2 ชั่วโมงก็จะ
สามารถทำให้เสื้อผ้าแห้ งสนิท ประกอบกับการบดบังแสงแดดจากตัวอาคารโครงการต่อพื้นที่ข้างเคียงในช่วง
ระยะเวลา 13.00-16.00 น. ในแต่ละพื้นที่และในแต่ละทิศมีระยะเวลาเพียง 1 ชั่วโมง ทำให้ผลกระทบจากการ
บดบังแสงแดดจึงส่งผลต่อการฆ่าเชื้อโรคและการตากผ้าไม่มากนัก สำหรับผลกระทบการบดบังแสงแดดต่อการใช้
ชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยในบริเวณรอบโครงการที่ได้รับผลกระทบจะเกิดในช่วงเวลาที่มีความร้อนและ
แสงแดดแรงจัด จึงยังคงมีแสงสว่างเพียงพอต่อการทำกิจกรรมที่ต้องใช้แสงสว่าง เช่น การอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์
ซึ่งยังคงสามารถทำได้เป็นปกติ จึงคาดว่า อาคารโครงการจะส่งผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อพื้นที่
ข้างเคียงในระดับต่ำ
อย่างไรก็ตาม โครงการกำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากอาคารโครงการ โดย
โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นทีโ่ ครงการ ในรัศมี 100 เมตร ตามวิธีประมวลผลจากโปรแกรม
SKETCH UP ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่ม เปิดดำเนิน
โครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวสามารถติดต่อกับโครงการได้ และ
โครงการจัดให้มีนโยบายในการรับผิดชอบและชดใช้ความเสียหายที่เกิดผลกระทบดังกล่าว โดยความรับผิดชอบจะ
สิ้นสุดลงหลังจากที่โครงการเปิดดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ปี ซึ่งบริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่
ตกลงยอมความกันไม่ได้ โครงการจัดให้มีคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพั ฒนาโครงการให้
แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากการ
พัฒนาโครงการ เพื่อทำการรับเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและเหตุรำคาญ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ผู้ได้รับผลกระทบ/ ผู้ร้องเรียนรับทราบ
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แบบแสดงการบดบังแสงแดด ของโครงการ
เวลา 09:00 น. ระยะเงา 29.41 เมตร
เวลา 16:00 น. ระยะเงา 33.95 เมตร
เวลา 08:00 น. ระยะเงา 50.92 เมตร
เวลา 17:00 น. ระยะเงา 77.76 เมตร
เวลา 07:00 น. ระยะเงา 114.31 เมตร
เวลา 18:00 น. ระยะเงา 238.75 เมตร

B

เวลา 15:00 น. ระยะเงา 17.61 เมตร

เวลา 10:00 น. ระยะเงา 18.20 เมตร
เวลา 11:00 น. ระยะเงา 8.05 เมตร

เวลา 14:00 น. ระยะเงา 9.38 เมตร

เวลา 12:00 น. ระยะเงา 2.11 เมตร
เวลา 13:00 น. ระยะเงา 3.04 เมตร
แหลงที่มา : http://www.google.com/map (2020)

N
W
B

= อาคาร โครงการ
= เงาของอาคารใน ฤดูรอน

รูปที่ 4.4.5-1 ผังแสดงบาน/อาคาร/สถานประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ

E
S

NTS
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แบบแสดงการบดบังแสงแดด ของโครงการ
เวลา 09:00 น. ระยะเงา 29.28 เมตร
เวลา 16:00 น. ระยะเงา 34.23 เมตร
เวลา 08:00 น. ระยะเงา 50.71 เมตร
เวลา 17:00 น. ระยะเงา 60.90 เมตร
เวลา 07:00 น. ระยะเงา 106.64 เมตร
เวลา 18:00 น. ระยะเงา 161.58 เมตร

B

เวลา 15:00 น. ระยะเงา 20.70 เมตร

เวลา 10:00 น. ระยะเงา 17.61 เมตร
เวลา 11:00 น. ระยะเงา 5.64 เมตร

เวลา 14:00 น. ระยะเงา 12.30 เมตร

เวลา 12:00 น. ระยะเงา 2.56 เมตร
เวลา 13:00 น. ระยะเงา 5.65 เมตร
แหลงที่มา : http://www.google.com/map (2020)

N
W
B

= อาคาร โครงการ
= เงาของอาคารใน ฤดูฝน

รูปที่ 4.4.5-2 ผังแสดงบาน/อาคาร/สถานประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ

E
S

NTS
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แบบแสดงการบดบังแสงแดด ของโครงการ

B

เวลา 07:00 น. ระยะเงา 332.92 เมตร

เวลา 17:00 น. ระยะเงา 130.66 เมตร

เวลา 08:00 น. ระยะเงา 88.58 เมตร

เวลา 16:00 น. ระยะเงา 60.00 เมตร

เวลา 09:00 น. ระยะเงา 48.49 เมตร

เวลา 15:00 น. ระยะเงา 36.65 เมตร

เวลา 10:00 น. ระยะเงา 33.20 เมตร

เวลา 14:00 น. ระยะเงา 25.96 เมตร

เวลา 11:00 น. ระยะเงา 24.40 เมตร
เวลา 13:00 น. ระยะเงา 20.30 เมตร
เวลา 12:00 น. ระยะเงา 21.83 เมตร
แหลงที่มา : http://www.google.com/map (2020)

N
W
B

= อาคาร โครงการ
= เงาของอาคารใน ฤดูหนาว

รูปที่ 4.4.5-3 ผังแสดงบาน/อาคาร/สถานประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ

E
S

NTS
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.4.6 การบดบังทิศทางลม
ระยะดำเนินการ
การประเมินผลกระทบจากการบดบั ง ทิศทางลม ของอาคารโครงการต่อบ้ านพักอาศัยโดยรอบ
โดยโครงการจะใช้ข้อมูลทิศทางลมที่พัดผ่านพื้นที่เมืองพัทยา สถานีตรวจอากาศเมืองพัทยา (พ.ศ. 2534 - 2563)
เปรี ยบเที ยบกั บสภาพพื ้ นที่ ท ี่ ม ี อาณาเขตติ ดต่ อกับพื ้นที ่ โครงการในแต่ละด้ าน สามารถประเมินผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นตามทิศทางลมในช่วงเดือนต่างๆ ได้ดังนี้ (รูปที่ 4.4.6-1)
ตารางที่ 4.4.6-1 แสดงทิศทางพัดผ่านของกระแสลมบริเวณพื้นที่โครงการ
ฤดูกาล

เดือน

ฤดูหนาว

เดือนตุลาคม เดือนมกราคม

ฤดูรอ้ น

ฤดูฝน

ผลกระทบจากการบดบังแสงที่เกิดจากเงาอาคารของโครงการ

พื้นที่โครงการจะได้รับอิทธิพลจากลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดผ่าน
พื ้ น ที ่ โ ครงการไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ อาคารโครงการจะบดบั ง ลมจากทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือต่อพื้นที่ข้างเคียงด้านทิศตะวันตก และทิศใต้ของโครงการ ได้แก่ พื้นที่
ถนนภายนอกโครงการ และกลุ่มบ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันตก และทิศใต้ แต่เนื่องจาก
โครงการได้ออกแบบให้มีระยะถอยร่นรอบอาคารประมาณ 1.05 – 2.15 เมตร จึงมีช่องว่างให้
ลมผัดผ่านไปยังพื้นทีใ่ กล้เคียงในด้านดังกล่าวได้
เดือนกุมภาพันธ์ - พื้นที่โครงการจะได้รับอิทธิพลจากลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะพัดผ่านพื้นที่
เดือนพฤษภาคม โครงการไปทางทิศเหนือ และทิศตะวันออก อาคารของโครงการจะบดบังลมจากทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ต่อพื้นที่ข้างเคียงด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออกของโครงการ ได้แก่ บ้านพักอาศัยด้าน
ทิศเหนือ และทิศตะวันออก แต่เนื่องจากโครงการได้ออกแบบให้มีระยะถอยร่นรอบอาคาร
ประมาณ 1.05 – 2.15 เมตร จึงมีช่องว่างให้ลมผัดผ่านไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในด้านดังกล่าวได้
เดือนมิถุนายน - พื้นที่โครงการจะได้รับอิทธิพลจากลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะพัดผ่านพื้นที่
เดือนกันยายน โครงการไปทางทิศเหนือ และทิศตะวันออก อาคารของโครงการจะบดบังลมจากทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ต่อพื้นที่ข้างเคียงด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออกของโครงการ ได้แก่ บ้านพักอาศัยด้าน
ทิศเหนือ และทิศตะวันออก แต่เนื่องจากโครงการได้ออกแบบให้มีระยะถอยร่นรอบอาคาร
ประมาณ 1.05 – 2.15 เมตร จึงมีช่องว่างให้ลมผัดผ่านไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในด้านดังกล่าวได้

การบดบังทิศทางลมจะไม่เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งได้รับเพียงบางช่วงเวลาเท่านั้ น โดยจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล อย่างไรก็ตาม อาคารโครงการจะมีระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดินแต่ละด้าน ซึ่งจะทำ
ให้มีช่องว่างระหว่างอาคารโครงการต่อบ้านพักอาศัยข้างเคียงให้ลมสามารถพัดไปยังพื้นที่โดยรอบได้ และเพื่อเป็น
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมที่เกิดจากอาคารโครงการ ในการออกแบบอาคาร
โครงการจะจัดให้มีช่องเปิดภายในอาคารให้ลมสามารถพัดผ่านไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้โดยสะดวก ดังนั้น จึงคาดว่า
อาคารโครงการจะไม่ส่งผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมต่อพื้นที่โดยรอบ
นอกจากนี้ โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ ติดพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มเปิดดำเนินโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่
ติดพื้นที่โครงการที่อาจได้รับผลกระทบดังกล่าวสามารถติดต่อกับโครงการได้ และโครงการจัดให้มีนโยบายในการ
รับผิดชอบและชดใช้ความเสียหายที่เกิดผลกระทบดังกล่าว โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากที่โครงการ
เปิดดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ปี โดยบริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่ตกลงยอมความกันไม่ได้
โครงการจัดให้มีคณะกรรมการประสานงานเพื่ อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการในการรับผิดชอบและชดใช้
ความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากการพัฒนาโครงการ เพื่อทำ
การรับเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและเหตุรำคาญ ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ผู้ได้รับผลกระทบผู้ร้องเรียนรับทราบ
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โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.4.7 การสื่อสาร และการบดบังคลื่นวิทยุ โทรทัศน์
ระยะดำเนินการ
การดำเนินโครงการซึ่งเป็นอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักจำนวน 84
ห้อง ซึ่งตัวอาคารโครงการอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ จากการลดทอนความเข้มสัญญาณวิทยุและ
โทรทัศน์ลง ส่งผลให้ภาครับของเครื่องวิทยุและโทรทัศน์ได้รับสัญญาณที่มีความเข้มลดลง ดังแสดงรายละเอียด
ดังนี้
1. คลื่นสัญญาณวิทยุ
จากสภาวะปกติที่ประชากรส่วนใหญ่นิยมรับฟังวิทยุระบบ FM ที่ส่งสัญญาณออกอากาศด้วย
คลื่นในย่าน 87.5 - 108 MHz ดังนั้น จึงอธิบายโดยใช้รูปแบบการแพร่กระจายคลื่น FM เป็นหลัก
1) มาตรฐานความเข้มของสัญญาณวิทยุระบบ FM
ITU (International Telecommunication Union) ได้กำหนดมาตรฐานความเข้มของสัญญาณ
วิทยุระบบ FM (Minimum Usable Field Strength) ของแต่ละพื้นที่เขตบริการไว้ ดังแสดงใน ตารางที่ 4.4.7-1
ตารางที่ 4.4.7-1 มาตรฐานความเข้มของสัญญาณวิทยุระบบ 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 : สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ITU (International Telecommunication Union), 2008

ค่ามาตรฐานความเข้มสัญญาณที่แนะนำสำหรับการออกแบบสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ FM
(Stereo or Mono) ในเขตพื้นที่เมืองใหญ่และชนบท ดังนี้
- เขตบริการพื้นที่ในชนบท (Rural Area) การส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ FM ความเข้ม
ของสัญญาณวิทยุ FM Stereo อย่างน้อย เท่ากับ 54 dB
- เขตบริการพื้นที่ในตัวเมือง (Urban Area) ความเข้มของสัญญาณวิทยุ FM Stereo
อย่างน้อย เท่ากับ 66 dB
- เขตบริ ก ารพื ้ น ที ่ ใ นตั ว เมื อ งขนาดใหญ่ (Large Cities Area) สั ญ ญาณวิ ท ยุ FM
Stereo อย่างน้อย เท่ากับ 74 dB
โครงการซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา จัดเป็นพื้นที่ในเขตเมือง มีสิ่งปลูกสร้างหนาแน่นกว่าเขตชานเมือง
และชนบท ดังนั้น หากต้องการให้คุณภาพของเสียงในพื้นที่ให้บริการมีคุณภาพและให้ผู้ฟังสามารถรับฟังเสียงได้
ชัดเจน จำเป็นต้องเพิ่มระดับความเข้มสัญญาณให้มีค่าสูงกว่าค่าความเข้มสัญญาณที่แนะนำสำหรับเขตบริการ
พื้นที่ในตัวเมือง คือ อย่างน้อย เท่ากับ 66 dB
2) ความสัมพันธ์ของความเข้มสัญญาณกับระยะทางการให้บริการ
ความเข้มสัญญาณวิทยุกับระยะทางการให้บริการจะมีความสัมพันธ์กัน โดยหากสมมุติให้
ความสูงของเสาอากาศสถานีส่งเป็น 60 เมตร และให้ระดับความเข้มสัญญาณที่ต้องการเป็น 60 dB รัศมีของการ
บริการจะมีระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร (ดังแสดงในรูปที่ 4.4.7-1)
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ปัจจุบันในพื้นที่เมืองพัทยา เครื่องส่ง FM ที่มีกำลังส่งสูงสุด คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย FM 95.50 MHz กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ (40 KW. ERP) สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ FM ของ
หน่วยงานอื่นอนุญาตให้กำลังส่งสูงสุด 5 กิโลวัตต์ (20 KW. ERP) ทำให้สภาพความเป็นจริงกำลังส่งออกอากาศของ
สถานีใหญ่ๆ ไม่สามารถส่งสัญญาณออกอากาศให้ครอบคลุมทั่วทั้งเมืองพัทยาได้ เนื่องจากในทางปฏิบัติสถานีวิทยุ
ระบบ FM จะสามารถแพร่กระจายคลื่นไปได้เพียงระยะทางสั้นๆ เท่านั้น (จึงจำเป็นต้องมีสถานีลูกข่ายเพื่อถ่ายทอด
สัญญาณเป็นระยะๆ) โดยหากความเข้มสัญญาณไม่มากพอที่เครื่องรับจะรับสัญญาณระบบ FM Stereo ได้ ระบบ
ภาครับในเครื่องรับวิทยุจะปรับไปเป็น FM Mono โดยอัตโนมัติ
3) การรบกวนสัญญาณวิทยุจากการสร้างอาคาร
ในทางทฤษฎี การสร้างอาคารจะทำให้เครื่องรับวิทยุได้รับสัญญาณวิทยุที่มีความเข้มสัญญาณ
ลดลง (ในกรณีที่ตัวอาคารขวางแนวการส่งคลื่นจากสถานีส่งมายังเครื่องรับในแนวตรง กล่าวคือ ขวาง Line of Sight)
แต่ในทางปฏิบัติการสร้างอาคารกลับไม่มีผลกับการรับสัญญาณวิทยุมากนัก ทั้งนี้ เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
- สถานีส ่งในเขตโครงการ ได้ออกอากาศด้วยกำลังส่งสูง ส่งผลให้มีระดับความเข้ม
สัญญาณเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้บริการที่มีแต่อาคารสูงไว้แล้ว ซึ่งเครื่องรับวิทยุโดยทั่วไปจะยังสามารถรับ
สัญญาณวิทยุได้แม้อยู่ในซอกอาคาร ชั้นใต้ดิน หรือแม้แต่ตัวอาคารบัง Line of Sight ก็ตาม
- ในช่วงเวลาที่ระดับความเข้มสัญญาณตกลงไป (ชั่วคราวหรือถาวรแล้วแต่เหตุ) เครื่องรับ
จะปรับรูปแบบการรับสัญญาณจาก FM Stereo เป็น FM Mono โดยทันที ซึ่งไม่ได้ทำให้การรับฟังเสียงจาก
เครื่องวิทยุสะดุดลง (No Service Impact)
- เครื่องรับวิทยุในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าในสมัยก่อนมาก อาทิ มีการ
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ Solid State และ Integrated Circuit เป็นมาตรฐาน ทำให้ระดับความไวในการรับสัญญาณ
ภาครับมีค่าที่ดีขึ้นมาก ส่งผลให้ความเข้มสัญญาณที่ลดลงในระดับไม่มาก ไม่ทำให้เครื่องรับวิทยุเปลี่ยนรูปแบบ
การรับสัญญาณไปเป็น FM Mono
ทั้งนี้ โครงการมีขนาดความสูง 8 ชั้น สูง 22.90 เมตร ซึ่งความสูงของอาคารไม่สามารถรบกวน
คลื่นวิทยุที่ใช้ในเขตเมืองพัทยาได้ ดังนั้น คาดว่า ในระยะดำเนินการ อาคารโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการรับ
คลื่นสัญญาณของอาคารข้างเคียงโดยรอบ
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ที่มา : 1.http://www.fcc.gov/mb/audio/fmclasses.html
2. http://www.fcc.gov/mb/audio/bickel/curves.html.
3. มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับชุมชน

รูปที่ 4.4.7-1 ความสัมพันธ์ของความเข้มสัญญาณ ระยะทางการให้บริการ และความสูง
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2. คลื่นสัญญาณโทรทัศน์
ระบบการกระจายคลื่นสัญญานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ โทรทัศน์ระบบดิจิตอล (Digital
Television) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คลื่นสัญญาณโทรทัศน์
โทรทัศน์ระบบดิจิทัล หรือ โทรทัศน์ดิจิตอล (อังกฤษ: Digital Television) หรือทีวีดิจิตอล คือ
การส่งผ่านของเสียงและวิดีโอโดยสัญญาณดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งความคมชัดของภาพและเสียง การส่ง
ข้อมูลแบบนี้สามารถส่งข้อมูลได้มากกว่าแบบอนาล็อกในหนึ่งช่องสัญญาณ จึงเรียกได้อีกอย่างว่า Multicasting
การส่งสัญญาณเป็นแบบดิจิตอลจึงทำให้ได้คุณภาพของภาพและเสียงดีกว่าด้วย เช่น โทรทัศน์ระบบ HDTV
ตรงกันข้ามอนาล็อกก็ใช้กับสัญญาณโทรทัศน์อนาล็อก หลายประเทศจะเปลี่ยนการรับสัญญาณโทรทัศน์จาก
ระบบอนาล็อกเป็นโทรทัศน์ระบบดิจิทัล เพื่อออกอากาศโทรทัศน์แบบอนาล็อกได้ จึงใช้วิทยุคลื่นความถี่เดิม
โทรทัศน์แต่เดิมใช้ระบบอนาลอก (analog) หรือเชิงเส้นทั้งในภาคการส่งสัญญาณและภาครับสัญญาณ แต่ต่อมา
เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาอย่างกว้างขวางขึ้น จึงได้มีการนำระบบคอมพิวเตอร์นำมาพัฒนาแปร
สัญญาณภาพและเสียงใช้ในการออกอากาศ เพื่อให้เกิดความคมชัดและมีจำนวนช่องสัญญาณที่มากขึ้น ดังนั้น จึง
ได้ปรับปรุงโทรทัศน์ให้ใช้ระบบดิจิตอลด้วย และเนื่องจากโทรทัศน์ใช้กันทั่วโลก การเปลี่ยนระบบจากอนาลอก
เป็นระบบดิจิตอล จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนทั่วโลกตามไปด้วย ซึ่งคณะกรรมการสหภาพโทรคมนาคมสากล
(ITU) ได้มีการกำหนดมาตรฐานดังนี้
System)

1.ระบบแพร่ภาพดิจิตอลผ่านดาวเทียม (DVB-S The Digital Video Broadcasting Satellite

2.ระบบแพร่ภาพดิจิตอลผ่านสายเคเบิล (DVB-C the digital cable eleliverly system)
3. ระบบแพร่ภาพดิจิตอลภาคพื้นดิน (DVB-T The Digital Terrestrial Television System)
มาตรฐานระบบโทรทัศน์ดิจิตอลในประเทศไทย
ประเทศไทย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในการประชุมครั้งที่
16/2555 วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 ได้มีเห็นชอบรับรองให้มาตรฐาน DVB-T2 เป็นมาตรฐานการรับส่ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial Television ) ของประเทศไทย ซึ่งเป็น
มาตรฐานโทรทัศน์ดิจิตอลรุ่นที่ 2 มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบ DVB-T เพื่อนำไปกำหนดในแผนการปรับเปลี่ยน
ระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลซึ่งจะเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนระบบ
รับส่งวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ของประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ในประเด็นนโยบายการรองรับการพัฒนาการ
ให้บริการรูปแบบต่างๆรวมถึง Emergency Warning System : EWS ที่ประชุมเห็นชอบว่ามาตรฐาน ISDB-T มี
ความสอดคล้องกับนโยบายนี้ในระดับดีมาก แต่มาตรฐานอื่นก็สามารถรองรับระบบ Emergency Warning
System : EWS ได้ ดังนั้น แม้ว่าที่ประชุมไม่ได้รับรองมาตรฐาน ISDB-T แต่ก็ควรกำหนดให้มาตรฐานที่ได้การ
รับรองต้องมีระบบ Emergency Warning System : EWS และต้องมีมาตรการอื่นเพิ่มเติมในเรื่อง Emergency
Warning System และมีการสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ความพร้อมกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือภัย
พิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ซึ่งการพิจารณาความสอดคล้องของมาตรฐานวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอลกับแนวนโยบายการ
กำหนดมาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของ กสทช. สรุป ดังนี้
1.1 มาตรฐาน DVB-T มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกว่ามาตรฐานอื่นๆดังต่อไปนี้
(1) ความก้าวหน้าในเชิงเทคโนโลยี และความจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์ใน
อนาคตเพื่อรองรับกับการพัฒนาของเทคโนโลยี อันอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชน
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(2) การใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน (Spectrum Efficiency)
(3) จำนวนช่องรายการโทรทัศน์ควรมีมากเพียงพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
พัฒนาการในกิจการโทรทัศน์ของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
(4)จำนวนช่องรายการโทรทัศน์มีมากเพียงพอที่จะจัดสรรให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจผู้บริโภค มี
ช่องทางในการประกอบกิจการสื่อสารมวลชน เพื่ อส่งเสริมการแข่งขันและโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะที่มาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
(5)นโยบายภาครัฐ พันธกรณีระหว่างประเทศ และความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
1.2 มาตรฐาน ISDB-T มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกว่ามาตรฐานอื่นๆคือ การรองรับการพัฒนาการ
ให้บริการรูปแบบต่างๆรวมถึง Emergency Warning System : EWS
1.3 มาตรฐาน DVB-T2 และมาตรฐาน ISDB-T มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกว่ามาตรฐานอื่นๆคือ
ความสามารถในการรองรั บ บริ ก ารได้ ห ลากหลาย รวมถึ ง บริ ก ารที ่ ม ี ค วามคมชั ด มาตรฐาน ( Standard
Definition) และบริการที่มีความคมชัดสูง (High Definition)
1.4 มาตรฐาน DVB-T2 และมาตรฐาน DTMB มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกว่ามาตรฐานอื่นๆคือมี
การใช้งานมากเพียงพอที่จะนำไปสู่การผลิตจำนวนมาก (Economy of Scale) ที่จะส่งผลต่อราคาของอุปกรณ์รับ
สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (Set-Top-Box : STB) และเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (integrated
Digital Television : IDTV) ทำให้ราคาที่เหมาะสมและไม่เกิดภาระแก่ประชาชนเกินควร ใช้สำหรับโทรทัศน์
ดิจิตอล
ที่มา: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5, ฝ่ายเทคนิคและออกอากาศ. สืบค้นข้อมูลจาก http://www.tv5.co.th/technics/tec_02_digital_
tv.html, สืบค้นวันที่ 20.11.2563

ทั้งนี้ จากการเปลี่ยนระบบคลื่นสัญญาณโทรทัศน์ของประเทศไทยเป็นระบบดิจิตอล การเกิดขึ้นของ
อาคารโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการรับคลื่นสัญญาณของอาคารข้างเคียงโดยรอบ
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สรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำหรับตารางสรุปผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ แสดงไว้ในตารางที่ 4.5-1
ตารางที่ 4.5-1 สรุปผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ ที่มีต่อมนุษย์
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
- สภาพภูมิประเทศ
- ทรัพยากรดินและการพังทลายของดิน
- สภาพธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว
- คุณภาพอากาศ
- ระดับเสียง
- ความสั่นสะเทือน
- ทรัพยากรแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำผิวดิน
- อุทกวิทยา และคุณภาพน้ำใต้ดิน
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
- ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตบนบก
- ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- การใช้น้ำ
- การบำบัดน้ำเสีย
- การจัดการสระว่ายน้ำ
- การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
- การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
- การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน
- ระบบป้องกันอัคคีภัย
- ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
- การจราจร
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
- ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
- อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- สุขภาพและสาธารณสุข
- ทัศนียภาพ
- การบดบังแสงแดด
- การบดบังทิศทางลม
- การสื่อสาร และการบดบังคลื่นวิทยุ โทรทัศน์

ที่มา : บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2564

ระดับความรุนแรงของผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ
สูง ปานกลาง ต่ำ
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บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1 บทนำ
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส เพื่อประกอบการขออนุญาตดัดแปลงและ
เปลี่ยนการใช้อาคาร จากเดิมเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ประเภทอาคารชุด เปลี่ยนเป็น อาคารโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่งโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านบวก.(ผลดี).ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชน และผลกระทบด้าน
ลบ.(ผลเสีย).ซึ่งได้แก่ ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ การคมนาคม คุณภาพชีวิตในด้านอาชีว อนามัยและความปลอดภัย สำหรับผลกระทบด้านลบจำเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบ และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
ตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข และลดความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ซึ่งบริษัทไรซิ่ง เอเชีย จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แสดงดังตารางที่ 5-1
5.2 มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะปรับปรุงโครงการ และระยะ
ดำเนินการ ซึ่งอ้างอิงแนวทางการศึกษาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากบทที่ 4 โดยโครงการจะต้องเฝ้า
ระวังในด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการระบายน้ำและป้องกัน
น้ำท่วมเป็นสำคัญ แสดงดังตารางที่ 5-2 และตารางที่ 5-3
5.3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นอกจากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษายังได้เสนอแผน
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบความ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่สำคัญ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการนำมาปฏิบัติ แสดงดังตารางที่ 5-4

หน้า 5-1

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(มาตราการทั่วไป)
องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
1.มาตรการทั่วไป

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สถานที่ดำเนินการ

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ตามที่ เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้
อาคาร) (มาตราการทั่วไป) ตั้งอยู่ที่ ซอยพระตำหนัก 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นอาคารอาคารโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 84
ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดัง
รายละเอียด ต่อไปนี้
1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม - พื้นที่โครงการ
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้
อาคาร) (มาตราการทั่วไป) อย่างเคร่งครัด
2. โครงการจะต้ อ งบั น ทึ ก ผลการติ ด ตามตรวจสอบการดำเนิ น การหรื อ - พื้นที่โครงการ
การปฏิบั ติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขอ
อนุ ญ าตจะต้ องจั ดทำเมื่ อได้ รับอนุ ญ าตให้ ดำเนิ นโครงการหรือกิ จการแล้ ว ตาม
แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

- ตลอดระยะดำเนินการ

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด

- ตลอดระยะดำเนินการ

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด

หน้า 5-2

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(มาตราการทั่วไป)
xx

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สถานที่ดำเนินการ

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ - พื้นที่โครงการ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มี อำนาจหน้าที่ใน
การพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้
1)..หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญ าตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงาน
ผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด
ไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้างต้นที่ได้รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ
2)..หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับ
ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง
ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนิ นการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการ
ได้ รั บ อนุ มั ติ ห รื อ อนุ ญ าตให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงให้ ห น่ วยงานผู้ อ นุ มั ติ ห รื อ
อนุ ญ าตแจ้ งผลการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วให้ ส ำนั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

ระยะเวลา
- ตลอดระยะดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด

หน้า 5-3

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-1(ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(มาตราการทั่วไป)
องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สถานที่ดำเนินการ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิ - พื้นที่โครงการ
ให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้
นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ร ะบุ ในรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม อย่ า ง
เคร่งครัดหากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่และหลักฐานการ
รับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคลให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้อง
รับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด
5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรม - พื้นที่โครงการ
การดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ
และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาต สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

- ตลอดระยะดำเนินการ บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด

- ตลอดระยะดำเนินการ บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด

โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน พร้อมทั้งจัดส่งรายงาน 2 ครั้งต่อปี คือ
ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน) ให้แก่
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ
ผู้รับผิดชอบ บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด (นายพิพัฒน์ ก้องแดนไพร หมายเลขติดต่อ 033-047490-1)
หน้า 5-4

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
(ระยะปรับปรุงโครงการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

ระยะปรับปรุงโครงการ

กิจกรรมการปรับปรุงแปลนพื้นชั้น 1
1. ย้ า ยที่ จอดรถหมายเลข 1 จาก
ด้านข้างลิฟต์มาไว้ยังบริเวณหน้าห้องเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า
2. ตำแหน่ งที่ จอดรถหมายเลข 1 เดิ ม
ปรั บ ปรุ งเป็ น ที่ จ อดรถสำหรั บ ผู้ พิ ก ารฯ
หมายเลข 2
3. สลั บ ตำแหน่ ง ระหว่ า งที่ จ อดรถ
หมายเลข 17 กับตำแหน่งของห้องปั๊มน้ำ
กิจกรรมที่ต้องดำเนินการปรับปรุง
- ทำความสะอาดพื้นที่จอดรถหมายเลข 1
แห่ ง ใหม่ ที่ จอดรถสำหรั บ ผู้ พิ การฯ
หมายเลข 2 ที่จอดรถ หมายเลข 17 และ
พื้นที่บริเวณตำแหน่งของห้องปั๊มน้ำ
- ทาสี ตีเส้นกรอบที่จอดรถหมายเลข 1
หมายเลข 2 หมายเลข 17 และทาสี
สั ญ ลั ก ษณ์ ผู้ พิ การบนพื้ น ที่ จ อดรถฯ
หมายเลข 2 และทาสีผนังห้องปั๊มน้ำ
- ติ ด ตั้ งเสากั้ น ล้ อ รถบนพื้ น บริเวณที่
จอดรถหมายเลข 1 ที่จอดรถหมายเลข 2
และที่จอดรถหมายเลข 17

หมายเหตุ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

1.1 คุณภาพอากาศ
การปรับปรุงโครงการ มีเพียงกิจกรรมการปรับปรุง
รายละเอียดในแปลนพื้นชั้น 1 มีระยะเวลาปรับปรุงงาน
2 วัน ทั้งนี้ ผลกระทบด้านฝุ่นละออง มลสารทางอากาศ
จะเกิดขึ้นจากการทำความสะอาดพื้นที่จอดรถ และเกิด
จากการทาสี ตีเส้นกรอบ และสัญ ลักษณ์ ผู้พิการ ทั้งนี้
ลักษณะของผลกระทบจะเกิดขึ้นชั่วคราวระยะสั้นในการ
ดำเนิ น กิ จ กรรมนี้ จึ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผู้ อ ยู่ โ ดยรอบ
โครงการในระดั บ ต่ ำ อย่ า งไรก็ ต าม โครงการจะต้ อ ง
กำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
1.2 ด้านระดับเสียง
ผลกระทบด้านเสียงจากการติดตั้งเสากั้นล้อรถลงบน
พื้นคอนกรีตที่ถูกเตรียมไว้เป็นที่จอดรถหมายเลข 1 และ
หมายเลข 2 ซึ่งกระบวนการทำงานในขั้นตอนการติดตั้งจะ
ใช้ เวลาประมาณ 10-15 นาที ซึ่ งจะก่ อให้ เกิ ดเสี ยงดั ง
รบกวนเพี ย งระยะสั้ น โดยไม่ มี ลั ก ษณะของเสี ย งดั งที่
ต่อเนื่ องยาวนาน ทั้ งนี้ ลักษณะของผลกระทบดังกล่าว
ข้างต้นเป็นผลกระทบชั่วคราวระยะสั้น จึงส่งผลกระทบต่อ
ผู้อยู่โดยรอบโครงการในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม โครงการ
จะต้องกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบที่
เกิดขึ้น

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. กั้นพื้นที่ปรับปรุงงาน และติดป้ายเตือน “เขตปรับปรุงงาน”
ให้เห็นชัดเจน
2. ฉีดนํ้าล้างพื้นทำความสะอาดพื้น ที่ปรับปรุงงานแทนการ
กวาด เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
3. ควบคุ ม และลดปริ ม าณน้ ำ ไหลและน้ ำ โคลนบนพื้ น ที่
ปรับปรุงงาน
4. จัดเก็บทำความสะอาดบริเวณที่มีกิจกรรมการปรับปรุงงาน
ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยทุกครั้ง เมื่อ จบการ
ทำงานในแต่ละวัน

- ดูแลรักษาพื้นที่บริเวณที่มีกิจกรรม
ปรับปรุงงานให้มีความสะอาดและ
เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย
จำกั ด (นายพิ พั ฒ น์ ก้ องแดนไพร
ตำแหน่งกรรมการบริษัท หมายเลข
ติดต่อ 033-047490-1)

- ติดตั้งแผ่นกั้นเสียงชั่วคราวชนิดเคลื่อนย้ายได้ทั้ง 3 ด้าน เพื่อ
ป้องกันผลกระทบด้านเสียงรบกวน
- ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
เช่น หน้ากากกรองฝุ่นละอองและสารเคมี ถุงมือ ที่อุดหู ให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพการทำงาน

- ติ ด ตามเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ อ าจจะ
เกิ ด ขึ้ น ตลอดระยะปรั บ ปรุ ง งาน
หากพบว่ า มี เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นให้ จั ด
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไข
โดยทันที
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย
จำกั ด (นายพิ พั ฒ น์ ก้ องแดนไพร
ตำแหน่งกรรมการบริษัท หมายเลข
ติดต่อ 033-047490-1)

โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน พร้อมทั้งจัดส่งรายงาน 2 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผล
การติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน) ให้แก่ หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือ
กิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ
ผู้รับผิดชอบ บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด (นายพิพัฒน์ ก้องแดนไพร ตำแหน่งกรรมการบริษัท หมายเลขติดต่อ 033-047490-1)
หน้า 5-5

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
มาตรการติดตามตรวจสอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ

1.2 ทรัพยากรดินและการ
พังทลายของดิน

เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ มีการจัดภูมิทัศน์ โดยปลูกไม้พุ่ม
หญ้า และไม้ยืนต้นเป็นพื้นที่สีเขียวชั้นล่างและอยู่ภายนอก
อาคาร ทำให้มีความร่มรื่นสวยงามเพิ่มขึ้น โดยโครงการดำเนิน
กิจการเป็นอาคารโรงแรมซึ่งให้บริการที่พักชั่วคราวเพื่อการ
พักผ่อนอยู่อาศัยเป็นกิจกรรมหลัก จึง ไม่มีกิจ กรรมที่ส่งผล
กระทบอันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ
เมื่อเปิดดำเนินการสภาพพื้นที่จะปกคลุมไปด้วยอาคาร
ถนนภายในโครงการและพื้นที่สีเขียว มีเพียงกิจกรรมเพื่ออยู่
อาศัย และพักผ่อนเป็นหลักเท่านั้น ไม่มีกิจกรรมเปิดหน้าดิน
การขุดดิน หรือกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดการชะล้างพังทลาย
ของดิ น แต่ อ ย่ า งใด พร้ อ มทั ้ ง โครงการได้ จ ั ดให้ ม ี ก ารจั ดภูมิ
สถาปัตยกรรมโดยปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินภายใน
พื้นที่โครงการโดยรอบอาคารรวมไปถึงพื้นที่ว่างต่างๆ ซึ่งจะช่วย
ในการยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการพังทลายของดินได้อย่างดี พร้อม
ทั้งมีรั้วแนวเขตที่ดินโครงการ ดังนั้น ระยะดำเนินโครงการ คาด
ว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อดินและการชะล้างพังทลาย

1.การออกแบบอาคารใช้โทนสีอ่อน หรือใช้โทนสีอ่อนที่
ไม่ โ ดดเด่ น และให้ ม ีค วามสอดคล้อ งกั บสิ่ ง แวดล้อม
ข้างเคียง
2.จัดให้มีการดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการ
และดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภายในบริเวณโครงการอยู่เสมอ
1.ดูแลพื้นที่สีเขียวโครงการและพืชคลุมดินไม่ปล่อยให้มี
พื้นที่ว่างที่เป็นดิน เพื่อให้ช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการ
ชะล้างพังทลาย
2.ดูแลรักษาสวนหย่อม และต้นไม้ให้เจริญเติบโตดีอยู่
เสมอ
3.จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อ
รั บ เรื ่ อ งร้ อ งเรี ย นหากพบว่ า มี เ รื ่ อ งร้ อ งเรี ย นต้ อ ง
ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน

- ดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มี
ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
ผู ้ ร ั บผิ ดชอบ : บริ ษ ั ท ไรซิ ่ ง เอเชี ย จำกั ด (นาย
พิพัฒน์ ก้องแดนไพร ตำแหน่งกรรมการบริษัท
หมายเลขติดต่อ 033-047490-1)
-

หน้า 5-6

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
1.3 สภาพธรณีและแผ่นดินไหว

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ
พื้นที่โครงการไม่ได้อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังบริเวณที่ 1 และ
บริ เ วณที ่ 2 ตามกฎกระทรวงกำหนดการรั บ น้ ำ หนั ก ความ
ต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 และไม่ได้
อยู่ในบริเวณรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย (พ.ศ. 2555) หรือ
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว ดังนั้น โครงการจึงไม่เข้าข่าย
ต้ องออกแบบอาคารเพื ่ อรองรั บการเกิ ดแผ่ นดิ นไหว คาดว่ า
อาคารโครงการจะไม่ส่งผลกระทบทางด้านสภาพธรณีวิทยาและ
แผ่นดินไหว

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

1.จัดให้มีแผ่นพับประชาสัมพันธ์ คำแนะนำในการปฏิบัติ
ตัวหากเกิดแผ่นดินไหว สำหรับเผยแพร่กับผู้พักอาศัย
2.ติดตามข่าว สถานการณ์ คำแนะนำ คำเตือนต่างๆ จาก
ทางราชการอย่างต่อเนื่อง
3.กำหนดให้มีแผนการซักซ้อม การอพยพรวมคน กรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยจัดให้มีพนักงานประจำชั้น ควบคุมผู้
ที่อยู่ในอาคารให้อยู่ในความสงบ และนำทางมายังจุดรวม
คนที่ปลอดภัย และเมื่อตรวจเช็คจำนวนคนเรียบร้อย จึง
เคลื่อนย้ายไปยังจุดที่ปลอดภัย
4.ให้รีบออกจากอาคาร เมื่อมีการสั่งการจากผู้ที่ควบคุม
แผนป้องกันหรือผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้
5.ไม่ใช้ลิฟต์ เพราะหากไฟฟ้าดับอาจมีอันตรายจากการ
ติดอยู่ภายในลิฟต์
6.ให้หมอบอยู่ในส่วนของอาคารที่มีโครงสร้างแข็งแรง
สามารถรับน้ำหนักได้มากหรือใต้โต๊ะที่แข็งแรง เพื่อ
ป้องกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังร่วงลงมา และให้อยู่
ห่างจากประตู ระเบียงและหน้าต่างที่พังทลายได้ง่าย
7.ให้รีบออกจากอาคารโดยเร็วในโอกาสแรกที่แผ่นดิน
หยุดสั่นไหวแล้ว และหนีห่างจากสิ่งทีจ่ ะหล่นทับได้

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 5-7

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ
1) ฝุ่นละออง

2) มลพิษทางอากาศ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ
จากการประเมินความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมใน
ระยะดำเนินการ พบว่า กิจกรรมภายในพื้นที่ โครงการจะเกิดฝุ่น
ละออง (TSP) เท่ากับ 0.044 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และฝุ่น
ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เท่ากับ 0.019 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบปริมาณฝุ่นละอองที่คาดว่าจะเกิด
ขึ้นกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปนั้น พบว่า มีค่า
ไม่ เกิ นเกณฑ์ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ ่ งแวดล้ อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) จึงคาดว่าการดำเนินโครงการใน
ระยะดำเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านฝุ่นละอองในระดับต่ำ
จากการประเมินความเข้มข้นของมลสารจากยานพาหนะภายใน
พื้นที่โครงการ พบว่า
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เท่ากับ 0.20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
มีค่าไม่เกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ เท่ากับ 0.01 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร มีค่าไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เท่ากับ 0.003 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร มีค่าไม่เกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ความเข้มข้นของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เท่ากับ 2.53
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัด
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อไม่ให้เกิดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน
2.หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนโดยฉีดล้าง
ถนนเป็นครั้งคราวเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
3.ดูแลรักษาสภาพถนนทางเดินรถ และป้ายจราจรใน
โครงการให้สะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ กรณีที่พบว่า
ถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจรมีการชำรุดให้ซ่อมแซม
หรือเปลี่ยนใหม่ทันที
4.จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยปลูกไม้ยืนต้น
ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง
1.ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอด
รถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง
2.จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน รวมถึง
การควบคุมการปฏิบัติตามของผู้พักอาศัย
3.จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร
บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ
4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยเลือกพันธุ์ไม้
ยืนต้นที่นำมาปลูกบริเวณชั้น 1 ได้แก่ ต้นอโศกอินเดีย
บริ เวณชั ้ น 7 ได้ แก่ ลี ลาวดี และบริ เวณชั ้ น 8 ได้ แก่
น้ำเต้าต้น ส่วนพันธุ์ไม้พุ่ม/ไม้คลุมดินที่ปลูก เดหลี ใบ
กล้วย หญ้าหางกระรอก และหญ้ามาเลเซีย ซึ่งจะสามารถ
ดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากโครงการ

- ดูแลรักษาสภาพถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจรใน
โครงการให้สะอาดและมีสภาพดี อยู่เสมอ กรณีที่
พบว่า มีการชำรุดเสียหาย ให้ดำเนินการซ่อมแซม
หรือปรับเปลี่ยนใหม่โดยทันที
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด (นายพิพัฒน์
ก้องแดนไพร ตำแหน่งกรรมการบริษัท หมายเลข
ติดต่อ 033-047490-1)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
2) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)

1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน

1.6 ทรัพยากรแหล่งน้ำและ
คุณภาพนํ้าผิวดิน

1.7 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ
ใต้ดิน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ซึ่งความเข้มข้นของมลสารที่เกิดขึ้นจากโครงการมีค่าไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปกำหนด ดังนั้น
คุณภาพอากาศที่เกิดภายในพื้นที่โครงการมีผลกระทบต่อกิจกรรม
ของผู้เข้าพักโครงการและประชาชนภายนอกโครงการในระดับต่ำ
กิจกรรมหลักของโครงการจะใช้เพื่อการพักอาศัย จึงก่อให้เกิด
เสียงในระดับต่ำเสียงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดจากยานพาหนะที่วิ่ง
เข้า-ออก โครงการซึ่งเป็นระดับเสียงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และ
เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ผลกระทบในด้านเสียงที่เกิดขึ้น
คาดว่าจะมีในระดับต่ำหรือไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้
พักอาศัยของโครงการและชุมชนโดยรอบ

5. ดูแลบริเวณพื้นที่โครงการให้มีความสะอาด และเป็น
ระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ

1.กำหนดความเร็วของยานพาหนะต่างๆ ที่สัญจรในพื้นที่
โครงการ ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2.ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและ
ทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน
3.ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถแล้ว
4.จัดให้มีการปลูกต้นไม้ ตามผังภูมิสถาปัตยกรรมที่ได้
ออกแบบไว้ ภายในพื้นที่โครงการ
โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด รองรับน้ำเสีย -ปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
ได้ 51 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีประสิทธิภาพในการบำบัดร้อยละ 93 หัวข้อ การบำบัดน้ำเสียอย่างเคร่งครัด
ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีค่าบีโอดีภายหลังจากการบำบัดไม่
เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และสารแขวนลอย 30 มิลลิกรัม/ลิตร
ดังนั้น ระยะดำเนินการคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร
แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำผิวดินในระดับต่ำ
โครงการได้รับบริการน้ำใช้จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขา - ดำเนิ นการตามมาตรการป้ องกั น/ลดผลกระทบด้ าน
พัทยา (ชั้นพิเศษ) ที่มีแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาจากแหล่ง คุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดการปนเปื้อนด้าน
น้ำผิวดิน ไม่มีการใช้น้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลในการผลิตน้ำประปา อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดิน
ดังนั้น การใช้น้ำของโครงการในระยะดำเนินการจึงไม่ส่งผลกระทบ
ต่อแหล่งน้ำใต้ดิน

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-

-

-
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้าน
ชีวภาพ
2.1 ทรัพยากรสิง่ แวดล้อมทาง
ชีวภาพบนบก

2.2 ทรัพยากรสิง่ แวดล้อมทาง
ชีวภาพในน้ำ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ
โครงการตั้งอยู่ที่ ถนนพระตำหนัก ซอย 5 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีระบบนิเวศวิทยาสังคมเมืองจึง
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตใดๆ ที่สำคัญทางเศรษฐกิจหรือควรค่า
แก่การอนุรักษ์ และทรัพยากรนิเวศวิทยาบนบกประเภทสัตว์ป่า
หายากหรือพืชพรรณทางธรรมชาติที่สำคัญ ที่จะทำให้ลดจำนวน
หรือเพิ่มจำนวนจนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
พื้นที่โครงการไม่ได้มีพื้นที่ติดกับชายทะเล ระยะดำเนินการ
โครงการจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
ชนิดเติมอากาศ ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีค่าบีโอดีภายหลัง
จากการบำบัดไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และสารแขวนลอย 30
มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ ำเสียลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
ด้านหน้าโครงการ และก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเมือง
พัทยาต่อไป ดังนั้น น้ำหรือของเสียที่ปล่อยออกมา ไม่ทำให้
สิ่งมีช ีวิตในน้ำลดจำนวนหรือเพิ่มจำนวนจนส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างเคร่งครัด

-ปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ หัวข้อ การบำบัดน้ำเสียอย่างเคร่งครัด

หน้า 5-10

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์
3.1 การใช้นํ้า และการสำรองน้ำ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการตั้ งอยู ่ ในพื ้ นที ่ ร ั บผิดชอบของการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาเมืองพัทยา (ชั้นพิเศษ) ซึ่งในปีงบประมาณ 2562
มี ปริ มาณน้ ำ จำหน่ ายสู งสุดในเดือนพฤษภาคม 4,828,892
ลูกบาศก์เมตร/ปี และปริมาณน้ำจำหน่ายต่ำสุดในเดือนตุลาคม
4,044,904 ลูกบาศก์เมตร/ปี ซึ่งสามารถจ่ายนํ้าให้กับผู้ขอรับ
บริการน้ำประปา และสามารถจ่ายนํ้าให้กับโครงการ ซึ่งมีความ
ต้ องการนํ ้ าใช้ ประมาณ 63.93 ลู กบาศก์ เมตร/วั น ได้ อย่ าง
เพียงพอ ประกอบกับโครงการมีการสำรองน้ำใช้ภายในโครงการ
เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน จึงทำให้การใช้น้ำของโครงการจะไม่ส่งผล
กระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนโดยรอบ อย่างไรก็ตาม โครงการ
กำหนดให้มีมาตรการด้านการใช้น้ำและสำรองน้ำอย่างเคร่งครัด

1.จัดให้มีการสำรองน้ำปริมาณรวม 169 ลูกบาศก์เมตร (ถัง
เก็บน้ำใต้ดิน 1 ถัง ความจุ 165 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำ
ชั ้ นดาดฟ้ า 8 ถั ง ขนาดถั งละ 500 ลิ ตร ความจุ รวม 4
ลูกบาศก์เมตร) ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานได้มากกว่า 2 วัน
2.กำหนดช่ วงเวลาในการปล่ อยให้ น ้ ำประปาไหลจากท่ อ
ประปาเมนหลักเข้ามาในถังเก็บน้ำสำรองของโครงการเอง
ในช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำน้อย เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีการ
ใช้น้ำสูงสุด ซึ่งจะลดผลกระทบต่อแรงดันน้ำของชุมชนที่อยู่
โดยรอบพื้นที่โครงการ
3.ประชาสั มพั นธ์ ขอความร่ วมมื อในการประหยั ดน้ ำแก่
ผู้ใช้บริการและพนักงานโครงการ โดยติดป้าย/คำขวัญใน
ห้องพักและพื้นที่สาธารณะอื่นๆ เป็นต้น
4.ตรวจสอบรอยรั่วของท่อจ่ายน้ำบริเวณรอยต่อและปั๊มสูบ
น้ำเพื่อลดการสูญเสียน้ำอย่างเปล่าประโยชน์
5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่
ในสภาพดี หากพบว่าชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซม
ทันที
6. กำหนดล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองทุก 6 เดือน
เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้อยู่ภายในโครงการ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.ตรวจสอบเส้นท่อประปา และการทำงานของ
เครื ่ องสู บนํ ้ า และวาล์ วต่ า งๆ เดื อนละ 1 ครั้ ง
ตลอดระยะดำเนินการ
2.ตรวจสอบโครงสร้างของถังเก็บน้ำ ชั้นใต้ดิน
และชั ้ นดาดฟ้ า รอยแตกร้ าว เพื ่ อป้ องกั นการ
ปนเปื้อนของมลพิษจากภายนอก ซึ่งอาจมีผลต่อ
สุขภาพของผู้พักอาศัย
3.ตรวจสอบสภาพพื้นผิว และสีที่ทาเคลือบผิววัสดุ
ของถังเก็บน้ำใต้ดิน ให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดกร่อน
4.ตรวจสอบการทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง
ของโครงการ
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
(นายพิพัฒน์ ก้องแดนไพร ตำแหน่งกรรมการ
บริษัท หมายเลขติดต่อ 033-047490-1)

หน้า 5-11

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้นํ้า และการสำรองน้ำ
(ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

7. ตรวจสอบการทำงานของมิเตอร์น้ำที่ติดตั้งไว้เป็น
ประจำทุกวัน วันละ 1 ครั้ง เพื่อสังเกตว่ามีการทำงาน
อยู่ตลอดเวลาหรือไม่ และค่าปริมาณน้ำในมิเตอร์ข้นึ สูง
ผิดปกติหรือไม่
8. ตรวจสอบสภาพภายในถังเก็บน้ำสำรอง (ใต้ดินและ
ชั้นดาดฟ้า) ทุกครั้งภายหลังการล้างทำความสะอาด
กรณี พ บว่ า ภายในถั ง มี ร อยรั ่ ว ซึ ม แตกร้ า ว หรื อ มี
ลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้ เกิดการปนเปื้อนลงในน้ำต้อง
เร่งดำเนินการแก้ไขโดยทันที
9. จัดให้มีการวางแผนและซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำใต้ดิน
โดยให้ปฏิบัติงานในวันจันทร์ -พฤหัส ในช่วงเวลาหลัง
10.00 น. เนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งที่ มี ผู้ พั ก เช็ ค เอาท์ ห รื อ
ออกท่ อ งเที่ ย ว และงดซ่อมบำรุงในวันศุกร์ -อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
ต่อผู้เข้าใช้บริการ
10. จัดให้มีแผงกั้นจราจร พร้อมป้าย“ระวังงานซ่อม
บำรุงถังเก็บน้ำใต้ดินของโครงการ” กั้นระหว่างพื้นที่ที่
ต้องใช้ในการซ่อมบำรุงและทางเดินรถที่ยังสามารถใช้
ในการสัญจรได้

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 5-12

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้นํ้า และการสำรองน้ำ
(ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

11.จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และดูแล
ความปลอดภัยของผู้อยู่ในโครงการที่สัญจรผ่านพื้นที่ที่
ต้องใช้ในการซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำใต้ดินของโครงการ
และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ให้บริการล้างทำความ
สะอาดถั ง เก็ บ น้ ำ ใต้ ด ิ น ในช่ ว งเวลานั ้ น ๆ ตลอดจน
ภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จะต้องดูแลรักษาความ
สะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ให้คงสภาพเหมือนเดิม เพื่อ
ลดผลกระทบของผู้พักภายในโครงการ
12. มาตรการด้านความปลอดภัยและการปนเปื้อนใน
ถังเก็บน้ำใต้ดิน โดยเลือกใช้ถังเก็บน้ำแบบสำเร็จรูป ซึ่ง
ภายในถังจะใช้สีรองพื้นและทับหน้าด้วยสีอีพ็อกซี่ที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งมีความหนาต่อชั้นสูง มี
การยึดเกาะดี ทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและการขูด
ขีด และน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดินจะไม่มีการปนเปื้อนและ
ปลอดภัยสำหรับการบริโภค
13. ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง โดยล้างทำความ
สะอาดถัง เก็บน้ำ สำรอง อย่า งน้อยทุก 6 เดือนเพื่อ
สุขภาพอนามัยที่ดีของผู้พักอาศัย โดยมีขั้นตอนและวิธี
ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองตามวิธีที่เสนอแนะโดย
การประปานครหลวงและการออกแบบฝาปิดบ่อพักน้ำ
ใต้ดินได้ออกแบบให้ม ีจ ำนวน 2 ฝา/บ่อ เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ลงไปทำความสะอาด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 5-13

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ
โครงการมีปริมาณน้ำเสีย 50.97 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจัด
ให้มีระบบบําบัดน้ำเสียสําเร็จรูปแบบเติมอากาศ จํานวน 1 ชุด
มีขนาดที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ 51 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่ง
บำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร และมีค่า
BOD ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยนํ้าทิ้งจะ
ระบายออกสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยา ดังนั้น โครงการ
ไม่มีการระบายนํ้าลงสู่แหล่งนํ้าผิวดินโดยตรง จึงไม่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพนํ้า
นอกจากนี้โครงการได้มีระบบจัดการละอองน้ำ (Aerosol)
จากระบบน้ำเสีย และก๊าซมีเทน เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
โครงการมีปริมาณน้ำเสีย 50.98 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจัด
ให้มีระบบบําบัดน้ำเสียสําเร็จรูปแบบเติมอากาศ จํานวน 1 ชุด
ซึ่งบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร และมี
ค่า BOD ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยนํ้าทิ้งจะ
ระบายออกสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยา ดังนั้น โครงการ
ไม่มีการระบายนํ้าลงสู่แหล่งนํ้าผิวดินโดยตรง จึงไม่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพนํ้า
นอกจากนี้โครงการได้มีระบบจัดการละอองน้ำ (Aerosol)
จากระบบน้ำเสีย และก๊าซมีเทน เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

1.โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสําเร็จรูป แบบเติม
อากาศ จำนวน 1 ชุด ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่
เกิดขึ้นจากโครงการ และบำบัดน้ำ เสีย ให้ได้ค ุ ณ ภาพ
มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร และ มีค่า BOD ออกจาก
ระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายเข้าสู่ระบบ
ท่อรวบรวมน้ำเสียของเมืองพัทยา
2.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ
บำบั ด น้ ำ เสี ย เป็ น ผู้ ค วบคุ ม ระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย และ
บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ
3.สูบกากตะกอนออกจากส่วนเกรอะ ทุกๆ 4 เดือน/
ครั้ง
4.ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบั ดน้ำ เสี ย และ
อุปกรณ์เป็นประจำทุกวัน
5.จัดให้มีป้ายสัญลักษณ์ โดยตีเส้นแดงระบุ “ตำแหน่ง
ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย” ซึ่งอยู่ใต้บริเวณที่จอดรถของ
อาคารที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อความสะดวก
ของเจ้าหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซม
6.กำหนดช่วงเวลาการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ
บำบัดน้ำเสีย ให้ปฏิบัติงานในวันจันทร์ -พฤหัส หลัง
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และไม่ปฏิบัติงานในวันศุกร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อให้เกิดผลกระทบ
น้อยที่สุดต่อผู้เข้าใช้บริการ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนและหลังการ
บำบัดนํ้าเสียทุกเดือนตลอดระยะดำเนินการ โดยมี
ดัชนีที่ตรวจวัดดังนี้
-pH
-BOD
-Suspended Solids
-Sulfide
-Total Dissolved Solids
-Settleable Solids
-Fat Oil and Grease
-TKN
-ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด
โครงการต้องตรวจคุณภาพน้ำหลังการบำบัดให้มีค่า
เป็นไปตามาตรฐานที่กำหนดทุกพารามิเตอร์
2.ดำเนิ นการเก็ บสถิ ต ิ และข้ อมู ลซึ ่ ง แสดงผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำ
บันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ภายใน
พื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการ
เก็บสถิติและข้อมูล
3.ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2.
และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเมืองพัทยาภายในวันที่
15 ของเดื อ นถั ด ไปหรื อ รายงานด้ ว ยวิ ธ ี ก ารทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามที ่ อ ธิ บ ดี ก รมควบคุ ม มลพิ ษ
ประกาศกำหนด
หน้า 5-14

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ

3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)

3.3 การจัดการสระว่ายน้ำ
- โครงสร้างและความ
ปลอดภัยของสระว่ายน้ำ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

7.ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้เข้า ใช้บริการทราบในการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง านการดู แ ลบำรุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซมระบบ
บำบัดน้ำเสีย เพื่อแจ้งขออภัยในความไม่สะดวกแก่ผู้
เข้าใช้บริการ
โครงการจั ด ให้ ม ี ส ระว่ า ยน้ ำ ระบบคลอรี น เพื ่ อ บริ ก ารแก่
ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร จำนวน 1 แห่ ง บริ เ วณชั ้ น 7 ของอาคาร เพื่ อ
สุขภาพของผู้ใช้สระว่ายน้ำ โครงการกำหนดมาตรการด้าน
ความปลอดภัยของสระว่ายน้ำและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำตามคำแนะนำของคณะกรรมการ
สาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบ
กิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ซึ่งถ้า
สระว่ายน้ำขาดการดูแลรักษาตามหลักสุขาภิบาล การอนามัย
สิ ่ งแวดล้ อม การดู แลคุ ณภาพน้ ำ รวมทั้งมาตรการด้านความ
ปลอดภัยอย่างถูกต้อง สระว่ายน้ำอาจกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อ
โรคต่างๆได้ เช่น โรคเยื่อตาอักเสบ หูอักเสบ โรคผิวหนัง โรค
ระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งโรคไม่
ติดเชื้อต่างๆ อันเนื่องมาจากการใช้สารเคมี เช่น อาการผิวหนัง
เนื่องจากแพ้สารเคมี อาการเจ็บคอ ไอ แน่นหน้าอก อาการ
คลื่นไส้อาเจียน เนื่องจากแพ้สารเคมี นอกจากนั้นยังรวมถึง
อุบัติเหตุที่เกิดจากกระเบื้องบาดและอุบัติเหตุต่างๆ ด้วย ทั้งนี้
จากการกำหนดมาตรการเพื่อการดูแลสระว่ายน้ำดังกล่าว คาด
ว่า การจัดให้มีสระว่ายน้ำของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ใช้บริการและชุมชนโดยรอบ

1.โครงสร้างสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำซึม
ไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดีและทำความสะอาดได้
2.วัสดุกระเบื้องต้องทนต่อแรงดันมหาศาลในสระว่าย
น้ำได้เป็นอย่างดี รับน้ำหนักได้มากกว่ากระเบื้องทั่วไป
และเป็นกระเบื้องขนาดมาตรฐานของสระว่ายน้ำที่ยึด
เกาะกั บ ผิ ว ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ไม่ หลุดร่อนเสียหายก่อน
เวลาอันควร ป้องกันการแตกร้าวของกระเบื้อง
กรณีที่กระเบื้องแตก ร้าว หรือหลุด
- กำหนดจุดบริเวณที่กระเบื้องแตก ร้าว หรือ
หลุดนั้นให้เป็นจุดอันตราย แสดงตำแหน่งพื้นที่นั้นให้
ชัดเจน เช่น ทุ่นลอย เป็นต้น และห้ามว่ายน้ำเข้าไป
บริเวณนั้น
3.จัดให้มีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ อยู่ใน
สภาพดีและไม่มีน้ำล้นออกจากราง
4.จัดให้มีป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำที่สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน
5.จั ด ให้ ม ี แ สงสว่ า งเพี ย งพอทั ่ ว บริ เ วณสระว่ า ยน้ ำ
เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระใน
เวลากลางคืน

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.ตรวจสอบมิ เ ตอร์ ข องระบบบำบั ด น้ำเสียทุก
เดือน ตลอดระยะดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด (นายพิพัฒน์
ก้องแดนไพร ตำแหน่งกรรมการบริษัท หมายเลข
ติดต่อ 033-047490-1)
- ตรวจสอบสภาพโครงสร้ า งสระว่ า ยน้ ำ และ
อุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานทุก
วัน ตลอดระยะดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด (นายพิพัฒน์
ก้องแดนไพร ตำแหน่งกรรมการบริษัท หมายเลข
ติดต่อ 033-047490-1)

หน้า 5-15

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
- โครงสร้ า งและความ
ปลอดภัยของสระว่ายน้ำ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

6.กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่สระว่ายน้ำ เพื่อ
ควบคุมดูแล และให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิด เหตุ
ฉุกเฉิน
7.จัดให้มีที่ล้างตัว อ่างล้างมือ ที่ล้างเท้า ก่อนลงสระ
ว่ายน้ำ
8.จัดให้มีตู้เก็บสิ่งของ ที่วางรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการ
9.จัดให้มีห้องน้ำ และห้องสุขาแยกจากกันให้บริ การ
ในบริเวณสระว่ายน้ำ
10.กำหนดให้มีข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มาใช้บริการติดไว้
ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน เช่น
- ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด
- ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง
- ผู ้ ท ี ่ เ ป็ น โรคตาแดง โรคผิ ว หนั ง เป็ น หวั ด หู
น้ำหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นในสระว่ายน้ำ
- ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ
- ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม และขวดแก้ว เข้าพื้นที่
สระว่ายน้ำ
เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี และเด็กที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นต้องมี
ผู้ปกครองหรือผู้ฝึกสอนคอยดูแล
- วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำ
11.จัดให้มีการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 5-16

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
- อุบัติเหตุจากการจมน้ำ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ
ผู้ใช้สระว่ายน้ำอาจได้รับอันตรายจากการใช้สระว่ายน้ำ
ได้แก่ การลื่น หกล้ม บริเวณที่มีน้ำขัง หรืออาจเกิดอุบัติเหตุใน
ระหว่างว่ายน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุให้จมน้ำ ดังนั้น โครงการต้อง
กำหนดให้มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

1.ต้องกำหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่ นำเด็กอายุต่ำ
กว่า 10 ปี และเด็กที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่
สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ
2.จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับ
ความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยมีตัวเลขแสดง
ความลึกเป็นระยะๆ อย่างน้อย 2 ระยะ
3.จัดให้มีการรั กษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระ
ว่ายน้ำ อย่างสม่ำเสมอ
4.จั ด ให้ ม ี ก ารทำความสะอาดไม่ ใ ห้ ข อบสระและ
ทางเดินขอบสระเปียก ลื่น ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้
บริเวณสระว่ายน้ำ
5.จัดให้มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่
เห็นชัดเจนและนำมาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มี
ได้แก่
- โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน
- ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิ้ว หรือทุ่น
ลอย ผูกเอาไว้กับเชือกยาไม่น้อยกว่าความกว้างของสระ
ว่ายน้ำอย่างน้อย 2 อัน
- ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใดมีความยาวไม่น ้อ ย
3.5 กว่า เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน และต้อง
วางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ
- เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่และสำหรับเด็ก
อย่างละ 1 ชุด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำให้มี
ความชัดเจนและมองเห็นได้ง่าย
2.ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น ไม้
ช่วยชีวิต ห่วงชูช ีพ โฟม ช่วยชีวิต ให้อยู ่ ใ น
สภาพพร้อมใช้งาน
ผู ้ ร ั บผิ ดชอบ : บริ ษ ั ท ไรซิ ่ ง เอเชี ย จำกั ด (นาย
พิพัฒน์ ก้องแดนไพร ตำแหน่งกรรมการบริษัท 033047490-1)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
- อุบัติเหตุจากการจมน้ำ
(ต่อ)

- คุณภาพน้ำใน
สระว่ายน้ำ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ ตลอดเวลาไว้
ประจำสระว่ายน้ำ และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด
6.จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ
ตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
น้ำและการดูแลรักษาสระว่ายน้ำรวมทั้งเป็นผู้ที่ชำนาญในการว่ายน้ำและผ่าน
การอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่
ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ
7.ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำให้ชัดเจน
8.มี อ ุ ป กรณ์ ส ื ่ อ สารที ่ ส ามารถติ ด ต่ อ บุ ค คลหรื อ สถานที ่ ส ำคั ญ ๆ เช่ น
โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ
เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำ และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของ
สถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ
การฆ่ า เชื ้ อ โรคในสระว่ า ยน้ ำ จะใช้ ร ะบบ 1.ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำจะใช้ระบบคลอรีน
คลอรีนเพื่อฆ่า เชื ้อ โรค ทั้ง นี้ โครงการกำหนดให้ มี 2.ต้องดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลาที่สมควรเพื่อให้ท ำงานได้
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในเรื่องคุณภาพ เต็มประสิทธิภาพ
น้ำในสระว่ายน้ำ
3.ดำเนินการดูดตะกอน ล้างตะไคร่และตักเศษผงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
4.จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ โดยมีข้อความอย่างน้อย
ดังนี้
- ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน้ำ
- จำนวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน้ำ
- ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน้ำทุกครั้งและห้ามทำสระว่ายน้ำ
สกปรก
- ผู้เป็นโรคตาแดง ผิวหนัง หวัด หูเป็นน้ำหนวกหรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามใช้
สระว่ายน้ำ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.จัดให้มีพนักงานดูแลทำความสะอาด
ไม่ให้น้ำจากบริเวณทางเดินไหลลงสู่
สระว่ายน้ำเนื่องจากทำให้น้ำในสระ
สกปรกเกิดการปนเปื้อน โดยต้องทำ
ความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำทุกวัน
หลังจากปิดใช้สระว่ายน้ำแล้ว
2.ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ
ทุ ก ๆวั น วั น ละ 2 ครั ้ ง ตลอดระยะ
ดำเนินการ โดยมีดัชนีตรวจวัดดังนี้
- ใส สะอาด ไม่มีเศษผง หรือเศษ
ใบไม้ในสระว่ายน้ำ
- ความเป็น กรด - ด่าง (pH)
- ค่าคลอรีนอิสระตกค้าง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
- คุณภาพน้ำใน
สระว่ายน้ำ (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.ตรวจสอบเกี ่ ย วกั บ การจั ด การสารเคมี การจั ด การสิ่ ง
ปฏิกูล น้ำเสีย และมูลฝอย การสุขาภิบาลอาหาร และน้ำดื่ม
การป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค การดูแลสุขภาพ
และความปลอดภั ย และเหตุ ร ำคาญ ให้ ส อดคล้ อ งตาม
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่องการควบคุมกิจ การสระว่า ยน้ำ หรือ กิจ การอื ่นๆ ใน
ทำนองเดียวกัน
6.จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระ
ว่ า ยน้ ำ ได้ แ ก่ เครื ่ อ งดู ด ตะกอน แปรงขั ด สระชนิ ด ลวด
ทองเหลืองและพลาสติกรวมทั้งตะแกรงช้อนวัสดุแขวนลอย
7.ดูแลไม่ให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ
8.ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ำ ในสระว่ า ยน้ ำ ให้ ม ี ค ่ า เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กำหนดอยู่เสมอ เมื่อพบว่าน้ำในสระว่ายน้ำมีค่า
เกินมาตรฐานให้ดำเนินการแก้ไขทันที

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำทุกๆ
เดื อ น หรื อ เดื อ นละ 1 ครั ้ ง ตลอดระยะ
ดำเนินการ โดยมีดัชนีตรวจวัดดังนี้
- ค่ า โคลิ ฟ อร์ ม แบคที เ รี ย (coliform
Bacteria)
- ค ่ า แ บ ค ท ี เ ร ี ย Escherichia coli,
Strephylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa
4.ตรวจสอบคุณภาพน้ำทางเคมีและชีวภาพ
ปีละ 1 ครั้ง โดยมีดัชนีตรวจวัดดังนี้
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)
- คลอรี นที ่ รวมกั บสารอื ่ น (Combined
Chlorine)
- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)
- ความกระด้าง (Calcium hardness)
- กรดไซยานูริก (Cyanuric acid)
- คลอไรด์ (Chloride)
- แอมโมเนีย (Ammonia)
- ไนเตรต (Nitrate)
- โคลิฟอร์มทั้งหมด
(Total Coliform Bacteria)
- ค่าแบคทีเรีย Escherichia coli,
Strephylococcus aureus,
Pseudomonas aeuginosa
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ

- คุณภาพน้ำใน
สระว่ายน้ำ(ต่อ)
3.4 การระบายนํ้าและการ
ป้องกันน้ำท่วม
- การระบายน้ำ

- การป้องกันน้ำท่วม

โครงการมีพื้นที่ 874.40 ตารางเมตร เมื่อโครงการพัฒนาเป็น
อาคารโรงแรม จะทำให้สภาพพื้นที่โครงการส่วนใหญ่ปกคลุมด้วย
อาคาร ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และพื้นคอนกรีต
ส่วนที่เหลือจะพัฒนาเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ และจัดสภาพภูมิทัศน์
เพื่อความสวยงาม โดยท่อระบายน้ำทิ้งของโครงการจะต่อเชื่อมกับ
ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ
โครงการมีการออกแบบระบบระบายน้ำภายในโครงการ และ
จัดให้มีระบบหน่วงน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่โครงการในเส้นท่อระบาย
น้ำของโครงการ คาดว่า การระบายน้ำของโครงการเพื่อออกสู่ท่อ
ระบายน้ำสาธารณะจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ ข้างเคียงและผู้อยู่
อาศัยโดยรอบในระดับต่ำ
บริเวณที่ตั้งโครงการ เมื่อเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักนาน
หลายชั่วโมง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนไหลบ่าจากบริเวณพื้นที่
โครงการลงสู่ท่อระบายน้ำตามแนวถนนในซอยพระตำหนัก 5 แต่
ไม่มีน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการและพื้นที่ข้างเคียง แต่ทั้งนี้
เมื่อมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ะส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไหลบ่า
จากบนเขาพระตำหนักลงสู่บริเวณชายหาดยินยอม อ่าวแหลมไม้
รวก ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ลาดที่รับน้ำจากพื้นที่เขาพระตำหนักทำให้
น้ำระบายลงสู่ทะเลไม่ทันทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าว โดย
ระบบท่อที่วางไว้เดิมในบริเวณชายหาดยินยอมมีลักษณะเป็นท่อ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

1.จัดให้มีการหน่วงน้ำในโดยจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำเก็บกัก
ได้เก็บกักได้ 13.55 ลูกบาศก์เมตร ควบคุมอัตราการ
ระบายน้ ำ ออกนอกพื ้น ที ่โ ครงการด้ วยวิ ธ ีก ารจำกัด
ขนาดท่อระบายน้ำก่อนออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
โดยใช้ท่อขนาด Ø 0.15 เมตร ซึ่งมีอัตราการระบายน้ำ
ออกจากโครงการหลั ง การพั ฒ นาโครงการ 0.007
ลูกบาศก์เมตร/วินาที (ไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อน
พัฒนาโครงการ 0.009 ลูกบาศก์เมตร/วินาที)
2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยรอบอาคาร 2
ครั้ง/ปี (ก่อน-หลังฤดูฝน)
3.ดูแลรักษาระบบระบายน้ำ ได้แก่ ตะแกรงดักมูลฝอย
รางระบายน้ำ และเส้นท่อระบายน้ำ รวมทั้งเครื่องสูบ
น้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
4.ตรวจสอบท่อระบายน้ ำและบ่อพักน้ำเป็นประจำอยู่
เสมอ เมื่อพบว่าภายในท่อระบายน้ำหรือบ่อพักน้ำมีสิ่งอุด
ตัน ซึ่งจะกีดขวางการระบายน้ำ ให้ทำความสะอาดเก็บ
ขยะและขุดลอกดินตะกอนที่ตกค้างภายในท่อระบายน้ำ
และบ่อพักน้ำออกให้หมด โดยเฉพาะก่อนถึงฤดูฝน

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผูร้ ับผิดชอบ : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด (นายพิพัฒน์
ก้องแดนไพร ตำแหน่งกรรมการบริษัท หมายเลข
ติดต่อ 033-047490-1)
1. ตรวจสอบการรั่วซึมหรือแตกร้าว ของท่อระบาย
น้ำของโครงการตลอดระยะดำเนินการ
2.ตรวจสอบ และทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และ
บ่อดักตะกอนตลอดระยะดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด (นายพิพัฒน์
ก้องแดนไพร ตำแหน่งกรรมการบริษัท หมายเลข
ติดต่อ 033-047490-1)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
- การป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)

3.5 การจัดการมูลฝอยและ
สิ่งปฎิกลู

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คู่ขนาดเล็กและมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก จึงส่งผลให้
เกิดภาวะน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เมืองพัทยาได้อนุมัติ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนเพื่อป้องกัน น้ำท่วม
โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ.2564 เพื่อก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำ ขนาดกว้าง 5.50
เมตร ยาว 7 เมตร ลึก 5.30 เมตร เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่ไหล
บ่าจากบนเขาพระตำหนักระบายลงสู่ทะเลด้วยท่อระบายน้ำ
ขนาด Ø 2.0 เมตร ยาวกว่า 1 กิโลเมตร ทดแทนระบบท่อเดิม ซึ่ง
หากดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำใหม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที ่ กำหนด ก็ จ ะทำให้ ป ั ญหาน้ ำ ท่ วมขั งบนบริ เวณ
ดังกล่าวเบาบางลงไปเป็นอย่างมาก
มู ล ฝอยที ่ เ กิ ด จากการดำเนิ น โครงการ แยกเป็ น
มูลฝอยเปียก (ย่อยสลายได้) ได้แก่ เศษอาหารต่างๆ เศษใบไม้ กิ่ง
ไม้ มูลฝอยแห้ง (ทั่วไป) ได้แก่ ภาชนะหีบห่อบรรจุภัณฑ์ต่างๆ
เช่น โฟม ถุงขนม เป็นต้น มูลฝอยรีไซเคิล ได้แก่ กระดาษ ถุง ขวด
แก้วพลาสติก และมูลฝอยอันตราย ได้แก่ หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย
ขวดน้ ำ ยาล้ า งห้ อ งน้ ำ เป็ น ต้ น ซึ ่ ง จากการประเมิ น พบว่ า
“โครงการจะมีมูลฝอยคิดเป็นปริมาตรรวมได้ 0.81 ลูกบาศก์
เมตร/วัน” โครงการมีการจัดการมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ
โดยจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยไว้บริการภายในห้องพัก และส่วน
ต่างๆ ภายในโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานคัดแยกขนย้าย
และจัดเก็บมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวมที่มีความสามารถรองรับ
มูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ซึ่งมีความเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอยที่

5.จัดจ้างบริษัทกำจัดหนูและแมลงสาบในเส้นท่อระบายน้ำเป็นประจำ
เสมอ
6. กรณีฝนตกหนัก และมีน้ำไหลบ่าสูงขึ้นบริเวณถนนด้านหน้าโครงการ
เพื่อรอการระบาย ให้โครงการติดตั้งกระสอบทรายตลอดแนวด้านหน้า
อาคารโครงการเพื่อกันน้ำจากภายนอกโครงการเข้าสู่ภายในพื้นที่โครงการ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม มีพื้นที่วางกองเก็บมุลฝอยความจุรวม - ตรวจสอบบริเวณห้ องพักมูลฝอย
6.47 ลู ก บาศก์ เ มตร (ความสู ง ในการกองเก็ บ ที ่ 1.0 เมตร) แบ่ ง รวมไม่ ให้ ม ี ม ู ลฝอยตกค้ าง และดู แล
ออกเป็น 4 ห้อง คือ ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ความสะอาดเป็นประจําทุกวันตลอด
ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล และห้องพักมูลฝอยอันตราย
ระยะดำเนินการ
2.การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณหรือนํ้าหนักมากเกินไป โดย
บรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง
3.ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยของโครงการ
ต้องมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวก
ต่อการขนย้าย
4.จั ด ให้ ม ี ก ารทำความสะอาดห้ อ งพั ก มู ล ฝอยรวมอย่ า งสมํ ่ า เสมอ
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค โดยน้ำเสียที่เกิด
จากการล้างพื้นห้องพักมูลฝอยรวมจะไหลเข้าสูระบบบําบัดน้ำเสียรวม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการมูลฝอยและ
สิ่งปฎิกลู (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เกิดขึ้นของโครงการ ประกอบกับเมืองพัทยามีความสามารถใน
การเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวันได้หมดโดยไม่มีมูลฝอยตกค้าง คาด
ว่า การจัดการมูลฝอยของโครงการและการเก็บขนมูลฝอยของ
เมืองพัทยาซึ่งจะกระทำเป็นช่วงเวลาที่ แน่นอนและใช้เวลาจัดเก็บ
ไม่ นานจะส่งผลกระทบด้ านการจราจร ทั ศนี ยภาพ และกลิ่น
รบกวนต่อผู้เข้าใช้บริการ พนักงาน และผู้อยู่อาศัยโดยรอบใน
ระดับต่ำ
โครงการมีการจัดการมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ โดยจัด
ให้มีถังรองรับมูลฝอยไว้บริการภายในห้องพัก และส่วนต่างๆ
ภายในโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานคัดแยกขนย้ายและ
จัดเก็บมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวมที่มีความสามารถรองรับ
มูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ซึ่งมีความเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นของโครงการ ประกอบกับเมืองพัทยามีความสามารถใน
การเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวันได้หมดโดยไม่มีมูลฝอยตกค้าง คาด
ว่า การจัดการมูลฝอยของโครงการและการเก็บขนมูลฝอยของ
เมืองพัทยาซึ่งจะกระทำเป็นช่วงเวลาที่ แน่นอนและใช้เวลาจัดเก็บ
ไม่ นานจะส่งผลกระทบด้ านการจราจร ทั ศนี ยภาพ และกลิ่น
รบกวนต่อผู้เข้าใช้บริการ พนักงาน และผู้อยู่อาศัยโดยรอบใน
ระดับต่ำ

5.ห้องพักมูลฝอยจะต้องมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้
อยู่อาศัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการ
เก็บขนมูลฝอยเท่านั้น
6.จัดให้มีพนักงานขนย้ายมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยมายังรถเก็บขน
มูลฝอย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บขนมูลฝอยให้กับเมือง
พัทยา
7.ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่เก็บกวาดและล้างทำความสะอาดบริเวณ
พื้นถนนที่เป็นจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยทันทีทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บ
ขนมูลฝอยดำเนินการเก็บขนมูลฝอยเสร็จสิ้น
8.ควบคุมพนักงานไม่ให้นำมูลฝอยมากองไว้เพื่อรอการเก็บขน
9.ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของเมืองพัทยาให้มาเก็บ
มูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอทุกวันมิให้มีการตกค้าง
10.ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้เข้ามารับซื้อ
มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกโดยตรง
11.มูลฝอยอันตรายจัดให้มีการคัดแยก เก็บรวบรวมไว้ เมื่อมีปริมาณ
มากพอ ทางโครงการจะติดต่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือเมืองพัทยาเข้ามารับไปกำจัดทุก 2-3 เดือน หรือ
ตามความเหมาะสมของปริมาณมูลฝอย เพื่อนำไปกำจัดตามหลัก
วิชาการต่อไป
12.กำหนดให้แม่บ้าน/ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวการคัดแยกและเก็บขนมูล
ฝอยมีการตรวจสุขภาพประจำปี และมีการอบรมความรู้ด้านสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยจากการทำงาน
13.รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการภายในโครงการหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุ
ภัณฑ์ ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น ขวดสเปรย์ต่างๆ
และพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำอีกได้ เช่นถ่านไฟฉายหรือ
แบตเตอรี่ ที่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ ,ขวดใส่น้ำแบบแก้ว เป็นต้น

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้ ร ั บ ผิ ด ชอบ : บริ ษ ั ท ไรซิ ่ ง เอเชี ย
จำกั ด (นายพิ พ ั ฒ น์ ก้ อ งแดนไพร
ตำแหน่ ง กรรมการบริ ษ ั ท หมายเลข
ติดต่อ 033-047490-1)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ

3.5 การจัดการมูลฝอยและ
สิ่งปฎิกลู (ต่อ)

3.6 การใช้ไฟฟ้า

โครงการจะได้รับบริการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเมืองพัทยา โดยจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง
โดยเลือกใช้หม้อแปลงชนิด Oil Immersed Type ขนาด 630 kVA
ทั้งนี้ จากการที่โครงการออกแบบให้มีระบบไฟฟ้าปกติซึ่งเพียงพอ
ต่อการใช้งานภายในโครงการ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉินในกรณี
ระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า จะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้กระแสไฟฟ้าของผู้อยู่อาศัยโดยรอบ และ
มีความปลอดภัยเพียงพอต่อผู้เข้าใช้บริการและพนักงานภายใน
โครงการ

3.7 การอนุรักษ์พลังงาน

การดำเนินโครงการจะมีความต้องการใช้พลังงานเพื่อกิจกรรม
ต่างๆ มากขึ้น โดยคำนึงแนวคิดในการออกแบบเพื่อช่วยประหยัด
ในการใช้ พลั งงานภายในอาคาร โดยการลดพื ้ นผิ วคอนกรี ต
โดยรอบอาคารด้วยการใช้การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อ
ความร่มรื่น และช่วยลดการนำพาและถ่ายเทความร้อนเข้าสู่
อาคาร และออกแบบให้บริเวณทางเดินของอาคารได้รับแสงสว่าง
จากภายนอก เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ดังนั้น กิจกรรมการ
อนุรักษ์พลังงานภายในโครงการจึงมีส่วนช่วยให้การใช้พลังงาน
ภายในอาคารสามารถลดลงได้โดยบริษัทได้แยกมาตรการอนุรักษ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
14.โครงการต้ อ งใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ม ี อ ายุ ก ารใช้ ง านยาวนาน เช่ น
หลอดไฟที่มีอายุการใช้งานนานๆ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ใน
สภาพที่ดี เพื่อที่โครงการจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์
ที่หมดอายุการใช้งาน
15.กำหนดให้แม่บ้าน/ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวการคัดแยกและเก็บขนมูล
ฝอยใช้อุปกรณ์ป้องกัน มีผ้าปิดจมูก พร้อมสวมถุงมือขณะปฏิบัติการ
คัดแยกและเก็บขนมูลฝอย เพื่อป้องกันการสัมผัสมูลฝอยโดยตรงต้น
1.เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดไฟ เช่น ใช้หลอดไฟ LED
2.แนะนำและรณรงค์ให้พนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดย
- ปิดสวิตช์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน
- ทำความสะอาดหลอดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างโดยไม่ต้องใช้พลังงาน
มากขึ้นเป็นประจำ
2.การจ่ายไฟฟ้าและพลังงาน สำหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์ ต่างๆภายใน
โครงการ ต้องติดตั้งให้เป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง
3.จัดให้มีเจ้าหน้าที่จดบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้าทุกเดือนและแจ้งให้ทุก
หน่วยงานภายในโครงการทราบเพื่อบอกสถิติการใช้ไฟฟ้าทุกเดือนซึ่ง
เป็นการเตือนให้มีการประหยัดไฟฟ้ามากขึ้น
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของเจ้าของโครงการ
- โครงการได้ออกแบบอาคารเพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้
สอดคล้ องกั บข้ อกฏหมาย และกำหนดให้ ม ี มาตรการการอนุ ร ักษ์
พลังงานในส่วนเจ้าของโครงการและการออกแบบ อาคารเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2522
- การใช้กระจกในห้องพักต่างๆ เพื่อเป็นช่องรับแสงจากธรรมชาติ จะ
เลือกใช้กระจกใสตัดแสง คุณสมบัติในการดูดซับพลังงานความร้อนต่ำ
และมีการสะท้อนแสงน้อยเพื่อลดความร้อนที่จะเข้ามาในตัวอาคาร แต่
ในทางกลับกันช่องแสงนี้จะช่วยลดการใช้แสงจากไฟฟ้า

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
(นายพิ พ ั ฒ น์ ก้ อ งแดนไพร ตำแหน่ ง
กรรมการบริษัท หมายเลขติดต่อ 033047490-1)

-จดบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้าเดือนละ 1
ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ
-ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า
อุปกรณ์ส่องสว่างและสายไฟฟ้าเดือนละ
1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
(นายพิ พ ั ฒ น์ ก้ อ งแดนไพร ตำแหน่ ง
กรรมการบริษัท 033-047490-1)
-ตรวจสอบช่องระบายอากาศธรรมชาติ
เช่น ประตูและหน้าต่าง ไม่มีวัตถุหรือสิ่ง
กีดขวาง ให้มีการระบายอากาศเพื่อลด
การใช้พลังงานไฟฟ้า เดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
(นายพิ พ ั ฒ น์ ก้ อ งแดนไพร ตำแหน่ ง
กรรมการบริษัท 033-047490-1)
หน้า 5-23

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
3.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

พลังงานออกเป็น 2 ส่วน การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
- ในขั้นตอนการออกแบบและจัดวางผังห้อง โครงการได้จ ัดให้ส่วนของ
ของเจ้าของโครงการ และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ห้องรับแขกหรือห้องนอนอยู่ภายนอกเพื่อให้อากาศและแสงแดดถ่ายเทได้สะดวก
ของผู้พักอาศัยภายในโครงการ
นอกจากนี้ยังเป็นการลดการใช้พลังงานจากระบบเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งใน
ส่วนของห้องพักอาศัย
- การเลือกวัสดุตกแต่งอาคาร การทาสีตัวอาคารด้วยสีโทนอ่อนบริเวณส่วนที่
เป็นคอนกรีตเพื่อสะท้อนแสงที่ดี และทาภายในอาคารเพื่อให้ห้องสว่างได้มากขึ้น
- การเลือกระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศที่เหมาะสม และการรักษา
อุณหภูมิอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีมาตรการดังนี้
1) ตัวอาคารจะได้รับการออกแบบให้แต่ละชั้นมีพื้นที่เปิดโล่งรับแสงสว่าง
จากภายนอก รวมถึงจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติให้มากที่สุด เพื่อ
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้แสงสว่างในอาคารและเครื่องปรับอากาศ
ให้มากที่สุด
2) การออกแบบอาคารและระบบปรับอากาศให้เหมาะสม และการ
เลื อ กใช้ อ ุ ป กรณ์ แ ละเครื ่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ต่ า งๆ เป็ น แบบประหยั ด ไฟเบอร์ 5
โดยเฉพาะการเลือกเครื่องปรับอากาศให้มีค่าสัมประสิทธิ์ในการทำงาน (COP)
หรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) สูง และต้องให้สอดคล้องเหมาะสม
กับค่าการออกแบบ และลักษณะการใช้งาน เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
3) ตรวจสอบและอุดรอยรั่วผนัง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง
4) ทดสอบและปรับแต่งระบบให้สมบูรณ์ อยู่เสมอ โดยปฏิบัติตามแผน
ดำเนินงานที่ตั้งไว้ตลอดอายุการใช้งานของระบบ อย่างเช่น 1-2 ครั้ง/ปี

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 5-24

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ

3.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)

3.8 การป้องกันอัคคีภัย

โครงการ เป็นการเปลี่ยนการใช้อาคาร จากเดิมเป็น
อาคารอยู่อาศัยรวม ประเภทอาคารชุด เปลี่ยนเป็น
อาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ขนาดความ
สูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร สูง 22.90 เมตร (ความสูง
วัดจากระดับพื้นดินถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า) และมีพื้นที่
ใช้สอยไม่เกิน 10,000 ตารางเมตรซึ่งเมื่อพิจารณาตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่า ไม่
จัดเป็นประเภทอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
ดั งนั ้ น โครงการจึ งจั ดให้ ม ี ระบบป้ องกั นและเตือน
อัคคีภัยตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 47

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- การใช้ แ สงสว่ า งภายในอาคารและประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ า อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีมาตรการดังนี้
1) ออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคาร โครงการได้ใช้หลอดไฟประหยัด
พลังงาน (LED) ในพื้นที่ที่สามารถติดตั้งได้
2) ใช้ระบบ access control ด้วยระบบ keycard ในแต่ละห้องพัก เพื่อการ
ประหยัดพลังงานภายในโครงการ
มาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานทีพ่ นักงานในโครงการปฏิบัติ
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดไฟฟ้าร่วมกับมาตรการอนุรักษ์
พลังงานอื่นๆ ให้แก่พนักงาน ได้แก่
- ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
- การเปิด/ปิด เครื่องปรับอากาศภายในห้องเมื่อไม่ได้ใช้งานและออกจากห้อง
- ควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศที่พอเหมาะกับความสบาย (25°C)
- ขึน้ -ลง ชั้นเดียวควรใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์
- หลีกเลี่ยงการเก็บเอกสารหรือวัสดุอื่นใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานในพื้นที่ที่ใช้ระบบ
ปรับอากาศเพื่อลดการสูญเสียการใช้พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร
1.จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยสำหรับอาคารโครงการดังนี้
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์
- แผงควบคุมระบบเตือนเพลิงไหม้ หากเปนเหตุเพลิงไหมจะสงสัญญาณแจง ระบบดับเพลิงประจำทุก 6 เดือน ตลอด
เหตุใหทราบทั่วทั้งอาคาร
ระยะดำเนินการ
- เครื่องแจงเหตุโดยใชมือดึง ติดตั้งอยู บริเวณทางเดิน และบันได เปนตน
จํานวนรวม 18 จุด
- กริ่งสัญญาณเตือนภัย จะติดตั้งอยู บริเวณเดียวกับเครื่องแจงเหตุโดยใชมือ
ดึง จํานวนรวม 18 จุด
- เครื่องตรวจจับควัน ติดตั้งทุกๆ ชั้นภายในอาคาร จํานวนรวม 150 จุด
- เครื่องตรวจจับความร้อนจํานวนรวม 38 จุด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)

(พ.ศ.2540) กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) และ
ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
โครงการมี การจั ดเตรี ยมอุ ปกรณ์ เตื อนภั ยและ
อุ ปกรณ์ ด ั บเพลิ งฉุ กเฉิ น ที ่ ม ี รายละเอี ยดเป็ นไปตาม
ข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความพร้อมใช้งาน
ในการระงั บและป้ องกั นอั คคี ภ ั ยตลอดเวลา รวมทั้ ง
กำหนดจุดรวมพลและกำหนดการซักซ้อมการอพยพหนี
ไฟและแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งจะ
ทำให้ผู้อยู่ในโครงการมีความคุ้นเคยต่อการดำเนินการ
ตามแผน ซึ่งการเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของโครงการ
คาดว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงโดยรอบ
โครงการ
ระยะดำเนิ น การจะมี ป ริ ม าณจราจรเพิ ่ ม ขึ้ น
ประมาณ 17 คั น (17 PCU/วั น) ซึ ่ งจากการประเมิน
พบว่ า V/C Ratio ปั จจุ บ ั นของถนนสายหลั กบริ เวณ
โครงการมีค่าอยู่ในช่วง 0.45-0.51 และเมื่อมีปริมาณ
จราจรของโครงการเพิ่มขึ้นบนถนนสายหลักจำนวน 17
PCU/วัน พบว่า V/C Ratio มีค่าอยู่ในช่วง 0.459-0.516
ซึ ่ ง สภาพจราจรมี ก ารเปลี ่ ย นแปลงน้ อ ยมาก ทั ้ ง นี้
การจราจรของโครงการในระยะดำเนิ นการซึ ่ งมี การ
สั ญจรเข้ า -ออกของผู ้ มาใช้ บริ การและพนั กงาน จะ
เกิดผลกระทบต่อการจราจรบนถนนพระตำหนัก และ
ซอยพระตำหนั ก 5 ในระดั บต่ ำและสามารถแก้ ไข
ผลกระทบได้

- เครื่องดับเพลิงมือถือแบบผงเคมีแห้ง ขนาด 4.5 กิโลกรัม ชั้นละ 1
เครื่อง โดยติดตั้งรวมกับตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงทุกตู้
- ป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟ ติดบริเวณทางออกสูบันไดทุกชั้น
ของอาคาร มีไฟแสงสวางใหเห็นเดนชัดตลอดเวลาทั้งภาวะปกติและภาวะ
ฉุกเฉิน
- บันไดหนีไฟ จํานวน 2 แหง โดยบันไดหนีไฟและบันไดหลักลำเลียงคน
ออกสู่ภายนอกอาคารได้ภายใน 2.68 นาที (ไม่เกิน 60 นาที) และมีการติดตั้ง
ไฟส่องสว่างฉุกเฉินบริเวณผนังชานพักบันได
2.จัดให้มีจุดรวมพลจำนวน 1 แห่ง มีพื้นที่รวม 50 ตารางเมตร ซึ่งเพียงพอต่อ
จำนวนผู้อยูใ่ นโครงการจำนวน 178 คน (1 คน ใช้พื้นที่ยืน 0.28 ตารางเมตร)
3.จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่
เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที
4.จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากเมืองพัทยา
มาตรการด้านการป้องกันการจราจรติดขัดบนถนนที่เกี่ยวข้อง
1.จัดให้มีการแนะนำเส้นทางการเดินทางสำหรับผู้เข้าใช้บริการโครงการ และ
ประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญ
ในเมืองพัทยา โดยรถบริการสาธารณะ เพื่อลดการใช้รถยนต์ของผู้เข้าใช้
บริการ
มาตรการป้องกันด้านการกีดขวางการจราจร อุบัติเหตุ และการบริหาร
จัดการ การเข้า - ออกของรถยนต์
1.จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการอบรม
ด้านการจราจรคอยอำนวยความสะดวกและระบบการจราจรบริเวณทางเข้า –
ออกที่จอดรถของพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนเช้า – เย็น เพื่อ
ไม่ให้เกิดการตัดกระแสจราจร โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้สะดวก
และรวดเร็ว เพื่อรถปริมาณจราจรที่สะสมบนถนนหน้าโครงการ

3.9 การจราจร

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
(นายพิ พ ั ฒน์ ก้ องแดนไพร ตำแหน่ ง
กรรมการบริษัท หมายเลขติดต่อ 033047490-1)

- ตรวจสอบป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ
ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
-พื ้ นที ่ โครงการ (ในกรณี ท ี ่ ปรั บปรุ ง
ซ่อมแซม เช่น การทาสีภายใน/ภายนอก
อาคาร การซ่อมบำรุงผิวจราจร การขุด
ลอกท่อระบายน้ำ ฯลฯ) ให้ติดตั้งป้าย
เตือนให้ระวังบริเวณปรับปรุง/ซ่อมแซม
บริ เ วณพื ้ น ที ่ ท ี ่ ม ี ก ารปรั บ ปรุ ง และ
ตรวจสอบสภาพภายนอกของป้ายเตือน
ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
3.9 การจราจร (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.บริเวณทางเข้า-ออก จัดทำป้ายเตือนต่างๆ กระจกโค้ง และสัญลักษณ์
จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถภายใน
โครงการ และไม่กีดขวางการจราจรบนถนนสาธารณะ
3.จัดให้มีระบบแสงสว่างเพียงพอบริเวณทางเข้า – ออกโครงการ ตลอดจน
ตามแนวถนนที่ใช้เข้า - ออกภายในโครงการ ให้สามารถมองเห็นรถที่จะเข้า
หรือออกได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน เพื่อความปลอดภัยในการเข้า –
ออกของรถยนต์
4.บริเวณทางเข้า - ออก โครงการจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางที่จะบดบังทัศนวิสัย
ในการมองเห็นของผู้ขับขี่ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณ
ทางเข้า - ออกโครงการ และบนถนนที่ใช้เข้า - ออก ให้สามารถมองเห็นได้
อย่ างชั ดเจน และอยู ่ ในระยะทางพอสมควรที ่จะชะลอรถได้ ท ั น เพื ่ อให้
สามารถเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย
5. โครงการจัดให้มีการจอดรถขนาน (จอดซ้อนคัน) ซึ่งจะได้ที่จอดรถเพิ่มอีก
ประมาณร้อยละ 50 ของจำนวนที่จอดรถเดิม (17 คัน)
6.พื้นที่โครงการ (ในกรณีที่ปรับปรุงซ่อมแซม เช่น การทาสีภายใน/ภายนอก
อาคาร การซ่อมบำรุงผิวจราจร การขุดลอกท่อระบายน้ำ การบำรุงรักษา
ระบบบำบัดน้ำเสีย การบำรุงรักษาบ่อหน่วงน้ำ และถังสำรองน้ำใต้ดิน ฯลฯ)
ให้ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณปรับปรุง/ซ่อมแซม
7.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ เข้าใช้บริการที่พัก โครงการและพนักงาน ห้ามจอด
รถยนต์ขวางปากทางเข้า – ออกของโครงการ และบริเวณริมถนนซึ่งเป็นการ
กีดขวางการจราจรของผู้สัญจรไปมาบนถนนดังกล่าว
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกรณีที่ที่จอดรถยนต์ไม่เพียงพอ
1.ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้สำหรับ
เป็นที่จอดรถยนต์ อันจะทำให้พื้นที่จอดรถยนต์ลดลงจากที่เสนอไว้ใน
รายงานฯ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
(นายพิ พ ั ฒน์ ก้ องแดนไพร ตำแหน่ ง
กรรมการบริษัท หมายเลขติดต่อ 033047490-1)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ

3.9 การจราจร (ต่อ)

3.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน

จากการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ ท ี ่ ด ิ นบริ เวณที ่ตั้ง
โครงการ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒนา
พิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 ซึ ่ ง จากการ
ตรวจสอบ พบว่า โครงการอยู่ในที่ดินบริเวณ พ.-4 ซึ่งจาก
การตรวจสอบ พบว่า โครงการอยู่ในที่ดินบริเวณ พ.-4 เป็น
ที ่ ด ิ น ประเภทศู น ย์ ก ลางพาณิ ช ยกรรม (สี แ ดง) ให้ ใ ช้
ประโยชน์ในที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบัน
ราชการ สาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ และกิ จ การอื่ น
นอกจากข้ อ ห้ า มตามประกาศฯจากการประเมิ น ความ
สอดคล้องในการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ คาดว่า การ
ดำเนินโครงการเป็นอาคารโรงแรมขนาดความสูง 8 ชั้น จะ
ไม่ส่งผลกระทบในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. จัดให้มีผังการจราจรตามที่กำหนดไว้ในผังบริเวณ
3.จัดทำเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของการจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ
4. โครงการจัดให้มีการจอดรถขนาน (จอดซ้อนคัน) ซึ่งจะได้ที่จอดรถ
เพิ่มอีกประมาณร้อยละ 50 ของจำนวนที่จอดรถเดิม (17 คัน)
5.จัดให้มีรถตู้ของโครงการคอยบริการรับส่งผู้เข้าใช้บริการโดยรับส่งจาก
โครงการ ไปยังสถานีขนส่ง สถานีรถตู้ สถานีรถไฟ สนามบินอู่ตะเภา
และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองพัทยา ช่วงเวลาการรับส่งวัน
จันทร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ระหว่างเวลา 7.00 - 20.00 น.
รถออกจากโครงการทุ กๆ 30 นาที ซึ ่ งเส้ นทางและเวลาของรถของ
โครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
1.ดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการตามที่กำหนดในแบบแปลน และ
ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
2.ปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ หัวข้อ
พื้นที่สีเขียว อย่างเคร่งครัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-

หน้า 5-28

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
3.11 พื้นที่สีเขียว

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามแนวทางการจั ดทำรายงานการประเมิ นผลกระทบ
สิ ่ ง แวดล้ อ มของสำนั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า “โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม
โครงการโรงแรม โครงการโรงพยาบาล โครงการอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ให้จัดพื้นที่สีเขียวในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1
ตารางเมตรต่อผู้พักอาศัย 1 คน โดยจัดไว้ที่บริเวณชั้นล่างไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด และจะต้องเป็นไม้ยืนต้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวดังกล่าว”และตามแผนปฏิบัติการ
เชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน คือ
“กำหนดสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในที่ว่างตาม พรบ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 โดยกำหนดให้พื้นที่สีเขียวยั่งยืน อย่างน้อยร้อย
ละ 50 ของพื้นที่ว่าง โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ต ิ ค วบคุ มอาคาร พ.ศ.2522
กำหนดให้อาคารสาธารณะต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วน
ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร” โดยโครงการเป็น
อาคารโรงแรมมีผู้เข้าใช้บริการที่พักและพนักงานจำนวน 178 คน

โครงการได้กำหนดมาตรการดูแลพื้นที่สีเขียว ดังนี้
1.โครงการจัดให้พื้นที่สีเขียว 245.37 ตารางเมตร โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียว
ชั้น 1 จำนวน 148.21 ตารางเมตร ปลูกไม้ยืนต้น บริเวณชั้น1 จำนวน
60.45 ตารางเมตร ได้แก่ อโศกอินเดีย
2.จัดให้มีการดูแลต้นไม้ และสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดี
อยู่เสมอ
3.ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ หากพบว่ามีต้นไม้เหี่ยวเฉา หรือ
ตาย ให้บำรุง ดูแล และปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที
4.ทำการตัดแต่งกิ่งไม้โดยควบคุมทั้งทรงพุ่ม และความสูงของลำต้นด้วยการ
ตัดแต่งกิ่งไม้ด้านข้างและด้านบนออก และกำหนดให้มีการตัดแต่งทรงพุ่ม
กิ่งก้านทุกระยะ 3 เดือน/ครั้ง เพื่อป้องกันทรงพุ่มกิ่งก้านยื่นล้ำไปในเขต
ที่ดินของบุคคลอื่น
5.กำหนดให้มีการทำความสะอาดและดูแลใบไม้ที่ร่วงโรยจากต้นไม้ที่ปลูก
ในพื้นที่โครงการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง
กำหนดเกณฑ์การปลูกพื้นที่สีเขียวชั้น 7 และชั้น 8 ของโครงการ ดังนี้
1.การปลูกไม้พุ่มบนอาคาร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการเจริญเติบโต
ของพันธุ์ไม้ที่ปลูกบนอาคารที่เป็นไม้พุ่ม โครงการกำหนดให้มีความ
หนาของชั้นดิน ไม่น้อยกว่า 30-50 เซนติเมตร
2.การปลู ก ไม้ ค ลุ ม ดิ น บนอาคาร เพื ่ อ ให้ เ กิ ด ความเหมาะสมในการ
เจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ที่ปลูกบนอาคารที่เป็นไม้พุ่ม โครงการกำหนดให้มี
ความหนาของชั้นดิน ไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของพรรณไม้
อยู่เสมอ
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
(นายพิ พ ั ฒ น์ ก้ อ งแดนไพร ตำแหน่ ง
กรรมการบริษัท หมายเลขติดต่อ 033047490-1)

หน้า 5-29

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
3.11 พื้นที่สีเขียว (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กำหนดไว้ บนอาคารหรื อพื ้ นที ่ คอนกรี ต ทางโครงการกำหนดให้ มี
มาตรการดูแลรักษา ดังนี้
1.การรับน้ำหนักของชั้น 7 และชั้น 8 โครงการได้ออกแบบการรับน้ำหนัก
ของอาคารจากการจัดพื้นที่สีเขียวเรียบร้อยแล้ว
2.โครงการเลือกใช้ดินที่มีน้ำหนักของดินที่ปลูกเป็นดินเบาอุ้มน้ำแต่ระบาย
น้ำได้ดีและไม่ย่อยสลายง่าย
3.มีการป้องกันการรั่วซึมและการระบายน้ำบนชั้น 7 และชั้น 8 บริเวณที่
จัดพื้นที่สีเขยวเป็นพื้นคอนกรีตผสมน้ำยากันซึมที่เป็นผิวซีเมนต์ขัดมัน
ธรรมดาที่มีทางระบายน้ำและรูระบายน้ำ สามารถวางดินปลูกและพืช
พรรณได้เลย
4.การให้น้ำและการดูแล
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หมั่นดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้ดูดีและสวยงามอยู่
เสมอพร้อมทั้งตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้หากพบว่าเหี่ยวเฉา
หรือต้นไม้ตายต้องปลูกทดแทนทันที
- ตรวจสอบระบบระบายน้ำบริเวณพื้นที่สีเขียวบนอาคาร ทุกๆ เดือน
เพื่อป้องกันการอุดตันของระบบระบายน้ำ
- เลือกดินผสมที่ใช้ที่มีน้ำหนักเบา และระบายน้ำได้ดี และจะต้องเติมดิน
ทุกๆ 6 เดือนต่อครั้ง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 5-30

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
4.1 การประเมินผลกระทบด้าน
สภาพเศรษฐกิจสังคม และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในระยะดำเนินการส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในด้านบวก
ได้แก่ การกระจายรายได้ในท้องถิ่น ที่เกิดจากการใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวของผู้เข้าใช้บริการที่พักของโครงการและจากการใช้จ่าย
ในชีวิตประจำวันของพนักงานโครงการ และไม่ส่งผลกระทบด้าน
การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน เนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่ที่มี
การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องซึ่งเดิมที่ดินมีราคาสูง
มากอยู่แล้ว
สำหรับผลกระทบทางสังคม ได้แก่ ด้านโครงสร้างประชากร
จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เข้าใช้บริการที่พักและพนักงานของ
โครงการ ไม่มีผลกระทบที่จะทำให้โครงสร้างประชากรในท้องถิ่น
เดิมเปลี่ยนแปลงไปมากนัก เนื่องจากจำนวนพนักงานที่โครงการจ้าง
งานมีจำนวน 10 คนซึ่งเป็นจำนวนน้อยและบริษัทพิจารณาผู้ที่อยู่
ในท้องถิ่นก่อนเป็นอันดับแรก และการเข้าอยู่อาศัยในท้องถิ่นเป็น
การชั่วคราวและระยะสั้นของนักเดินทาง นักท่องเที่ยวที่เข้าใช้
บริการที่พักของโครงการ
ผลกระทบทางสั งคม ในด้ านความปลอดภั ยในชี ว ิ ต และ
ทรัพย์สินและสวัสดิการทางสังคม อาจส่งผลกระทบต่ อชุมชน
โดยรอบ โครงการได้จัดหามาตรการให้ผลกระทบลดน้อยลงและ
จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดจึงคาดว่า
จะส่งผลกระทบในระดับต่ำ
ผลกระทบทางสังคม ในด้านวัฒนธรรมและประเพณี ไม่ทำ
ให้เกิดวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างจากวิถีชีวิตทั่วๆ ไป ตามที่มีอยู่
เดิ ม ในท้ อ งถิ ่ น ซึ ่ ง คาดว่ า จะส่ ง ผลกระทบต่ อ วิ ถ ี ช ี ว ิ ตและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม เพื่อ
เป็นการลดผลกระทบด้านสังคม โครงการกำหนดให้มีมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

1. จั ดให้ ม ี กล่ องรั บฟั งความคิ ดเห็ นและมี เจ้ าหน้ าที ่ ร ั บเรื ่ อง
ร้ องเรี ยนที ่ อาจจะเกิ ดขึ ้ น หากพบว่ า มี เรื ่ องร้ องเรี ยนจะจั ด
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที
2. โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชน
โดยรอบโครงการ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
(นายพิ พ ั ฒน์ ก้ องแดนไพร ตำแหน่ ง
กรรมการบริษัท หมายเลขติดต่อ 033047490-1)

หน้า 5-31

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เมื่อเปิดดำเนินการจะจัดให้มีระบบสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดให้ระบบรักษาความปลอดภัย
โดยติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งไว้จุดสำคัญของ
อาคาร และโครงการยังอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
สถานี ตำรวจภู ธรเมื องพั ทยา สำหรั บสถานบริ การ
สาธารณสุขบริเวณใกล้เคียงโครงการ คือ โรงพยาบาล
เมื อ งพั ท ยา นอกจากนี ้ ยั ง มี ส ถานบริ ก ารด้ า น
สาธารณสุขอื่นๆ เช่น คลินิก และร้านขายยา โดยกลุ่ม
ผู้เข้าใช้บริการที่พัก และพนักงาน สามารถกระจายไป
รับบริการสาธารณสุขได้โดยสะดวกและรวดเร็วตาม
ความพอใจและกำลังทรัพย์ของแต่ละบุคคล ดังนั้น เมื่อ
เปิดดำเนินโครงการแล้ว ผลกระทบเรื่องอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยไม่เพียงพอ คาดว่าจะเกิดผลกระทบ
ในระดับต่ำ

1.จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
2.ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในจุดที่ต้องการเฝ้าระวัง ได้แก่บริเวณที่จอดรถ
ทางเข้า-ออกอาคาร ทางเข้า-ออกโครงการ โถงทางเดินในแต่ละชั้นบันได บันได
หนีไฟ และจุดอับภายนอกอาคารโดยรอบในพื้นที่โครงการ
3. ติดตั้งระบบ Access Control ด้วยระบบ Keycard ซึ่งเป็นระบบควบคุมการ
เข้า-ออกแทนการใช้กุญแจไข โดยติดตั้งบริเวณประตูของห้องพักทุกห้อง
โครงการได้กำหนดมาตรการในการบำรุงดูแลรักษากล้องวงจรปิด ดังนี้
1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเครื่องบันทึกและกล้องวงจรปิด
หมั่นเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจสอบว่าสัญญาณภาพที่ส่งมามี
ความผิดปกติหรือไม่ เช่น สัญญาณภาพกล้องวงจรปิดมีปัญหา หรือสัญญาณ
ภาพขาดหายบ้างหรือไม่
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดหน้าเลนส์ของกล้องวงจรปิด เนื่องจากเป็น
สาเหตุหลักที่ทำให้ภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิด ไม่ชัด มาจากการที่หน้าเลนส์
หรือหน้ากล้องวงจรปิดไม่สะอาด หรือมีฝุ่นเกาะ จึงควรทำความสะอาดหน้า
เลนส์หรือหน้ากล้องวงจรปิดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดตลอดเวลา
3. ตรวจสอบสายที่เชื่อมต่อเข้ากับตัวกล้องวงจรปิด สายสัญญาณกล้องวงจร
ปิด เนื่องจากหากอุปกรณ์ถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน อาจจะทำให้สายกรอบ
และเกิดการชำรุดได้
4. ตรวจสอบ Adapter ที่จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ เช็คการทำงานของ Adapter
ให้ทำงานเป็นปกติ
5. ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกล้องวงจรปิดตรวจสอบกรณีกล้อง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
(นายพิ พ ั ฒน์ ก้ องแดนไพร ตำแหน่ ง
กรรมการบริษัท หมายเลขติดต่อ 033047490-1)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
มาตรการติดตามตรวจสอบ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุขภาพและสาธารณสุข

ระยะดำเนินการ การแพร่กระจายเชื้อโรคอาจส่งผลต่อ
สุขภาพของพนักงาน ผู้เข้าใช้บริการที่พักของโครงการ และ
ต่อเนื่องไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการ ได้แก่ โรค
ระบาดต่างๆ ที่ต้องเฝ้าระวังในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ โรคโควิด-19
โรคอุจจาระร่วง โรคไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้
ยังมีโรคอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุของการป่วยเป็นอั นดับต้นๆ ได้แก่
โรคมะเร็งควันบุหรี่ โรคระบบทางเดินหายใจ และสาเหตุอื่นๆ ที่
ทำให้เกิดการเสียชีวิต ได้แก่ อุบัติเหตุต่างๆ และอัคคีภัย ดังนั้น
โครงการจึงต้องมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว
โรคอุจจาระร่วง
เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสโปรโตซัว ปรสิต และ
หนอนพยาธิ ในลำไส้ จากการรั บประทานอาหาร และน้ ำที ่ ไม่
สะอาด ไม่ล้างมือหรือภาชนะให้สะอาดก่อนเตรียมและปรุงอาหาร
อันตรายจากโรคอุจจาระร่วง ทำให้ร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่
ช็อค หมดสติและอาจเสียชีวิตได้ โดยมีแมลงวันเป็นพาหะนำโรคที่
สำคัญ
โรคโควิด-19
เชื้อ COVID-19 สามารถแพร่กระจายผ่านสิ่งของที่แปด
เปื้อนเชื้อโรคได้ อยู่ได้นานหลายวันหากไม่มีการทำความสะอาด
โดยการใช้มือสัมผัสสิ่งของต่างๆ แล้วนำมาแตะบริเวณใบหน้า
หรือหยิบอาหารเข้าปาก

- ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค การดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว ผู ้ ร ั บผิ ดชอบ : บริ ษ ั ท ไรซิ ่ ง เอเชี ย
โดยการประชุมกลุ่มย่อยให้แก่พนักงานภายในแต่ละหน่วยงานในโครงการ จำกั ด (นายพิ พ ั ฒน์ ก้ องแดนไพร
ประมาณ 10-15 นาที สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ตำแหน่งกรรมการบริษัท หมายเลข
ติดต่อ 033-047490-1)

1.ติดป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อน
ปรุง หรือรับประทานอาหาร
2.กำชับให้พนักงานกำจัดมูลฝอย อย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ของแมลงวัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคได้
3.จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ กับพนักงานเกี่ยวกับโรคอุจจาระ
ร่วง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนในการป้องกันโรคอย่างถูกต้อง
1. ให้ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคแก่พนักงานและผู้เข้าใช้บริการที่
พักของโครงการ โดยมีแผ่นพับประชาสัมพันธ์แสดงการสวมหน้ากากอนามัย
ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม และการใช้แอพพลิเคชั่น
ตามที่ทางราชการกำหนด และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทาง
ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
2. จัดให้มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย แอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อ หน้ากาก
อนามัย และจุดลงทะเบียนหรือแอพพลิเคชั่นตามที่ทางราชการกำหนด
สำหรับผู้เข้าสู่พื้นที่โครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
4.3 สุขภาพและสาธารณสุข
(ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ
โรคโควิด-19 (ต่อ)

โรคไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออก เกิดจากยุงลายเพศเมียซึ่งเป็นพาหะของ
โรคที่กัดและดูดเลือดในเวลากลางวัน โดยดูดเลือดของผู้ป่วยที่มี
เชื้อไวรัสเดงกี่ จากนั้นไวรัสเดงกี่จะเติบโตภายในท้องของยุงลาย
เมื่อยุงลายกัดคนอื่นต่อไป เชื้อไวรัสนี้ก็จะแพร่เข้าสู่ร่างกายผู้ที่ถูก
กัดไปด้วย

โรคพิษสุนัขบ้า
โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่
ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท จากการได้รับเชื้อไวรัสจากน้ำลาย
ของสัตว์ที่ติดเชื้อ เช่น แมว หนู ลิง ค้างคาว และที่พบได้บ่อย
ที่สุดคือ สุนัข ซึ่งจะสามารถแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนหรือสัตว์อนื่ ๆ
ได้ด้วยการกัด นอกจากนี้ แผลตามร่างกาย หรือเยื่อบุตาและปาก
ที่สัมผัสเข้ากับน้ำลายของสัตว์ติดเชื้อนั้นก็มีโอกาสติดเชื้อพิษสุนัข
บ้าได้เช่นกัน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. จัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างในพื้นที่ส่วนรวมภายในพื้นที่ โครงการ เช่น
เก้าอี้ที่จัดไว้บริการตามสถานที่ต่างๆ ในบริเวณพื้นที่โครงการ บริเวณโถง
พักคอย ฯลฯ
4. หากพบผู้มีไข้ ไอ หรืออาการแสดงของผู้ติดเชื้อทางเดินหายใจ ให้แยก
ผู้ป่วยและพาไปพบแพทย์ทันที
5. กรณีเกิดการแพร่ระบาดโรคติดต่อร้ายแรง ต้องให้ความร่วมมือตาม
นโยบายของหน่วยงานด้านสาธารณสุขของภาครัฐอย่างเคร่งครัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.จัดให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณพื้นที่โครงการ คว่ำ
และปิดฝาภาชนะ หรือไม่ปล่อยให้ภาชนะมีน้ำขังเพื่อป้องกันยุงมาวางไข่
ใส่ทรายอะเบท (ABATE) ตามภาชนะใส่น้ำ อย่างแจกัน ถังเก็บน้ำ เพื่อ
กำจัดลูกน้ำยุงลาย
2.ฉีดสเปรย์หรือทายากันยุง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคไข้เลือดออก
3.จั ดให้ ม ี ป ้ ายประชาสัมพั นธ์ ให้ ความรู ้ ก ั บผู ้ พ ั กอาศั ยเกี ่ยวกั บโรค
ไข้เลือดออก เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถปฏิบัติตนในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกได้อย่างถูกต้อง
1.ไม่อนุญาตให้ผู้ เข้าใช้บริการและพนักงานนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในพื้นที่
โครงการ เพื่อป้องกันโรคติดต่อ และป้องกันการรบกวนผู้เข้าใช้บริการ
ท่านอื่นๆ
2.จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและผู้เข้าใช้บริการ หลีกเลี่ยงการ
สัมผัสหรือเข้าใกล้สัตว์เลี้ยงที่มีนิสัยดุร้าย
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ

4.3 สุขภาพและสาธารณสุข
(ต่อ)

โรคมะเร็งจากควันบุหรี่
โรคมะเร็งจากควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อผู้ที่สูดดมเข้าไปทั้งผู้ที่
สูบบุหรี่และผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ เนื่องจากในควันบุหรี่ประกอบด้วย
สารเคมีอันตรายหลายชนิด ผู้ที่สูดดมควันบุหรี่เป็นประจำอาจเสี่ยง
ต่อโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง
ปอด โรคเต้านม มะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น โครงการจึงกำหนดให้
มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ให้ผู้ดำเนินการ
ก่อสร้างและเจ้าของโครงการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
โรคระบบทางเดินหายใจ
ระยะดำเนินการกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ด้านระบบทางเดินหายใจ สาเหตุมาจากฝุ่นละอองและมลพิษที่เกิด
จากการจราจรของรถภายในโครงการ โดยเฉพาะการสันดาปของ
เครื่องยนต์ และอาจเกิดจากระบบระบายอากาศไม่ดี อากาศถ่ายเท
ไม่สะดวก จำเป็นต้องให้มีการกำหนดมาตรป้องกันและแก้ไข เพื่อ
ผลกระทบดังกล่าว

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. หากมีผู้ถูกสุนัขกัด หรือสัมผัสน้ำลายจากสุนัขและแมวให้รีบล้างแผล
และรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการป้องกันรักษาที่ถูกต้อง
4.กำชับพนักงานควบคุมไม่ให้สัตว์จรจัดเข้ามาในบริเวณพื้นที่โครงการ
เพื่อป้องกันการถูกกัด และการแพร่กระจายของเชื้อโรค
5.จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับผู้เข้าใช้บริการและพนักงาน
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนในการป้องกันโรคได้
อย่างถูกต้อง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.ติดป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ไม่ให้ผู้พักอาศัยและพนักงาน สูบ
บุหรี่ในบริเวณพื้นที่โครงการ ให้สูบบุหรี่ได้เฉพาะบริเวณที่จัดเตรียมไว้
เท่านั้น
2.จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับผู้พักอาศัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
จากควันบุหรี่ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถปฏิบัติตนในการป้องกันโรคได้
อย่างถูกต้อง
1.ปฏิบัติตามมาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หัวข้อ
คุณภาพอากาศ และด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ หัวข้อ พื้นที่
สีเขียว อย่างเคร่งครัด
2.ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในโครงการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางระบาย
อากาศ
3.จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับผู้พักอาศัยเกี่ยวกับโรคระบบ
ทางเดินหายใจ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถปฏิบัติตนในการป้องกันโรคได้
อย่างถูกต้อง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ

4.3 สุขภาพและสาธารณสุข
(ต่อ)

โรคระบบทางเดินหายใจ
ระยะดำเนินการกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพด้าน
ระบบทางเดินหายใจ สาเหตุมาจากฝุ่นละอองและมลพิษที่เกิดจากการจราจร
ของรถภายในโครงการ โดยเฉพาะการสันดาปของเครื่องยนต์ และอาจเกิด
จากระบบระบายอากาศไม่ดี อากาศถ่ายเทไม่สะดวก จำเป็นต้องให้มีการ
กำหนดมาตรป้องกันและแก้ไข เพื่อผลกระทบดังกล่าว

อุบัติเหตุต่างๆ
ระยะดำเนินการ ผลกระทบจากการเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดอุบัติเหตุ
จากการดำเนินกิจวัตรประจำวันภายในพื้นที่โครงการ เช่น การจราจรเข้าออกโครงการอาจก่อให้เกิดการถูกชน ถูกกระแทก หรือการพลัดตกจากที่
สูง การสะดุด ลื่น หกล้ม ฯลฯ โครงการจึงกำหนดให้มีมาตรป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบดังกล่าวในระยะดำเนินการโดยให้ผู้จัดการโครงการและ
เจ้าของโครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
การป้องกันอัคคีภัย
สาเหตุของการเกิดอัคคีภัยจนทำให้เกิดการลุกลามเกิดเพลิงไหม้ขนาด
ใหญ่นั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากความประมาท และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมถึง
การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยอย่างไม่ถูกวิธี การสูบบุหรี่หรือ
การจุดไฟ ฯลฯ และเพื่อลดสาเหตุที่อาจก่อให้ผลกระทบ โครงการต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.ปฏิบัติตามมาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หัวข้อ
คุณภาพอากาศ และด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ หัวข้อ
พื้นที่สีเขียว อย่างเคร่งครัด
2.ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในโครงการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางระบาย
อากาศ
3.จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับผู้พักอาศัยเกี่ยวกับโรคระบบ
ทางเดินหายใจ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถปฏิบัติตนในการป้องกันโรค
ได้อย่างถูกต้อง
-ปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ หัวข้อ การ
จั ดการสระว่ า ยน้ ำ ความปลอดภั ยและการป้ องกั นอั ค คี ภ ั ย และ
การจราจร อย่างเคร่งครัด

-ปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ หัวข้อ
ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย อย่างเคร่งครัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
4.4 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ
1) ทัศนียภาพ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

พื้นที่โดยรอบโครงการส่วนใหญ่จะเป็นบ้านพักอาศัย อาคารชุด
พักอาศัย และร้านอาหาร ตลอดสองฝั่งของถนนพระตำหนัก มีการ
กระจายตัวอยู่ค่อนข้างหนาแน่น ดังนั้น อาคารโครงการจะไม่เกิดความ
โดดเด่ น จากอาคารข้ า งเคี ย งมากนั ก เพื ่ อ ลดผลกระทบในด้ า น
ทัศนียภาพ อาคารโครงการจะเลือกใช้โทนสีอ่อน และกลมกลืนกับ
อาคารโดยรอบคาดว่ า รู ป ทรงของอาคารไม่ ส่ ง ผลกระทบด้ า น
ทัศนียภาพและสถาปัตยกรรมในบริเวณโดยรอบ

1.โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้มากที่สุด เพื่อ
สร้างทัศนียภาพที่ดี พันธุ์ไม้ยืนต้นที่นำมาปลูกบริเวณชั้น 1 ได้แก่ ต้น
อโศกอินเดี ย บริเวณชั้น 7 ได้แก่ ลีลาวดี และบริเวณชั้น 8 ได้แก่
น้ำเต้าต้น
2.ควบคุมดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามตาม
แบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้
3.ดูแลสภาพพื้นที่ภายนอกอาคาร ได้แก่ สีทาอาคารภายนอกตรวจสอบ
ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ หากมีสีซีดจาง หรือ
เกิดรอยดำจากเชื้อรา ให้ดำเนินการทาสีอาคารใหม่ให้คงความสวยงาม
สม่ำเสมอ และตรวจสอบวัสดุตกแต่งอาคารภายนอก หากมีการชำรุด
หรือเสียหายให้เร่งปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนวัสดุใหม่ทันที
4.จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนตลอดระยะดำเนินการ และหากมีการ
ร้องเรียนถึงผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาโครงการต้องรีบแก้ไขโดย
ไม่ชักช้า ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้โครงการจัดให้มีคณะกรรมการ
ประสานงานเพื ่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาจากการพั ฒ นาโครงการในการ
รับผิดชอบและชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยมีหน้า ที่ในการ
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนจากการพัฒนาโครงการ เพื่อ
ทำการรับเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบทางด้ านสิ่งแวดล้อมและเหตุ
รำคาญ ตรวจสอบข้อเท็จจริงหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาให้ผู้ได้รับผลกระทบ/ผู้ร้องเรียน รับทราบ

2) แหล่งโบราณสถานและ
จากการตรวจสอบแหล่ ง โบราณสถาน จากทะเบี ย นแหล่ ง
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่า โบราณสถานแห่งประเทศไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ของฝ่าย
แก่การอนุรักษ์
ทะเบียนกองโบราณคดี กรมศิลปากร ไม่พบว่า มีแหล่งโบราณสถานที่
ขึ้นทะเบียนอยู่ภายในพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบโครงการ สำหรับ
แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ ได้แก่ ทะเล (อ่าวแหลมไม้รวก)
อยู่ห่างจากโครงการประมาณ 280 เมตร (ระยะกระจัด) ทั้งนี้ โครงการ
กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณค่าต่อคุณภาพ
ชีวิตด้านทัศนียภาพที่โครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทะเลและชายฝั่งดังกล่าว ดังนั้น คาดว่าจะไม่
ส่ ง ผลกระทบทางด้ า นทั ศ นี ย ภาพของโครงการที ่ ม ี ต ่ อ แหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียง

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
(นายพิ พ ั ฒน์ ก้ องแดนไพร ตำแหน่ ง
กรรมการบริ ษ ั ท หมายเลขติ ด ต่ อ
033-047490-1)

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
(นายพิ พ ั ฒน์ ก้ องแดนไพร ตำแหน่ ง
กรรมการบริ ษ ั ท หมายเลขติ ด ต่ อ
033-047490-1)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3) การบดบังแสง

ผลกระทบด้านการบดบังแสงของอาคารโครงการจะส่งผลกระทบ
ต่อพื้นที่ข้างเคียงมากที่สุดในฤดูหนาว ได้แก่ ด้านทิศเหนือ ในช่วงเวลา
13.00-16.00 น. รองลงมาคือด้านทิศตะวันตก ในช่วงเวลา 7.00-9.00 น.
และด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ในช่วงเวลา 9.00-12.00 น. ทั้งนี้ การบด
บังทิศแสงจากอาคารโครงการอาจทำให้อาคารข้างเคียงไม่ได้รับแสงแดด
ในการฆ่ า เชื ้ อ โรค สำหรั บ ผลจากการบดบั ง แสงแดดต่ อ การใช้
ชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยในบริเวณที่ได้รับผลกระทบซึ่งเกิดเฉพาะ
ช่วงเวลากลางวัน ซึ่งยังคงมีแสงสว่างเพียงพอต่อการทำกิจกรรมที่ต้อง
ใช้แสงสว่าง เช่น การอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ ซึ่งยังสามารถทำได้อย่าง
ปกติ จึงคาดว่า อาคารโครงการจะส่งผลกระทบด้านบดบังแสงแดดต่อ
พื้นที่ข้างเคียงในระดับต่ำ โดยกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
การบดบังทิศทางลมจะไม่เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งได้รับเพียงบาง
ช่วงเวลาเท่านั้น โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล อย่างไรก็
ตาม อาคารโครงการจะมีระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดินแต่ละด้าน
ซึ ่ ง จะทำให้ ม ี ช ่ อ งว่ า งระหว่ า งอาคารโครงการต่ อ บ้ า นพั ก อาศั ย
ข้างเคียงให้ลมสามารถพัดไปยังพื้นที่โดยรอบได้ และเพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการบดบัง ทิศ ทางลมที่ เกิ ด จาก
อาคารโครงการในการออกแบบอาคาร
โครงการจะจัดให้มีช่องเปิดภายในอาคารให้ลมสามารถพัด
ผ่า นไปยัง พื้นที่ ข้า งเคี ยงได้ โดยสะดวก ดัง นั้น จึง คาดว่า อาคาร
โครงการจะไม่ ส ่ ง ผลกระทบด้ า นการบดบั ง ทิ ศ ทางลมต่ อ พื ้ น ที่
โดยรอบ

1. โครงการจัดให้มีนโยบายในการรับผิดชอบและชดใช้ความเสียหายที่
เกิดผลกระทบดังกล่าว โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากที่
โครงการเปิดดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ปี ซึ่งบริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด เป็น
ผู ้ ร ั บผิ ดชอบ ในกรณี ท ี ่ ตกลงยอมความกั นไม่ ได้ โครงการจั ดให้ มี
คณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการให้
แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากการพัฒนาโครงการ เพื่อทำการรับ
เรื ่ องราวเกี ่ ยวกั บผลกระทบทางด้ านสิ ่ งแวดล้ อมและเหตุ รำคาญ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ผู้
ได้รับผลกระทบ/ ผู้ร้องเรียนรับทราบ

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
(นายพิ พ ั ฒน์ ก้ องแดนไพร ตำแหน่ ง
กรรมการบริ ษ ั ท หมายเลขติ ด ต่ อ
033-047490-1)

1. โครงการออกแบบรูปทรงอาคาร ความสูง ระยะถอยร่น และวัสดุ
ที่ใช้ โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและลดแรงต้านทางลม ซึ่ง
เป็นมาตรการลดผลกระทบที่สำคัญ
2.ส่วนของระเบียงห้องพัก ที่มีลักษณะเปิดโล่งได้มีการออกแบบให้มี
ระแนงช่วยบังแดดให้กับตัวอาคารโดยไม่บังทิศทางลมและระเบียง
ส่วนที่ยื่นออกมา สามารถบังแดดให้กับชั้นล่างได้

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
(นายพิ พ ั ฒน์ ก้ องแดนไพร ตำแหน่ ง
กรรมการบริ ษ ั ท หมายเลขติ ด ต่ อ
033-047490-1)

4) การบดบังทิศทางลม

หน้า 5-38

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลีย่ นการใช้อาคาร)
(ระยะดำเนินการ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทีส่ ำคัญ

5) การสื่อสาร และการบด
เนื่องจากระบบเครื่องส่งสัญญาณวิทยุในเขตเมืองพัทยามี
บังคลื่นวิทยุ โทรทัศน์
กำลังส่งสูง และเครื่องรับวิทยุในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีที่
ก้าวหน้า และสำหรับคลื่นสัญญาณโทรทัศน์ ได้ปรับเปลี่ยนเป็น
ระบบดิจิตอลจึงสามารถเข้าถึงเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ได้ทุก
แห่งภายในอาคาร ดังนั้น การพัฒนาโครงการเป็นอาคารโรงแรม
ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้พัก
อาศัยโดยรอบในการลดทอนความเข้มสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-

หมายเหตุ โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน พร้อมทั้งจัดส่งรายงาน 2 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผล
การติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน) ให้แก่ หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือ
กิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ
ผู้รับผิดชอบ บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด (นายพิพัฒน์ ก้องแดนไพร ตำแหน่งกรรมการบริษัท 033-047490-1)

หน้า 5-39

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ระยะดำเนินการ)
ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
1. น้ำใช้

บริเวณที่ตรวจสอบ
- เส้นท่อประปา
- ถังเก็บน้ำใต้ดิน

- มิเตอร์น้ำประปา

พารามิเตอร์

วิธีการตรวจสอบ

- การแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา

- ตรวจสอบการแตก/รั่วซึมของ
ท่อประปา
- โครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้นดาดฟ้า
- ตรวจสอบโครงสร้าง/การ
รอยแตกร้าว เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของ เคลือบผิว/การทำความสะอาด
มลพิษจากภายนอก
ถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้นดาดฟ้า
- การจัดวางแผนกั้นจราจรเมื่อมีการซ่อม
- ตรวจสอบการวางแผนกั้นให้
บำรุงครอบคลุมพื้นที่บริเวณถังเก็บน้ำใต้ดิน ล้อมรอบพื้นที่ถังเก็บน้ำใต้ดิน
- การติดตั้งป้ายเตือนระหว่างการซ่อมบำรุง - ตรวจสอบการติดตั้งป้ายเตือน
ให้เห็นชัดเจน ไม่มีสิ่งกีดขวาง
- การทำงานของมิเตอร์น้ำประปา
-วงรอบการหมุนของมิเตอร์
- ค่ า ปริ ม าณน้ ำ ในมิ เ ตอร์ ข ึ ้ น สู ง ผิ ด ปกติ ทำงานตลอดเวลาหรือไม่
หรือไม่

2. คุณภาพน้ำ
- คุณภาพน้ำทิ้ง - บ่อตรวจคุณภาพน้ำ - pH (ค่าระหว่าง 5-9)
(ก่อนและหลัง
- BOD (ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร)
การบำบัด)
- Suspended.Solids
(ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร)
- Sulfide (ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร)
- Total Dissolved Solids
(ไม่เกิน 500มิลลิกรัมต่อลิตร)
- Settleable Solids
(ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
- Fat Oil and Grease
(ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
- TKN (ไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลิตร)
- ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด

- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างตาม
กฎหมายกำหนด
- เก็บสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผล
การทำงานของระบบบำบัดน้ำ
เสียในแต่ละวันและจัดทำบันทึก
รายละเอี ย ดดั ง กล่ า วตามแบบ
ท ส . 1 เ ก ็ บ ไ ว ้ ภ า ย ใ น พ ื ้ น ที่
โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี

ความถี่ในการตรวจวัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
ดำเนินการ
- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะ
ดำเนินการ

- อยู่ในงบดำเนินการ

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
(นายพิพัฒน์ ก้องแดนไพร
ตำแหน่งกรรมการบริษัท
หมายเลขติดต่อ 033-047490-1)

- วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่
มีการซ่อมบำรุง

- อยู่ในงบดำเนินการ

- วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
ดำเนินการ

- อยู่ในงบดำเนินการ

- อยู่ในงบดำเนินการ

- เดื อ นละ 1 ครั ้ ง ตลอดระยะ - ครั ้ งละ 3,500 บาท
ดำเนินการ
(โดยประมาณและ
- ดำเนิ นการเก็ บสถิ ต ิ และข้ อมู ลซึ่ ง อยูใ่ นงบดำเนินการ)
แสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำ
เสี ยในแต่ ละวั นและจั ดทำบั นทึ ก
รายละเอี ยดดังกล่ าวตามแบบ ทส.1
เก็ บไว้ ภายในพื ้ นที ่ โครงการเป็ น
ระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการ
เก็บสถิติและข้อมูลนั้น

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
(นายพิพัฒน์ ก้องแดนไพร
ตำแหน่งกรรมการบริษัท
หมายเลขติดต่อ 033-047490-1)

หน้า 5-40

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ระยะดำเนินการ)
ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

บริเวณที่ตรวจสอบ

3. การจั ด การ
สระว่ายน้ำ
1) โครงสร้างและ - สระว่ายน้ำ
ความปลอดภั ย
ของสระว่ายน้ำ

พารามิเตอร์

วิธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

(ไม่เกิน 4,000 MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร)
โครงการต้องตรวจคุณภาพน้ำหลังการบำบัด
ให้มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดทุก
พารามิเตอร์
- สภาพพื้นผิวของเสา และสีที่ทาเคลือบผิววัสดุ
ให้อยู่ในสภาพดี ไม่หลุดกร่อน
- ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง
- สภาพโครงสร้างสระว่ายน้ำ พื้น ผนังไม่ให้มี
รอยแตกหรือรอยรั่วซึม
- ป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำ
- ตรวจสอบหลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอทั่ว
บริเวณสระว่ายน้ำ
- อ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ
ที่ล้างเท้า ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของที่วาง
หรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการ
- ป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มาใช้บริการ
ติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำ
- ความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมในบริเวณ
สระว่ายน้ำ
- การเลือกใช้กระเบื้องขนาดมาตรฐานของสระ
ว่ายน้ำ

- ตรวจสอบการทำความสะอาด - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ
ถังเก็บน้ำสำรอง
- ตรวจสอบบริเวณ สระว่ายน้ำ
และบริ เ วณโดยรอบ หากพบ
สภาพสภาพที่ ไม่สมบูรณ์ ชำรุด
เสี ย หายให้ รี บ ซ่ อ มแซมหรื อ
ปรับปรุงทันที

- อยู่ในงบดำเนินการ บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
(นายพิพัฒน์ ก้องแดนไพร
ตำแหน่งกรรมการบริษัท
หมายเลขติดต่อ 033-047490-1)

หน้า 5-41

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ระยะดำเนินการ)
ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

บริเวณที่ตรวจสอบ

2) อุ บ ั ต ิ เ หตุ จ ากการ - สระว่ายน้ำ
จมน้ำ

พารามิเตอร์

วิธีการตรวจสอบ

กรณีที่กระเบื้องแตกร้าว หรือหลุด
- จุดที่กระเบื้องแตกร้าว หรือหลุด นั้นให้เป็น
จุดอันตราย แสดงตำแหน่งให้ชัดเจน เช่น ทุ่น
ลอย เป็นต้น และห้ามว่ายน้ำเข้าไปบริเวณ
นั้น
- ระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลึก
ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยมีตัวเลขแสดง
ความลึกเป็นระยะๆ
- จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตดังนี้
1. โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน
2. ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิ้ว
หรือทุ่นลอย ผูกเอาไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่า
ความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน
3. ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใดมีความยาวไม่
น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1
อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่าย
น้ำ
4. เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับ
เด็ก อย่างละ 1 ชุด
5. ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำ
และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด

- ตรวจสอบกระเบื้องแตกร้าว
หรือหลุด

ความถี่ในการตรวจวัด

งบประมาณ

- ตรวจสอบป้ายบอกความลึก - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - อยู่ในงบดำเนินการ
ของสระว่ายน้ำ
- ตรวจสอบสภาพและอุปกรณ์ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ
ต่างๆ หากพบอยู่ในสภาพไม่
สมบูรณ์ ชำรุดเสียหายให้รีบ
ซ่อมแซมหรือปรับปรุงทันที

ผู้รับผิดชอบ

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
(นายพิพัฒน์ ก้องแดนไพร
ตำแหน่งกรรมการบริษัท
หมายเลขติดต่อ 033-047490-1)

หน้า 5-42

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ระยะดำเนินการ)
ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

3) คุณภาพน้ำในสระ
ว่ายน้ำระบบคลอรีน

บริเวณที่ตรวจสอบ

- สระว่ายน้ำ

พารามิเตอร์

- อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรื อ
สถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานี
ตำรวจ เพื ่ อขอความช่ วยเหลื อเมื ่ อเกิ ดเหตุ
ฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำ
และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศั พท์ ของ
สถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็น
ข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ
- ใส สะอาด ไม่มีเศษขยะหรือเศษใบไม้ใน
สระว่ายน้ำ
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)
- ความกระด้าง (Calcium Hardness)
- ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ
(Free Clorine) ในระดับ 1-3 ส่วนในล้าน
ส่วน (ppm)

- คลอรีนที่รวมกับสารอื่น
(Combined Chlorine)
- กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid)
- คลอไรด์ (Chloride)
- แอมโมเนีย (Ammonia)
- ไนเตรต (Nitrate)
- ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด

วิธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

งบประมาณ

- ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสาร

- ทุกวัน ตลอดระยะ
ดำเนินการ

- ตรวจวัดคุณ ภาพน้ำ ภายใน
สระว่ายน้ำ แห่งละ จำนวน 1
จุ ด รวมทั ้ ง หมด 2 จุ ด โดย
พิ จ ารณาเก็ บ ตั ว อย่ า งใน
บริ เ วณจุ ด ที ่ ม ี ป ระชาชนใช้
บริการเบาบาง และหนาแน่น
หรือเก็บจากส่วนลึกและส่วน
ตื ้ น ขณะที ่ ม ี ผ ู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารมาก
ที่สุด
- หากมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวน
มาก หรือเป็นวันที่มีแสงแดด
จั ด ควรตรวจสอบปริ ม าณ
คลอรีน และค่าความเป็นกรดด่างระหว่างวันด้วย
- เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัด
ขณะที่มีผู้ใช้ บริการสระว่าย
น้ำมากที่สุด

- ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ก่อน
- ครั้งละ 10,000 บาท
เปิด-ปิดให้บริการ ตลอดระยะ (โดยประมาณและอยู่
ดำเนินการ
ในงบ
ดำเนินการ)

ผู้รับผิดชอบ

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
(นายพิพัฒน์ ก้องแดนไพร
ตำแหน่งกรรมการบริษัท
หมายเลขติดต่อ 033-047490-1)

- ทุ ก 1 เดื อ น ตลอดระยะ
ดำเนินการ

หน้า 5-43

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ระยะดำเนินการ)
ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

บริเวณที่ตรวจสอบ

พารามิเตอร์

(Total Coliform Bacteria)
- ปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม
(Fecal Coliform Bacteria)
- ค่าแบคทีเรีย Escherichia coli,
Strephylococcus aureus และ
Seudomonas aeroginosa
- รอยรั่ว รอยร้าว หรือรอยแตกหักของท่อ
ระบายน้ำ

4. การระบายน้ำ

- รอยรั่ว รอยร้าว
หรือรอยแตกหัก
ของท่อระบายน้ำ

5. มูลฝอย

- ห้องพักมูลฝอยรวม

6. การใช้ไฟฟ้า

- แม่บ้านหรือผู้ปฏิบัติ - ตรวจสุขภาพประจำปี
งานคั ดแยกและเก็ บ
ขนมูลฝอย
- มิเตอร์ไฟฟ้า
- สถิติการใช้ไฟฟ้าของโครงการ

7. การอนุรักษ์พลังงาน

- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง
- ความสะอาด

- ต ร ว จ ส อ บ ก า ร - สภาพการใช้งาน/ชำรุด
ทำงานของ ระบบ
ไฟฟ้ า อุ ปกรณ์ ส ่ อง
สว่างและสายไฟฟ้า
- ช่องระบายอากาศ - ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง
ธ ร ร ม ช า ต ิ เ ช่ น
ประตูและหน้าต่าง

วิธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

งบประมาณ

- ตรวจสอบท่อระบายน้ำ

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
ดำเนินการ

- อยู่ใน
งบดำเนินการ

- การตกค้างของมูลฝอย
- การทำความสะอาดห้องพัก
มูลฝอยรวม
- ติดตามผลการตรวจสุขภาพ
ประจำปี

- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ

- อยู่ใน
งบดำเนินการ

- ป ี ละ 1 คร ั ้ ง ตลอดระยะ
ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
(นายพิพัฒน์ ก้องแดนไพร
ตำแหน่งกรรมการบริษัท
หมายเลขติดต่อ 033-047490-1)
บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
(นายพิพัฒน์ ก้องแดนไพร
ตำแหน่งกรรมการบริษัท
หมายเลขติดต่อ 033-047490-1)

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ - อยู่ใน
งบดำเนินการ
ดำเนินการ
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
ดำเนินการ

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
(นายพิพัฒน์ ก้องแดนไพร
ตำแหน่งกรรมการบริษัท
หมายเลขติดต่อ 033-047490-1)

-ใตรวจสอบช่องระบายอากาศ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ - อยู่ใน
ดำเนินการ
งบดำเนินการ

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
(นายพิพัฒน์ ก้องแดนไพร
ตำแหน่งกรรมการบริษัท
หมายเลขติดต่อ 033-047490-1)

- จดบันทึกสถิติ
- ตรวจสอบการทำงานของ
ระบบไฟฟ้า
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
8. การป้องกันอัคคีภัย

บริเวณที่ตรวจสอบ

พารามิเตอร์

วิธีการตรวจสอบ

1.อุ ป กรณ์ ใ นระบบ - สภาพพร้อมใช้งาน
ป้องกันและสัญญาณ
เตือนอัคคีภัย

- ตรวจสอบการใช้งาน

2.ระบบจ่ า ยไฟฟ้ า
สำรอง
3.ป้ายและ
เครื่องหมาย
แสดงการหนีไฟและ
แผนผังเส้นทางการ
หนีไฟ
4.อุปกรณ์ดับเพลิง
- เครื ่ อ งดั บ เพลิ ง
แบบหิ้วได้

- มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมี
สภาพพร้อมใช้งาน
- สภาพดีมองเห็นชัดเจนและไม่ลบเลือน

- ตรวจสอบอุปกรณ์และการ
ใช้งาน
- ตรวจสอบสภาพของป้าย

- สภาพพร้อมใช้งาน
- อายุการใช้งาน

- ตรวจสอบสภาพลักษณะ
ภายนอกให้พร้อมกับการใช้
งาน
- ตรวจสอบสภาพลักษณะ
ภายนอกให้พร้อมกับการใช้
งาน
- ตรวจสอบสภาพลักษณะ
ภายนอกให้พร้อมกับการใช้
งาน
- ตรวจสอบสภาพลักษณะ
ภายนอกให้พร้อมกับการใช้
งาน

- หัวรับน้ำดับเพลิง - สภาพพร้อมใช้งาน
- เข้าถึงได้สะดวก
- ถังเก็บน้ำใช้และน้ำ - สภาพของถัง
ดับเพลิง
- ระดับน้ำในถัง
- สายฉีดน้ำดับเพลิง - สภาพพร้อมใช้งาน
และตู้เก็บสายฉีดน้ำ - เข้าถึงได้สะดวก

ความถี่ในการตรวจวัด

งบประมาณ

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของ - อยู่ใน
อุปกรณ์ระบบดับเพลิงประจำ งบดำเนินการ
ทุ ก 6 เดื อ น ตลอดระยะ
ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
(นายพิพัฒน์ ก้องแดนไพร
ตำแหน่งกรรมการบริษัท
หมายเลขติดต่อ 033-047490-1)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ตารางที่ 5-4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) (ระยะดำเนินการ)
ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

9. การจราจร

10. ทัศนียภาพ

หมายเหตุ

บริเวณที่ตรวจสอบ

พารามิเตอร์

5.บั น ไดหนี ไ ฟและ - ไม่มีสิ่งกีดขวาง
เส้ น ทางในการหนี
ไฟ
- ป้ายสัญญาณจราจร - ป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ มีสภาพดี พร้อม
ต่างๆในโครงการ
ใช้งาน
-พื้นที่โครงการ
(ในกรณี ท ี ่ ปรั บปรุ ง
ซ่ อมแซม เช่ น การ
ทาสีภายใน/ภายนอก
อาคาร การซ่อมบำรุง
ผิวจราจร การขุดลอก
ท่อระบายน้ำ ฯลฯ)
- การเจริญเติบโต
ของต้นไม้ในพื้นที่
โครงการ

วิธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

- ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง และมือจับของ
ประตูหนีไฟสามารถเปิดได้ง่าย
- ตรวจสอบสภาพของป้าย
- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะ
จราจร
ดำเนินการ

งบประมาณ

- อยู่ในงบดำเนินการ

- ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณปรับปรุง/ - ตรวจสอบสภาพการใช้งาน - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะ
ซ่อมแซม
และการติดตั้งป้ายเตือนช่วงที่ ดำเนินการ
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง
มีการปรับปรุง ซ่อมแซมต่างๆ

- อยู่ในงบดำเนินการ

- การเติบโตของต้นไม้
- ตรวจสอบการเจริญเติบโต
- ความชุ่มชื้นของพื้นดินบริเวณโดยรอบพื้นที่ และสภาพของต้นไม้ของ
โครงการ
โครงการ

- อยู่ในงบดำเนินการ

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
(นายพิพัฒน์ ก้องแดนไพร
ตำแหน่งกรรมการบริษัท
หมายเลขติดต่อ 033-047490-1)
บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
(นายพิพัฒน์ ก้องแดนไพร
ตำแหน่งกรรมการบริษัท
หมายเลขติดต่อ 033-047490-1)

บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
(นายพิพัฒน์ ก้องแดนไพร
ตำแหน่งกรรมการบริษัท
หมายเลขติดต่อ 033-047490-1)

โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน พร้อมทั้งจัดส่งรายงาน 2 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการ
ติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน) ให้แก่ หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจการอัน
เป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ
ผู้รับผิดชอบ บริษทั ไรซิง่ เอเชีย จำกัด (นายพิพัฒน์ ก้องแดนไพร ตำแหน่งกรรมการบริษัท หมายเลขติดต่อ 033-047490-1)
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หนังสือราชการ
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ภาคผนวก ข4
หนังสือรับรองที่ตั้งโครงการตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมฯ

ภาคผนวก ข5
หนังสือตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกฯ

ภาคผนวก ข6
สำเนาคำร้องทั่วไป แจ้งขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการฯ ต่อเมืองพัทยา

ภาคผนวก ค
แบบแปลนโครงสร้างอาคาร
(แบบขออนุญาตก่อสร้างฯ)

ภาคผนวก ค1
แบบอนุญาตก่อสร้าง

ภาคผนวก ค2
แบบแปลนโครงสร้างอาคาร

ภาคผนวก ง
รายการคำนวณ และใบประกอบวิชาชีพ

ภาคผนวก ง1
รายการคำนวณระบบสุขาภิบาล

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(1/53)

รายการคํานวณปริมาณน้าํ เสีย
Contact Aeration Activated Sludge Tank
โครงการ
RISING PLACE
สถานที่
ถนนพระตําหนัก ซอย 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
วิศวกรสิ่งแวดลอม
นายธีรพล อภัยสวัสดิ์ สส.151
นายอนัตชิ ัย ใจซื่อ
พส.25
1.ขอกําหนดในการออกแบบ
1.1 ปริมาณน้ําเสีย
Referenced : แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
“โครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ”
จํานวนหองพัก
=
84 หอง
ปริมาณน้ําใช
=
750 ลิตร/หอง-วัน
อัตราน้ําใช
=
63 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ําใชในกิจกรรมอื่นๆ
จํานวนพนักงาน
ปริมาณน้ําใช
อัตราน้ําใช

=
=
=

10 คน
70 ลิตร/คน/วัน
0.70 ลบ.ม./วัน

พื้นที่หองพักขยะ
ปริมาณน้ําใช
อัตราน้ําใช

=
=
=

16.42 ตร.ม.
1.5 ลิตร/ตร.ม.-วัน
0.02 ลบ.ม./วัน

ปริมาณน้ําใชรวม

=

63.72 ลบ.ม./วัน

ดังนั้น อัตราการเกิดน้ําเสียทั้งหมด (80% ของอัตราน้ําใช) =
45.06 ลบ.ม./วัน
สรุป ปริมาณน้ําเสียที่เกิดรวมทั้งหมด
=
50.97 ลบ.ม./วัน
ดังนั้น อัตราการเกิดน้ําเสียที่ออกแบบ
=
51.00 ลบ.ม./วัน
โดยที่ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียจํานวน 1 UNIT
1.2 คุณลักษณะของน้ําเสีย
บีโอดีของน้ําเสียเขาระบบบําบัดน้ําเสียรวม
BOD Loading

=
=

250 มก./ลิตร
12.50 กก./วัน

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(2/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(3/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(4/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(5/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(6/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(7/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(8/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(9/53)

50.97

50.97 m3/day

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(10/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(11/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(12/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(13/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(14/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(15/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(16/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(17/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(18/53)

51

51

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(19/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(20/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(21/53)

51

51

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(22/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(23/53)

F

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(24/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(25/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(26/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(27/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(28/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(29/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(30/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(31/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(32/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(33/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(34/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(35/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(36/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(37/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(38/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(39/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(40/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(41/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(42/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(43/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(44/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(45/53)

รายการคํานวณปริมาณน้ําสํารองน้ําดี
โครงการ

RISING PLACE

สถานที่

ถนนพระตําหนัก ซอย 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

นายธีรพล อภัยสวัสดิ์ สส.151
นายอนัติชัย ใจซื่อ พส.25

1. รายการคํานวณระบบประปา
Referenced : แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
"โครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ
1.1 ส่วนห้องพัก
ปริมาณน้ําใช้สาํ หรับอุปโภคบริโภค
จํานวนห้องพัก น้อยกว่า 35 ตร.ม.

=
=

750
84

ลิตร/ห้อง/วัน
ห้อง

อัตราการใช้น้ํา

=

63

ลบ.ม./วัน

อัตราการใช้นาํ้ รวมในส่วนห้องพัก

=

63

ลบ.ม./วัน

จากประกาศ จ.ชลบุรี เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่อาศัย
อพาร์ทเมนท์และบ้านจัดสรร ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 กําหนดให้
อัตราการใช้นาํ้
=
1,500 ลิตร/ห้อง/วัน
ดังนั้นปริมาณน้ําใช้ส่วนพักอาศัย
=
126 ลบ.ม./วัน
= เลือกใช้ปริมาณน้ําใช้สําหรับส่วนพักอาศัย
=
126 ลบ.ม./วัน
1.2. ปริมาณน้ําใช้ในกิจกรรมอื่นๆ
จํานวนพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ประจําอาคาร
อัตราการใช้นาํ้
ปริมาณน้ําใช้

=
=
=

10
70
0.70

สระว่ายน้ําโครงการ
อัตราการใช้น้ํา
ปริมาณน้าํ ใช้

=
=
=

42.00 ตร.ม.
4.88 ลิตร/ตร.ม./วัน
0.20 ลบ.ม./วัน

พื้นที่สีเขียว
อัตราการใช้น้ํา
ปริมาณน้าํ ใช้

=
=
=

270.20 ตร.ม.
3.40 ลิตร/ตร.ม./วัน
0.92 ลบ.ม./วัน

พื้นที่ห้องพักขยะ
อัตราการใช้น้ํา

=
=

16.42 ตร.ม
1.5 ลิตร/ตร.ม.วัน

คน
ลิตร/คน/วัน
ลบ.ม./วัน

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(46/53)

ปริมาณน้าํ ใช้

=

0.02 ลบ.ม./วัน

อัตราการใช้นา้ํ รวมทั้งหมด

=

64.84 ลบ.ม./วัน

2. รายการคํานวณขนาดถังเก็บน้ํา
ปริมาณน้ําสํารองรวมทั้งหมด
ถังน้ําใต้ดิน ความจุ
ถังน้ําดาดฟ้า ความจุ
ปริมาตรถังเก็บน้ํารวม

=
=
=
=

126.00
165.00
4.00
169.00

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม. >= => O.K.

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(47/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(48/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(49/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(50/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(51/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(52/53)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง1(53/53)

ภาคผนวก ง2
รายการคำนวณระบบไฟฟ้า

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง2(1/8)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง2(2/8)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง2(3/8)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง2(4/8)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง2(5/8)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง2(6/8)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง2(7/8)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง2(8/8)

ภาคผนวก ง3
รายการคำนวณ OTTV&RTTV

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง3(1/3)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง3(2/3)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง3(3/3)

ภาคผนวก ง4
รายการคำนวณระบบปรับอากาศ

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง4(1/8)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง4(2/8)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง4(3/8)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง4(4/8)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง4(5/8)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง4(6/8)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง4(7/8)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง4(8/8)

ภาคผนวก ง5
รายการคำนวณถ่ายเทความร้อนพื้นผิวอาคาร

การคํานวณหาอ ัตราการระบายความร้อน ของระบบปร ับอากาศของโครงการ
ชือโครงการ : ไรซิง เพลส (Rising Place)
ทีตงโครงการ
ั
: ถนนพระตําหนักซอย 5 แยก 4 ถนนพระตําหนัก ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ั
ั จําก ัด, 2564
คํานวณโดยบริษ ัททีปรึกษา : บริษท
ั เอสเอส คอนซลแทนท์
ส คอร์ปอเรชน

ความร้อนจากการถ่ายเทความร้อนของพืนผิวว ัสดุ
สมการถ่ายเทความร ้อน

เมือ

Q/A = (Toutside - Tinside) / Resistance

Q = ความร ้อนทีระบายออก
A = พืนทีผิว
Toutside = อุณหภูมน
ิ อกอาคาร
Tinside = อุณหภูมค
ิ วบคุมในอาคาร

เท่ากับ
เท่ากับ

33
25

°C หรือ
°C หรือ

91.4 °F
77 °F

Resistance
ของผิววัสดุตา่ งๆ ดังนี
Glass = 1.6545
Concrete = 0.6618
และพืนทีผิวของอาคาร (A) ได ้แก่
Glass =
672 ตร.ม. หรือ
7,233.35 ตร.ฟุต
Concrete =
1,710 ตร.ม. หรือ
18,406.29 ตร.ฟุต
รวมพืนทีผิวอาคาร =
2,382 ตร.ม. หรือ
25,639.63 ตร.ฟุต
ดังนั นเมือแทนในสมการถ่ายเทความร ้อน สามารถหาปริมาณความร ้อนทีระบายผ่านผิววัสดุ ดังนี
Glass = (91.4-77)x7,233.35/1.6545
=
62,955.70 Btu/hr
Concrete = (91.4-77)x18,406.29/0.6618
=
400,499.43 Btu/hr
ดังนั นปริมาณความร ้อนทีระบายออกจากตึกผ่านผิววัสดุกระจก และคอนกรีต รวม
= 62,955.70+400,499.43
=
463,455.12 Btu/hr
หาอุณหภูมท
ิ เปลี
ี
ยนแปลง (ΔT) จากสมการ
Q = (Mass Flow Rate) x Cp x ΔT
Q = ความร ้อนทีระบายเท่ากับ
463,455.12 Btu/hr
Cp =
0.25
Btu/lb °F
Mass Flow Rate = มวลของอากาศทีพัดผ่านผิวอาคาร
3
สมมติมวลอากาศทีพัดผ่านอาคารมีความเร็วตําสุด 1m/s ทีความหนาแน่นอากาศ 0.075 lb/ft
3
2
ดังนั น Mass Flow Rate
= 0.075 lb/ft x 1 m/s x 3.28 ft/m x 1 ft x 3,600 s/hr x
2,382 m x
2
2
(3.28x3.28 ft /m )
= 22,694,836.19 lb/hr
อุณหภูมท
ิ เปลี
ี
ยนแปลง (ΔT)
= 463,455.12/(22,694,836.19 x 0.25)
= 0.08
°F
ดังนั นพืนผิววัสดุของอาคารโครงการ เมือถ่ายเทความร ้อนจะทําให ้อุณหภูมภ
ิ ายนอกอาคารเพิมขึน ดังนี
อุณหภูมภ
ิ ายนอกอาคาร
= 91.40
°F
อุณหภูมท
ิ เปลี
ี
ยนแปลง
= 0.08
°F
อุณหภูมภ
ิ ายนอกอาคารรวม
= 91.48
°F
หรือ = 33.045
°C
ึ
ซงการถ่
ายเทความร ้อนของพืนผิววัสดุของอาคารโครงการ จะทําให ้อุณหภูมภ
ิ ายนอกอาคารจากเดิม 33 °C
เปลียนแปลงเป็ น 33.045 °C โดยเพิมขึนประมาณ 0.045 °C

(ที่มา: คํานวณโดยบริษัทที่ปรึกษา; บริษัท เอสเอส คอนซัลเทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จํากัด, 2564) หน้า ง5 (1/1)

ภาคผนวก ง6
รายการคำนวณระบายความร้อน
เครื่องปรับอากาศ

การคํานวณหาอ ัตราการระบายความร้อน ของระบบปร ับอากาศของโครงการ
ชือโครงการ : ไรซิง เพลส (Rising Place)
ทีตงโครงการ
ั
: ถนนพระตําหนั กซอย 5 แยก 4 ถนนพระตําหนั ก ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี
ั จําก ัด, 2564
ั
คํานวณโดยบริษ ัททีปรึกษา : บริษ ัท เอสเอส คอนซลแทนท์
ส คอร์ปอเรชน

รายการคํานวณอ ัตรการการระบายความร้อนของระบบปร ับอากาศ
ขนาดเครืองปรับอากาศรวมทังโครงการ
Average Cooling Load
อ ัตราการระบายความร้อนสูงสุด
อัตราการระบายความร ้อนสูงสุด

(=C2/20 )

152.96 ตัน
76.48 ตัน

= Cooling Load + อัตราการระบายความร ้อน
ของ Compressor Motor
อัตราการระบายความร ้อนของ Compressor Motor = 10 % ของ Cooling Load
=(C7*0.1)
15.30 ตัน
อัตราการระบายความร ้อนสูงสุด
=
168.26 ตัน
อ ัตราการระบายความร้อนเฉลีย
อัตราการระบายความร ้อนเฉลีย
= Average Cooling Load + อัตราการระบาย
ความร ้อนของ Compressor Motor
อัตราการระบายความร ้อนของ Compressor Motor = 10 % ของ Average Cooling Load
=(C8*0.1)
7.65 ตัน
อัตราการระบายความร ้อนสูงสุด
=
84.13 ตัน
อ ัตราการระบายความร้อนจากระบบปร ับอากาศ
อัตราการระบายความร ้อน(ค่าสูงสุด) (V1)
=
168.26 ตัน
ปริมาณลมทีระบายออกจากคอยล์ร ้อน
=
1,000.00 CFM (ลูกบาศก์ฟต
ุ /นาที)
(=C23x1000)
168,256.00 CFM (ลูกบาศก์ฟต
ุ /นาที)
1 CFM =0.0283 CUM (ลบ.ม./นาที)
=
0.0283 ลูกบาศก์เมตร/นาที
=
4,761.64 ลูกบาศก์เมตร/นาที
V1
=
79.36 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
่ าคาร
อ ัตราการไหลของอากาศ (Air Flow) ทีพ ัดเข้าสูอ
(ทิศลม-SW)
3.6 น็ อต
ความเร็วลมเฉลียต่อเดือนเมษายน
1 น็ อต = 1.3 เมตร/วินาที
1.3
4.68 เมตร/วินาที
พืนทีหน ้าตัดอาคารทีลมจะปะทะ (2 ด ้าน) กว ้าง
26.22
600.44 ตารางเมตร
(กว ้าง*สูง) = (38.35*17.65)
สูง
22.90
อัตราการไหลของลมทีปะทะอาคาร (V2)
2,810.05 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
อุณหภูมผ
ิ สมของบรรยากาศ
อุณหภูมผ
ิ สมของบรรยากาศ
แทนค่า V1
แทนค่า V2
แทนค่า C1

= (C1V1 + C2V2) / (V1 + V2)
=
79.36 ลบ.ม./วินาที
=
2,810.05 ลบ.ม./วินาที
=
43.30 องศาเซลเซียส
(ค่าคงทีของเครืองปรับอากาศ Trend)
(ค่าเฉลียอุณหภูมเิ ดือนเมษายน) แทนค่า C2
=
33.00 องศาเซลเซียส
3,436.32
(C1*V1) =
92,731.64
(C2*V2) =
2,889.41
(V1+V2) =
อุณหภูมผ
ิ สมของบรรยากาศ (C1V1 + C2V2) / (V1 + V2) =
33.28 องศาเซลเซียส
อุณหภูมท
ิ เพิ
ี มขึนจากระบบปรับอากาศ
=
0.28 องศาเซลเซียส

(ที่มา: คํานวนโดยบริษัทที่ปรึกษา; บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนส์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด, 2564) หน้า ง6 (1/1)

ภาคผนวก ง7
รายการคำนวณวิเคราะห์แรงลมและ
แผ่นดินไหว

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7 (1/1)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(1/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(2/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(3/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(4/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(5/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(6/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(7/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(8/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(9/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(10/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(11/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(12/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(13/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(14/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(15/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(16/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(17/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(18/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(19/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(20/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(21/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(22/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(23/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(24/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(25/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(26/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(27/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(28/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(29/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(30/31)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง7(31/31)

ภาคผนวก ง8
รายการผลการสำรวจเจาะดิน
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(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง8(1/14)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง8(2/14)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง8(3/14)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง8(4/14)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง8(5/14)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง8(6/14)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง8(7/14)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง8(8/14)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง8(9/14)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง8(10/14)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง8(11/14)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง8(12/14)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง8(13/14)

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Rising Place รายงานฉบับสมบูรณ์ กรกฎาคม 2559) หน้า ง8(14/14)

ภาคผนวก ง9
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

แผนการป้องกัน และระงับอัคคีภยั โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place)

แผนการป้องกัน และระงับอัคคีภัย โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place)
การป้องกันและการระงับอัคคีภัยในระยะดำเนินการของโครงการ ประกอบไปด้วย แผนปฏิบัติการฝึกซ้อม
และฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ผจญเพลิงต่าง ๆ และแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ในการปฏิบัติตามแผน ดังกล่าวจะ
อยู่ในความรับผิดชอบของทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีผู้จัดการโครงการเป็นหัวหน้าทีมหรือผู้ประสานงาน
เหตุฉุกเฉิน (Coordinator) ทำหน้าที่สั่งการ ควบคุมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ
มีดังนี้
1) แผนปฏิบัติการฝึกซ้อมและฝึกอบรมทีมปฏิบัติงาน ในส่วนของพนักงาน และเจ้าหน้าที่ รปภ. ของโครงการ

โดยฝ่ายบริหารโครงการจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดับเพลิง และอาสาสมัครสาธารณภัยที่เกี่ยวข้อง
มาให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งจะมีการอบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงซนิดต่าง ๆ การอพยพ
ผู้เข้าพัก และการปฏิบัติการของทีมงานขณะเกิดเพลิงไหม้ โดยจะจัดให้มีการฝึกซ้อมปีละ 1 ครั้ง
2) แผนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงกับผู้เข้าพักอาศัย
และพนักงาน โดยจะดำเนินการปีละ 1 ครั้ง โดยมีจุดรวมพล (Point of Assembly) 2 จุด มีขนาดพื้นที่
77.82 ตารางเมตร ซึ่งจะรองรับจำนวนคนได้ประมาณ 311 คน (คิดพื้นที่ยืน 0.25 ตารางเมตร/คน)
3) เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีการจัดทั้งทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีผังโครงสร้างของทีมงาน
ผู้รับผิดชอบ และการปฏิบัติการของแต่ละทีมงาน (รูปที่ 1)
4) โครงการจะเตรียมแผนป้องกั นอัคคีภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารโครงการและพนั กงาน
โครงการทุกท่าน มีรายละเอียดดังนี้
• จัดให้มีผู้ตรวจสอบ ดูแลความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง
และสิ่งต่างๆอยู่อย่างสม่ำเสมอ
• หากพบอุปกรณ์ใดผิดปกติหรือชำรุดเสียหาย ให้ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อดำเนินการแก้ไขหรือ
ช่อมแซมให้อยู่ในสภาวะปกติพร้อมใช้งาน
• ตรวจสอบเส้นทางที่ใช้เข้า-ออก ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางอันจะเป็นอุปสรรค ทั้งในเวลาปกติและเวลา
ฉุกเฉิน
• ทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ วัสดุ สิ่งของต่างๆ คัดแยกวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง วัตถุไวไฟ
ให้อยู่ในที่เหมาะสมและเป็นระเบียบเรียบร้อย
• ควรกำหนดเส้นทางที่ใช้ปกติและในเวลาที่เกิดไฟไหม้
• มุมอับ จุดล่อแหลม หรือจุดที่อยู่ห่างไกลสายตา ควรให้ความสนใจและจัดให้มีผู้ดูแลอยู่สม่ำเสมอ
5) โครงการจะจัดเตรียมแผนระงับเหตุฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ เพื่อให้การดับเพลิงและการอพยพบุคคลออก
นอกอาคารในขณะเกิดเพลิงไหม้มีประสิทธิภาพมากที่สุด (รายละเอียดแสดงในหัวข้อแผนระงับเหตุฉุกเฉิน
และอพยพหนีไฟ) และขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนฯ แสดงในรูปที่ 2

1 ลเทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จํากัด, 2564 หน้า ง9(1/8)
ที่มา: จัดทําโดยบริษัทที่ปรึกษา; บริษัท เอสเอส คอนซั

แผนการป้องกัน และระงับอัคคีภยั โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place)

ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน
(ผู้จัดการโครงการ)

ทีมผจญเพลิง

ทีมควบคุมพื้นที่และอพยพเคลื่อนย้าย

ทีมช่าง

(พนักงานโครงการ)

(พนักงานโครงการและเจ้าหน้าที่ รปภ.)

(พนักงานโครงการ)

พิจารณาเชื้อเพลิง

กั้นเขต

เคลื่อนย้ายวัตถุไวไฟและเอกสาร

เตรียมเส้นทางอพยพ

ตัดระบบไฟฟ้า

เคลื่อนย้ายวัตถุไวไฟและเอกสาร

ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

อพยพบุคคลและผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ตำรวจดับเพลิง

ดับเพลิงโดยใช้อุปกรณ์
ดับเพลิงชนิดต่างๆ

รูปที่ 1 แผนผังโครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบของทีมป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ

2 ลเทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จํากัด, 2564 หน้า ง9(2/8)
ที่มา: จัดทําโดยบริษัทที่ปรึกษา; บริษัท เอสเอส คอนซั

ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้

ดับเพลิงตามวิธีที่ถูกต้อง

ได้

ดับเพลิงทันที

ไม่ได้
รายงานผู้จดั การ
โครงการ

กดอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณหรือสวิตช์แจ้ง
สัญญาณเพลิงไหม้/โทรศัพท์
(แจ้งเหตุฉุกเฉินระดับที่ 1 )

พนักงานห้องควบคุมอัคคีภัยตรวจสอบ
เหตุการณ์

ดับเพลิงได้หรือไม่

ได้

ไม่ได้
แจ้งกลับพนักงานห้องควบคุมอัคคีภัย
(แจ้งเหตุฉุกเฉินระดับที่ 2)

หน่วยงานภายนอกมาทำการ

รายงานผู้อำนวยการดับเพลิง/ผู้จดั การ

รายงานประธานกรรมการบริหาร

รูปที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ที่มา: จัดทําโดยบริษัทที่ปรึกษา; บริษัท เอสเอส คอนซัลเทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จํากัด, 2564 หน้า ง9(3/8)

แผนระงับเหตุฉุกเฉินและแผนอพยพหนีไฟ
วัตถุประสงค์
การจัดทำแผนระงับเหตุฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. มีแผนการปฏิบัติเป็นขั้นตอน เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด
2. ใช้เป็นแนวทางการฝึกอบรม ฝึกซ้อม ให้เกิดความชำนาญตามหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานที่
เกี่ยวข้องซึ่งได้ระบุไว้
การแจกจ่ายแผนฉุกเฉิน
1. จะแจกจ่ายให้กับพนักงานประจำอาคารได้รับทราบและทำความเข้าใจกับแผนระงับฉุกเฉิน และอพยพ
หนีไฟ
2. เพื่อให้มีการฝึกซ้อมเบื้องต้นอย่างน้อยปีละครั้งหรือตามที่กำหนด
3. เพื่อให้มีการปรับปรุงแผน ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปฏิบัติงาน ผังการปฏิบัติงาน ฯลฯ
ข้อแนะนำในการใช้แผนระงับเหตุฉุกเฉิน
แผนระงับเหตุฉุกเฉินนี้ จะใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเป็นสาเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สิน
และสิ่งแวดล้อม ของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่งานประจำในพื้นที่ และที่อยู่อาศัย
ประเภทของเหตุฉุกเฉินที่แผนครอบคลุมถึง
1. เกิดอัคคีภัยในพื้นที่ของโครงการทุกพื้นที่ และรวมถึงบริเวณที่อยู่ข้างเคียง
2. เกิดเหตุอุบัติภัยหมู่ภายในโครงการหรือภายนอกโครงการ
3. เกิดจากภัยธรรมชาติ
4. เกิดจากเหตุฉุกเฉินอื่นๆ เช่น มีผู้ประสงค์ร้าย เป็นต้น
5. เกิดเหตุฉุกเฉินจากสารอันตราย
การแบ่งระดับเหตุฉุกเฉิน
ระดับที่ 1 หมายถึง เหตุฉุกเฉินประเกทต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในอาคารหรือห้องพัก และสามารถระงับ
เหตุหรือควบคุมเหตุฉุกเฉินไว้ได้ด้วยบุคคลในโครงการ เช่น
1. เกิดเหตุไฟไหม้ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ห้องพัก และพื้นที่อื่นๆภายในอาคาร
2. เถิดการรั่วไหลของก๊าซหรือสารอันตราย
3. เกิดภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว เป็นต้น
ระดับที่ 2 หมายถึง เหตุฉุกเฉินประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในอาคาร หรือห้องพัก และเมื่อบุคคลในที่เกิด
เหตุนั้นๆ ระงับเหตุฉุกเฉินระดับที่ 1 แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงมีความจำเป็นต้องใช้ระดับที่ 2 ได้แก่
เหตุการณ์ต่างๆดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.

เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนไม่สามารถควบคุมได้
ไฟไหม้หรือการระเบิดขนาดใหญ่
ก๊าซรั่วและการระเบิด
ภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อการปฏิบัติงานปกติ
การข่มขู่ ก่อวินาศกรรม เช่น การข่มขู่ลอบวางระเบิด ฯลฯ

สัญญาณบอกเหตุฉุกเฉิน
ระดับเหตุฉุกเฉินที่ 1 ผู้ประสบเหตุไม่สามารถดับเพลิงได้ด้วยตนเอง จะกดอุปกรณ์ส่งเสียง
สัญญาณหรือ สวิตช์ แจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ที่อยู่ใกล้ที่สุด ซึ่งจะส่งเสียงสัญญาณครอบคลุมทั้งชั้นที่เกิดเหตุ
และส่งสัญญาณไปยังที่ห้องควบคุมอัคคีภัยด้วย เพื่อให้พนักงานและทีมป้องกันและระงับอัคคีภั ยของโครงการมา
ปฏิบัติการ
ระดับเหตุฉุกเฉินที่ 2 เมื่อพนักงานและทีมป้องกันและระงับอัคคีภัยไม่สามารถควบคุมเหตุ
ที่เกิดขึ้นนั้นได้ พนักงานประจำห้องควบคุมอัคคีภัยสามารถใช้ระบบติดต่อส่งเสียงสัญญาณ ซึ่งจะส่งสัญญาณ
แบบเสียงพูดฉุกเฉินหรือส่งเสีย งสัญญาณจากห้องควบคุมอั คคีภัยไปยังส่วนต่างๆภายในอาคารทั่วทั้งอาคาร
เพื่อเตรียมอพยพผู้ เข้าพักและพนักงานออกภายนอกอาคาร และเรียกเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องมาให้ความช่วยเหลือ
วิธีปฏิบัติเมื่อพบเหตุฉุกเฉิน
ผู้ปฏิบัติ

ผู้พบเห็นเหตุการณ์

วิธีปฏิบัติ 1.กรณีสามารถดำเนินการด้วยตนเอง
เกิดไฟไหม้จากก๊าซรั่ว และน้ำมัน หาทางปิดสกัดให้ได้ โดยใช้ผ้าหนาชุบน้ำให้เปียกคลุมส่วนที่เกิดไฟ
ไหม้ ห้ามใช้น้ำดับไฟเป็นอันขาด เพราะจะทำให้เกิดการไหลกระจายของก๊าซและน้ำมันไปสู่พื้นที่อื่นๆ
และในกรณีไฟไหม้ที่เกิดจากเหตุอื่น ให้ใช้วิธีดับไฟด้วยเครื่องดับเพลิงที่มีอยู่ใกล้ตัว
2. กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง
แจ้งเหตุไปที่ห้องควบคุมอัคคีภัย โดยใช้อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณหรือสวิตช์แจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ที่
ใกล้ที่สุด
ผู้ปฏิบัติ

พนักงานที่ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ประกอบด้วย
• พนักงานผู้ดูแลห้องควบคุมอัคคีภัย
• ทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย ผู้รับผิดชอบ คือ พนักงานโครงการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่
ดังกล่าว ได้แก่ ทีมวิศวกรรม ทีมผจญเพลิง และทีมควบคุมพื้นที่อพยพเคลื่อนย้าย ซึ่งได้รับการ
ฝึกอบรมด้านการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
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• ผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ คือ ผู้จัดการโครงการ
วิธีปฏิบัติ
• พนักงานประจำห้องควบคุมอัคคีภัย
กรณีที่ได้รับแจ้งโทรศัพท์ ให้สอบถามถึงสถานที่เกิดเหตุ เหตุที่เกิด ทำการสอบกลับไปยัง
สถานที่เกิดเหตุว่าเกิดเหตุการณ์จริงหรือไม่
1. กรณีที่ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุ ให้ทำการสอบกลับไปยังสถานที่ที่แจ้งสัญญาณเกิดเหตุว่า
เกิดเหตุจริงหรือไม่
2. เมื่อรับทราบว่าเกิดเหตุจริงจะให้มีสัญญาณเตือนเฉพาะชั้นที่เกิดเหตุ ซึ่งจะเป็นภาวะ
ฉุกเฉินระดับที่ 1
3. แจ้งเหตุไปยังบุคคลต่อไปนี้ ได้แก่ ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน (ผู้จัดการโครงการ)
พนักงานวิศวกรรมที่ดูแลงานระบบของโครงการ และทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย โดย
วิธีที่รวดเร็วที่สุด เช่น การโทรเข้ามือถือ เป็นต้น
• ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน
1. ดำเนินการหรือสั่งการให้ใช้แผนระงับอัคคีภัย
2. สั่งการและขอความร่วมมือให้พนักงานจากจุดต่างๆ มาช่วยเหลือในการควบคุมและ
ระงับอัคคีภัย
3. สั่งการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
4. สั่งการให้ปฏิบัติการหรือหยุดปฏิบัติการระงับอัคคีภัย
5. รายงานผลการเกิดอัคคีภัยต่อผู้บริหารระดับสูงของโครงการโดยเร็ว
• ทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย
ไปยังสถานที่เกิดเหตุทันที เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย
1. ทีมผจญเพลิง
1.1. ไปยังที่เกิดเหตุพร้อมถังดับเพลิงทันทีที่ได้ ยินประกาศแจ้งสัญญาณเหตุฉุ กเฉิน
ประสานงานกั บ ที ม งานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง และปฏิ บ ั ต ิ ก ารภายใต้ ก ารควบคุ ม ของ
ผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
1.2. พิจารณาเชื้อเพลิงและจุดเกิดเหตุ เพื่อเลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสม
1.3. ทำการดับเพลิงทันที ตามขั้นตอนที่ถูกต้องด้วยความรอบคอบ
2. ทีมควบคุมพื้นที่และอพยพเคลื่อนย้าย
2.1. ควบคุมพื้นที่ในที่เกิดเหตุกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในบริเวณที่เกิดเหตุ
2.2. จัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายอพยพบุคคล ทรัพย์สิน ไปยังจุดที่กำหนด
2.3. ควบคุมการอพยพเคลื่อนย้ายให้อยู่ในความปลอดภัย
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2.4. ประสานงานกับพนักงานรั กษาความปลอดภัย ในการควบคุมพื้นที่รอบนอกที่
เกิดเหตุ
2.5. เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปยังจุดรวมพลที่กำหนด โดยวิธีที่ถูกต้อง
2.6. เคลื่อนย้ายวัตถุไวไฟจากจุดที่เกิดเหตุไปยังที่ปลอดภัย
2.7. เก็บรวบรวมทรัพย์สินและเอกสารสำคัญออกจากที่เกิดเหตุไปไว้ในที่ปลอดภัย
2.8. ประเมินสถานการณ์และรอรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง
3. ทีมวิศวกรรม
3.1. ประสานงานกับพนักงานรักษาความปลอดภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนและ
ช่วยเหลือประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดับเพลิง
3.2. ประสานงานกับหน่วยงานดับเพลิงภายนอกที่มาช่วยเหลือในการดับเพลิง
3.3. ไปยังสถานที่เกิดเหตุทันที เพื่อรอรับคำสั่งหรือพิจารณาทำการตัดระบบไฟฟ้า ฯลฯ
บริเวณที่เกิดเหตุ โดยประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
3.4. ควบคุมเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง ให้สามารถปฏิบัติการได้ตลอดเวลาที่ทำการดับเพลิง
และรอรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง/ทีมดับเพลิงภายนอก
การปฏิบัติเมื่อไม่สามารถระงับเหตุฉุกเฉินในระดับที่ 1
ให้ผู้อำนวยการดับเพลิงสั่งการให้ผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุแจ้งไปยังห้องควบคุมอัคคีภัย เพื่อประกาศเหตุฉุก เฉิน
ระดับที่ 2 ในกรณีที่ผู้อำนวยการดับเพลิงยังไปไม่ถึงที่เกิดเหตุ ให้ผู้สั่งการดับเพลิงขณะนั้นสั่งการแจ้งเหตุ
พนักงานประจำห้องควบคุมอัคคีภัยจะประกาศภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2 ทันที โดยใช้ระบบติดต่อส่งเสียง
สัญญาณ ซึ่งจะส่งสัญญาณแบบเสียงพูดฉุกเฉินหรือส่งเสียงสัญญาณจากห้องควบคุมอัคคีภัยไปยังส่วนต่างๆภายใน
อาคารทั่วทั้งอาคาร เพื่อเตรียมอพยพผู้ เข้าพักอาศัยหรือผู้ใช้บริการ รวมทั้งพนักงานออกภายนอกอาคาร และ
ดำเนินการแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภายนอก
วิธีปฏิบัติเมื่อใช้แผนฉุกเฉินระดับที่ 2
ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้แผนฉุกเฉินระดับที่ 2 จะต้องดำเนินการดังนี้
1. ทีมควบคุมพื้นที่ และอพยพเคลื่อนย้าย
จัดเตรียมพื้นที่จอดรถดับเพลิงบริวณใกล้กับหัวรับน้ำดับเพลิงของอาคาร และทำการเคลื่อนย้ายผู้เข้าพัก
ผู้ใช้บริการ พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้อง และผู้บาดเจ็บออกจากตัวอาคาร มายังจุดรวมคนบริเวณที่กำหนดไว้
2. ทีมวิศวกรรม
ต้อนรับ ดูแล และควบคุมบุคคลภายนอกให้อยู่ในบริเวณหรือสถานที่ที่กำหนด รวมทั้งประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเบื้องต้น เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่บุคคลภายนอกและประชาชนบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุ
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3. ทีมผจญเพลิง
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
4. ทีมพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประจำที่ประตูทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาในโครงการ และอำนวยความสะดวก
ให้แก่รถดับเพลิงจากภายนอก และรถของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้อง จัดสถานที่จอดรถต่างๆ ตามจุดที่กำหนด ในกรณีที่
ได้รับคำสั่งให้ช่วยเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ทรัพย์สิน ไปยังจุดรวมพลหรือพื้นที่ข้างเคียง และรอรับคำสั่งจากผู้สั่งการ
จุดรวมพลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
โครงการมีจุดรวมพล (Point f Assembly) 2 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ มีขนาดพื้นที่
77.82 ตร.ม. ซึ่งเพียงพอต่อผู้เข้าใช้บริการและพนักงานของโครงการจำนวน 178 เมือ่ พิจารณาเนื้อที่จุดรวมพลต่อ
จำนวนคนในโครงการจะมีอัตรา 0.44 ตารางเมตรต่อคน ทั้งนี้ จุดรวมพลอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ในแต่ละครั้งของการซักซ้อมอพยพหนีไฟและตามการพิจารณาของหน่วยงานซึง่ เป็นผู้ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
การค้นหาและช่วยชีวิต
ทีมดับเพลิงมีหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิตตามการสั่งการของผู้อำนวยการดับเพลิง โดยปฏิบัติดังนี้
1. ตรวจสอบจำนวนผู้บาดเจ็บ พนักงาน ผู้พักอาศัย หรือผู้ใช้บริการ เพื่อทราบจำนวนที่แน่นอน
2. วางแผนค้นหา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทีมที่เข้าค้นหา
3. กำหนดตัวบุคคลที่จะเข้าไปค้นหาในที่เกิดเหตุ
4. กรณีที่จะต้องอุปกรณ์พิเศษในการเข้าไปค้นหาและช่วยชีวิต จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็น
ผู้ดำเนินการ เช่น การเข้าไปในที่เป็นมุมอับ จุดอับต่างๆ ฯลฯ
5. ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ห้ามเข้าในพื้นที่โดยเด็ดขาด
6. ทีมค้นหาหรือช่วยชีวิตจากหน่วยงานภายนอกต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการดับเพลิงก่อนการเข้า
ในพื้นที่ค้นหา
เมื่อเหตุการณ์เพลิงไหม้สงบเรียบร้อยแล้ว
ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉินสั่งแจ้งพนักงานประจำห้องควบคุมอัคคีภัย เพื่อประกาศความสงบ
การบรรเทาทุกข์
เพื่อเป็นการรองรับความเสียหายที่เกิดจากเหตุฉุกเฉินร้ายแรง ดังนั้น หลังจากเกิดเหตุฉุกเฉินแล้ว ต้อง
ดำเนินการดังนี้
1. สำรวจและประเมินความเสียหาย
2. การช่วยชีวิตและการค้นหาผู้เสียชีวิต
3. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต
4. การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
5. การรายงานสถานการณ์และผลการปฏิบัติงาน

ที่มา: จัดทําโดยบริษัทที่ปรึกษา; บริษัท เอสเอส คอนซัลเทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จํากัด, 2564 หน้า ง9(8/8)

ภาคผนวก ง10
สำเนาใบประกอบวิชาชีพฯ ผู้ออกแบบ

หนังสือรับรอง
ของ
ผูประกอบวิชาชีพ สถาปตยกรรมควบคุม
(ขอมูลสวนบุคคล ไดรับการคุมครอง ไมตองเปดเผยตามกฎหมาย)

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม
สาขา สถาปตยกรรมหลัก
ระดับ สามัญสถาปนิก
เลขที่ ส-สถ.XXXX
(ขอมูลสวนบุคคล ไดรับการคุมครอง ไมตองเปดเผยตามกฎหมาย)

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา โยธา
ระดับ สามัญวิศวกร
เลขทะเบียน สย.XXXX
(ขอมูลสวนบุคคล ไดรับการคุมครอง ไมตองเปดเผยตามกฎหมาย)

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา ไฟฟากําลัง
ระดับ สามัญวิศวกร
เลขทะเบียน สฟก.XXXX
(ขอมูลสวนบุคคล ไดรับการคุมครอง ไมตองเปดเผยตามกฎหมาย)

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา สิ่งแวดลอม
ระดับ สามัญวิศวกร
เลขทะเบียน สส.XXX
ออกแบบและรายการคํานวณระบบบําบัดนํ้าเสีย
(ขอมูลสวนบุคคล ไดรับการคุมครอง ไมตองเปดเผยตามกฎหมาย)

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา เครื่องกล
ระดับ สามัญวิศวกร
เลขทะเบียน คก.XXXX
ออกแบบและรายการคํานวณระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
(ขอมูลสวนบุคคล ไดรับการคุมครอง ไมตองเปดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวก จ
แบบสอบถาม

ภาคผนวก จ1
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
1. เจ้าของโครงการ
บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
โทรศัพท์ : 038-410-609
225/56 C-5 หมู่ 9 โครงการพัทยา ดราก้อน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
ชลบุรี 20150

แผนการดำเนินงานโครงการ
คาดว่ า จะเริ่ ม เปิ ด ดำเนิ น การ : ภายหลั งจากได้ รั บ ผลการพิ จ ารณาเห็ น ชอบ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
คาดว่าจะแล้วเสร็จ : ประมาณปี พ.ศ. 2564
สภาพปัจจุบันของโครงการ : เป็นอาคารก่อสร้างแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ในระหว่าง
การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อเปลี่ยนการใช้อาคาร

4.4 ผลกระทบต่อคุณค่าคุณภาพชีวิต
4.4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคมและการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA)
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตจากการดำเนินโครงการ เช่น ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม ศาสนา การศึกษา วิถีชีวิตของคนในชุมชน และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น
4.4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประเมินประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัย โอกาสที่จะเกิดอัคคีภัย
และผลกระทบต่อบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุ แผนฉุกเฉินกรณีเกิด
อัคคีภัย และความพร้อมขีดความสามารถและศักยภาพการให้ บ ริการดับเพลิงของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบพืน้ ที่
4.4.3 สุขภาพและสาธารณสุข
ประเมิ น ผลกระทบจากการพั ฒ นาโครงการต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย ของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบและคนงานก่อสร้าง
4.4.4 สุนทรียภาพ
ศึกษารายละเอีย ดจำนวนอาคาร ความสู ง ลั กษณะและรูป แบบอาคาร
ตำแหน่ งที่ ตั้งสิ่ งก่อสร้างภายในโครงการ ระยะถอยร่น ตลอดจนการตกแต่งและสี
อาคาร พื้นที่สีเขียวมีความเพียงพอต่อประชากรในโครงการ และประเมินผลกระทบต่อ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ แหล่งอนุรักษ์ โบราณสถาน แหล่งสำคัญและมี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี (ถ้ามี)
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2.

รายละเอียดโครงการ **
1. ที่ตั้งโครงการ: ถนนพระตำหนักซอย 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
2. รายละเอียดโครงการ: เปลี่ยนการใช้อาคาร จากเดิมอาคารอยู่อาศัยรวม จำนวน ห้องพัก
92 ห้ อ ง เป็ น อาคารโรงแรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงแรม
ประกอบด้วย อาคารโรงแรมขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
จำนวนห้องพัก 84 ห้อง
3. ขนาดพื้นที่โครงการ: 2 งาน 18.6 ตารางวา หรือประมาณ 874.40 ตารางเมตร
4. เจ้าของโครงการ: บริษทั ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
** หมายเหตุ: รายละเอียดโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

พื้นทีต่ ้งั โครงการ

อาคารโครงการ **

โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไรซิง่ เอเชีย จำกัด

ปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกัน
ผลกระทบฯ

นำเสนอมาตรการที่เหมาะสมกับ
โครงการเพื่อให้โครงการนำไปปฏิบัติ

ประชาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูลโครงการ

ครั้งที่ 2 รับฟังความคิดเห็นต่อการร่างมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดมาตรการ
ป้องกันผลกระทบฯ เพื่อแก้ไขตามข้อห่วงกังวล

ครั้งที่ 1 รับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา
ทางเลือกโครงการ และข้อห่วงกังวลของประชาชน

สำหรั บ ขั้ น ตอนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนตามแนวทางการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยจะต้อง
ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างน้อย 2 ครั้ง ซึ่งโครงการดำเนินการ
ตามแผนดังนี้
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
การศึกษาและจั ดทำรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มของโครงการ
ได้ ก ำหนดให้ ศึ ก ษาครอบคลุ ม ทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล้ อ ม 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ทรั พ ยากร
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยทำการศึกษาภายในพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตร
โดยรอบพื้นที่โครงการ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place) เดิมเป็ นอาคารอยู่อาศัยรวม ได้มี แนวคิ ด
เปลี่ยนการใช้ อาคาร เป็น อาคารโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ประกอบด้ว ย
อาคารโรงแรม ขนาดความสู ง 8 ชั้ น สู ง 22.90 เมตร จำนวน 1 อาคาร มี ห้ องพั กทั้ ง
โครงการ จำนวน 84 ห้อง ซึ่งโครงการมีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป มีพื้นที่ใช้
สอยตั้งแต่ 4,000 ตร.ม. ขึ้นไป จึงเข้าข่ายที่จะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บริษัทที่ปรึกษาจึงกำหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้
1. เพื่อศึ กษาข้อมู ล รายละเอีย ดโครงการ และสภาพแวดล้ อมปั จ จุบัน ของ
ทรัพยากรและคุณค่าสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ
2. เพือ่ ประเมินผลกระทบของโครงการในระยะปรับปรุงและระยะดำเนินการ
3. เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการเสนอมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อสำรวจความคิ ดเห็ น ของประชาชนที่อาจได้รับ ผลกระทบจากการมี
โครงการ
5. เพื่อเสนอมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นจากโครงการ เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
6. เพื่อเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ

จ1(2/2)

4.3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
ประเมินอัตราการระบายน้ ำออกจากโครงการ เปรียบเทียบระหว่างสภาพเดิม
ก่อนมีโครงการและหลังมีโครงการ แล้วกำหนดให้มีมาตรการควบคุมการระบายน้ำออก

4.3.2 การบำบัดน้ำเสีย
ประเมินปริมาณน้ำเสีย และลั กษณะน้ำเสี ยที่เกิดขึ้น ในแต่ล ะกิจกรรมของ
โครงการ ระบบรวบรวมน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลภายในอาคาร การบำบัดน้ำเสียและการ
ดู แ ลระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย การจั ด การกากตะกอนและไขมั น พร้ อ มทั้ ง ประเมิ น
ประสิทธิภาพในการบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความเหมาะสมของระบบบำบัดน้ำเสียที่
เลื อ กใช้ ประเมิ น ปริ ม าณน้ ำทิ้ งที่ ต้ อ งกำจั ด และประเมิ น ผลกระทบด้ านสุ ข ภาพ
อนามัยและการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม

4.3 ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
4.3.1 การใช้น้ำ
ประเมิ น ปริ ม าณการใช้ น้ ำ จากทุ ก กิ จ กรรมของโครงการ แหล่ งน้ ำใช้ การ
ปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ำใช้ (ถ้ ามี ) ระบบจ่ า ยน้ ำและระบบน้ ำ ใช้ ส ำรอง รวมทั้ งประเมิ น
ความสามารถของแหล่งน้ำใช้ในการให้บริการจ่ายน้ำแก่โครงการ และผลกระทบต่อการ ใช้
น้ำของชุมชนบริเวณใกล้เคียง

4.2 ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ
ประเมิ น ผลกระทบทางตรงและทางอ้ อ มจากกิ จ กรรมการดำเนิ น โครงการต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพที่พบในพื้นที่ศึกษา

4.1.4 ความสั่นสะเทือน
ประเมินผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่ออาคารข้างเคียง และเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องหรือมาตรฐานสากล หากพบว่าโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อ
อาคารและสิ่ งก่อ สร้างมีมาก ให้ เสนอมาตรการชดเชยค่ าเสี ยหาย และเสนอมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

4.1.3 ระดับเสียง
ประเมินผลกระทบค่าระดับเสียงและเสียงรบกวนในระยะดำเนินการต่ออาคาร
ข้างเคียงไปยังผู้รับผลกระทบทุกทิศทาง เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และเสนอ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

4.1.2 คุณภาพอากาศ
ประเมิ น ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพอากาศจากกิ จ กรรมโครงการ ปริ ม าณและ
แหล่งกำเนิดมลพิษจากการก่อสร้างและดำเนินโครงการ ได้แก่ ฝุ่นละออง เขม่าควัน ก๊าซ
ต่างๆ ศึกษาทิศทางลม และชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ

4.1 ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
4.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
ประเมินผลกระทบด้านลักษณะภูมิประเทศ การพังทลายของดินอันเกิดจากการ
ดำเนินโครงการ และการป้องกันการพังทลายของดิน ประเมินโอกาสของโครงการที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหว การออกแบบอาคารเพื่อรองรับในกรณีดังกล่าว

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ
และแนวทางการประเมินผลกระทบของโครงการ

4.3.6 การจราจร
ประเมินความเหมาะสมของจำนวนที่จอดรถตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระบบ
จราจรภายในและภายนอกโดยรอบโครงการ ศึกษาปริมาณจราจรบนถนนสาธารณะ
ที่เชื่อมต่อกับทางเข้า-ออก โครงการ และเส้นทางจราจรใกล้เคียงที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับโครงการ

4.3.5 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน
ประเมิ น ปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า ของโครงการจากกิ จ กรรมและอุ ป กรณ์
เครื่องใช้ ไฟฟ้ าต่ างๆ แหล่ งรับ ไฟฟ้ า ไฟฟ้ าสำรองฉุกเฉิน ประเมิ น การออกแบบ
อาคารสอดคล้ อ งตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรื อ ขนาดของอาคารและ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
พ.ศ. 2552 และกำหนดมาตรการและวิธีการในการประหยัดไฟฟ้าและพลังงานของ
โครงการ

4.3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ประเมินปริมาณมูลฝอยจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ โดยแบ่งตามประเภท
มูลฝอย วิธีการคัดแยกมูลฝอย การจัดเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอย ภาชนะรองรับ
มูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวม เช่น ขนาด จำนวน ตำแหน่งที่ตั้ง ระยะเวลาในการ
เก็บกักมูลฝอย การบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นบริเวณจุดรวบรวมมูลฝอย พร้อมทั้งประเมิน
ความเพี ยงพอและเหมาะสม รวมทั้ งผลกระทบด้ านเหตุ เดื อ ดร้ อนรำคาญ และ
สุ ข อนามั ย ต่ อ ผู้ อ ยู่ อ าศั ย บริ เวณใกล้ เคี ย งห้ อ งพั ก มู ล ฝอยรวม และประเมิ น
ความสามารถของหน่วยงานที่ให้บริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยของโครงการ

จากพื้นที่โครงการ โดยอัตราการระบายน้ำต้องไม่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากสภาพเดิม
ก่อนการพั ฒ นาสิ่ งก่อสร้างบนพื้ นที่ โครงการ หากค่ าอัตราการระบายน้ ำสู งกว่าเดิ ม
จะต้องจัดให้มีการชะลอหรือหน่วงน้ำภายในโครงการ หรือวิธีอื่นใดที่สามารถลดอัตรา
การระบายน้ำจากพื้นที่โครงการให้ไม่เกินกว่าอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการ

ภาคผนวก จ2
แบบสอบถามครั้งที่ 1

โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
ตั้งอยู่ นนพระตำหนักซอย 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ชุดที่............

แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
ชื่อ-สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม………........................…………………….………………………………………………………………………………
บ้านเลขที่....................หมู่บ้าน..................................ซอย……...........................…ถนน...........................................................
ตำบล...................................................อำเภอ......................................จังหวัด........................................................................
กรณีเป็นสถานประกอบการ ชื่อ..............................................................................เบอร์โทร.............................................
ประเภทอาคาร........................................................................................................................................................................
จำนวนห้องพัก...........................................................ห้อง จำนวนที่จอดรถ......................................................คัน
1. ที่ตั้งโครงการ : ถนนพระตำหนักซอย 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
2. รายละเอียดโครงการ : เปลี่ยนการใช้อาคาร จากเดิมอาคารอยู่อาศัยรวม จำนวน ห้องพัก 92 ห้อง เป็นอาคารโรงแรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงแรม ประกอบด้วย อาคารโรงแรมขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 84
ห้อง
3. ขนาดพื้นที่โครงการ : 2 งาน 18.6 ตารางวา หรือประมาณ 874.40 ตารางเมตร
4. เจ้าของโครงการ : บริษัท ไรซิง่ เอเชีย จำกัด
5. ระยะเวลาปรับปรุง : ประมาณ 6 เดือน
6. คาดว่าจะเริ่มกิจกรรมปรับปรุง : ภายหลังจากได้รบั ผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7. คาดว่าจะแล้วเสร็จ : ประมาณปี พ.ศ. 2564
8. สภาพปัจจุบันของโครงการ : เป็นอาคารอยู่ในระหว่างช่วงก่อสร้าง ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อเปลี่ยนการใช้อาคาร

กิโลเมตร

ขอบเขต

พื้ น ที่ ศึ ก ษารั ศ มี 1

 ไม่ขอแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะใดๆ ต่อโครงการ เนือ่ งจาก (ระบุ)........................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................................เบอร์ตดิ ต่อ...............................................
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณจิราพร พรมบุตร โทรศัพท์ 06-2175-9361, 02-9338833 Email : SSC.Corporation.1@gmail.com

บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
ตั้งอยู่ นนพระตำหนักซอย 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ (สถานภาพในครอบครัว/บริษทั )
 1) หัวหน้าครัวเรือน/เจ้าของกิจการ
 2) คู่สมรส
 3) ผู้จัดการ/ผู้ดูแลกิจการแทน  4) พนักงานบริษัท/โรงงาน/โรงแรม
 5) อื่น ๆ (ระบุ)…………………..ซึ่งได้รับมอบหมายจากบุคคลตามข้อ 1), 2) และ 3) ให้ตอบแบบสอบถาม
2. เพศ  1) ชาย

 2) หญิง

3. อายุ ................ปี
 1) 21 - 30 ปี
 3) 41 - 50 ปี
 5) 61 ปี ขึ้นไป
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
 1) ประถมศึกษา
 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 5) ปริญญาตรี
 7) ไม่ได้รับการศึกษา
5. ศาสนา

 1) พุทธ
 3) อิสลาม

 2) 31 - 40 ปี
 4) 51 - 60 ปี
 2)
 4)
 6)
 8)

มัธยมศึกษาตอนต้น
อนุปริญญา/ปวส.
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ โปรดระบุ..................................

 2) คริสต์
 4) อื่น ๆ (ระบุ)………………………...

6. ภูมิลำเนาเดิม
 1) อยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิด
 2) ย้ายมาจากจังหวัด/ประเทศ (ระบุ)………………… เป็นระยะเวลา………….ปี
 3) ต่างประเทศ
7. สาเหตุที่ย้ายมาอยู่บริเวณนี้
 1) มาทำงาน/มาหางานทำ
 3) ย้ายตามพ่อแม่/ญาติพี่น้อง
 5) มาเรียนหนังสือ

 2) มาหาที่อยู่อาศัย
 4) มาแต่งงานกับคนที่นี่
 6) อื่นๆ (ระบุ)....................................

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
1. อาชีพหลักของครัวเรือน (ตอบได้เพียงคำตอบเดียว)
 1) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
 3) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 5) ลูกจ้างหน่วยงานราชการ
 7) ไม่ได้ประกอบอาชีพ
2. รายได้รวมของครอบครัว
 1) ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน
 3) 20,001-30,000 บาท/เดือน
 5) 40,001-50,000 บาท/เดือน
 7) ไม่สามารถระบุได้
3. รายจ่ายรวมของครอบครัว
 1) ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน
 3) 20,001-30,000 บาท/เดือน
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 2)
 4)
 6)
 8)

รับราชการ
พนักงานบริษัท/พนักงานโรงงาน
รับจ้าง
อื่นๆ ระบุ.......................................

 2) 10,001-20,000 บาท/เดือน
 4) 30,001-40,000 บาท/เดือน
 6) 50,001 บาท/เดือน ขึ้นไป
 2) 10,001-20,000 บาท/เดือน
 4) 30,001-40,000 บาท/เดือน
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โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
ตั้งอยู่ นนพระตำหนักซอย 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 5) 40,001-50,000 บาท/เดือน
 7) ไม่สามารถระบุได้

 6) 50,001 บาท/เดือน ขึ้นไป

4. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน/ บริษัท จำนวน................คน

ชาย..........คน

5. ภาวะทางการเงินของครัวเรือนในปัจจุบัน (รวมท่านด้วย)
 1) ไม่เพียงพอ
 2) เพียงพอ มีเหลือเก็บ

หญิง.......คน
 3) เพียงพอ แต่ไม่เหลือเก็บ

ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย
1. ในรอบปีที่ผา่ นมา/ปัจจุบนั ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวเคยเจ็บป่วยหรือไม่
 1) ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 3)
 2) เคย
2. ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคอะไร (ตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ)
 1) โรคหวัด/ทางเดินหายใจ
 3) โรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ
 5) โรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมต่างๆ
 7) โรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ
 9) โรคเบาหวาน

 2)
 4)
 6)
 8)

โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
โรคภูมิแพ้
โรคเกี่ยวกับหู/ตา/ฟัน/กระดูก
โรคความดันโลหิตสูง
 10) อื่นๆ (ระบุ).................................................

3. การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ส่วนใหญ่ไปรับการรักษาหรือใช้บริการที่
 1) สถานบริการสาธารณสุข (ระบุ........................)  2) โรงพยาบาลของรัฐ (ระบุ.........................)
 3) โรงพยาบาลเอกชน (ระบุ................................)  4) คลินิก
 5) ซื้อยากินเอง
 6) อื่นๆ (ระบุ)................................................
4. ท่านคิดว่าการให้บริการด้านสาธารณสุขจากสถานพยาบาลต่างๆ เพียงพอหรือไม่
 1) เพียงพอ
 2) ไม่เพียงพอ
 3) ไม่ทราบ
5. การตรวจสุขภาพในรอบปีของท่าน
 1) มากกว่า 1 ครั้ง/ปี
 3) ไม่เคยตรวจสุขภาพ

 2) 1 ครั้ง/ปี

6. ท่านออกกำลังกายเฉลี่ยในแต่ละสัปดาห์
 1) มากกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์
 3) ไม่เคยออกกำลังกาย

 2) 1 - 3 ครั้ง/สัปดาห์

ตอนที่ 4 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1. แหล่งน้ำที่ใช้ในบ้าน/สถานที่ทำงานของท่าน คือ
1.1 น้ำบริโภค (น้ำดื่ม)
 1) น้ำกรองจากประปา
 2) น้ำบาดาล
 3) น้ำดื่มบรรจุขวด/ถัง/กดจากตู้
 4) น้ำฝน
 5) อื่น ๆ ระบุ……………………………….
1.2 น้ำอุปโภค (น้ำสำหรับซักล้าง, อาบ, ใช้)
 1) น้ำประปา
 2) น้ำบาดาล
 3) น้ำในแม่น้ำ/ลำคลอง
 5) น้ำฝน
 6) อืน่ ระบุ………………………………

บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
ตั้งอยู่ นนพระตำหนักซอย 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

2. การกำจัดน้ำเสีย/น้ำทิ้ง จากครัวเรือน/สถานที่ทำงานของท่าน ทำโดยการ
 1) ระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ
 2) ระบายลงแม่น้ำ/ลำคลองโดยตรง
 3) ปล่อยซึมลงดิน/ที่โล่งข้างบ้าน
 4) ระบายลงหลุมดิน
 5) อื่นๆ ระบุ..........................................
3. การกำจัดมูลฝอย จากครัวเรือน/สถานที่ทำงานของท่าน ทำโดยการ
 1) ใส่ถังรอรถมูลฝอยมาเก็บ
 3) เผา

 2) ขุดหลุมฝัง
 4) กองทิ้งไว้นอกบ้าน

ตอนที่ 5 ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

1. ปัญหาสิ่งแวดล้อม และระดับผลกระทบจากมลภาวะต่างๆ ในปัจจุบนั บริเวณชุมชนของท่าน
ปัญหาสิ่งแวดล้อม/มลภาวะ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

1. ฝุ่นละออง
2. เสียงดัง
3. การจราจรติดขัด
4. มูลฝอย
5. น้ำเน่าเสีย
6. น้ำท่วมขัง
7. กลิ่นเหม็น
8. ไฟฟ้า (ไฟตก/ ไฟดับ)
9. อื่นๆ ระบุ...................

น้อย

ระดับผลกระทบที่ได้รับ
ปานกลาง

มาก

ตอนที่ 6 ข้อมูลด้านระบบสัญญาณโทรทัศน์ของครัวเรือน/สถานประกอบการ
1. ในปัจจุบันบ้าน/สถานที่ทำงานของท่านมีโทรทัศน์หรือไม่
 1) มี
 2) ไม่มี (ข้ามไปทำตอนที่ 7)
2. ในปัจจุบัน บ้าน/สถานที่ทำงานของท่านใช้อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์แบบใด
 1) ปีกรับสัญญาณโทรทัศน์หรือเสาอากาศโทรทัศน์
 2) จานรับสัญญาณดาวเทียม
 3) ระบบโททัศน์ดจิ ิทัล
3. จานรับสัญญาณดาวเทียมทีบ่ า้ น/สถานที่ทำงานของท่านใช้อยู่ สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ช่องใดบ้าง
(ตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ)
 1) ช่องฟรีทีวีของไทย (ช่อง 3 5 7 9 NBT Thai PBS)
 2) ช่องฟรีทีวีต่างประเทศ
 3) ช่องเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น/รายการทรูวิชั่น
 4) ช่องเคเบิ้ลทีวีในต่างประเทศ
 5) ช่องอื่นๆ ระบุ..........................................
4. ปัจจุบัน ท่านสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้อย่างชัดเจนหรือไม่
 1) ชัดเจน
 2) ไม่ชัดเจน ระบุสาเหตุ.........................................................................
5. ท่านคิดว่าการมีโครงการจะส่งผลกระทบต่อการรับสัญญาณโทรทัศน์ของครอบครัว/สถานที่ทำงานของท่านหรือไม่
 1) ไม่มี
 2) มี เนื่องจาก ระบุ..........................................................................

บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
ตั้งอยู่ นนพระตำหนักซอย 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ตอนที่ 7 การรับรู้ขา่ วสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
1. ท่านทราบหรือไม่ว่าจะมีการดัดแปลงและเปลี่ยนใช้ประโยชน์ของโครงการฯ ดังกล่าว
 1) ไม่ทราบ (ข้ามไปตอบข้อ 3)
 2) ทราบ
2. ถ้าทราบ ท่านทราบจากแหล่งใด
 1) ป้ายโฆษณาของโครงการ
 2) เพื่อนบ้าน/คนในครอบครัว แจ้งให้ทราบ
 3) เป็นทางผ่าน/อยู่ใกล้บ้าน
 4) เจ้าหน้าที่ของโครงการมาแจกเอกสารประชาสัมพันธ์
 5) อื่นๆ ระบุ.................................................................

3. ความคิดเห็นต่อโครงการ
3.1 ท่านคิดว่าโครงการทีด่ ีควรมีลักษณะ/องค์ประกอบอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 มีบ่อบำบัดน้ำเสีย
 มีการจัดการจราจรที่ดี
 อยู่ใกล้ที่ทำงาน
 มีระบบการจัดการมูลฝอย
 อยู่กลางแหล่งชุมชน
 มีระบบรักษาความปลอดภัย
 มีร้านค้า/แหล่งบริการต่างๆ  มีสาธารณูปโภคครบครัน
 อื่นๆ(ระบุ)........................
3.2 ท่านคิดว่าการเกิดขึ้นของโครงการ จะส่งผลกระทบต่อท่านหรือไม่
 ไม่ส่งผลกระทบ
 ไม่แสดงความคิดเห็น
 ส่งผลกระทบ โดยมีระดับผลกระทบ
[ ] มาก เพราะ......................................
[ ] น้อย เพราะ................................
[ ] ปานกลาง เพราะ..............................
[ ] ไม่แน่ใจ
3.3 ผลกระทบในทางบวก ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ก่อให้เกิดความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการเดินทาง
 ทำให้เกิดรายได้จากการขายสินค้า และบริการให้ผู้มาใช้บริการภายในโครงการ
 ช่วยให้ชุมเจริญและพัฒนาไปมากกว่าเดิม
 ทำให้ธุรกิจการค้าในละแวกใกล้เคียงดีขึ้นตามไปด้วย
 อื่นๆ (ระบุ)...................................................
3.4 สภาพแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ
ระยะปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้างโครงการ
1. ฝุ่นละออง และมลพิษทางอากาศ
2. เสียงดังรบกวน
3. ความสั่นสะเทือน
4. การพังทลายของดิน
5. คุณภาพน้ำ
6. การระบายน้ำ
7. มูลฝอย
8. ไฟฟ้า (ไฟตก/ไฟดับ)
9. การจราจรติดขัด/อุบตั เิ หตุ
10. คนงานก่อสร้าง
11. สุนทรียภาพ
12. อื่นๆ (ระบุ).......................................

บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ไม่ได้รับ
ผลกระทบ
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ได้รับ
ผลกระทบ

ระดับผลกระทบที่ได้รับ
น้อย
ปานกลาง
มาก
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โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
ตั้งอยู่ นนพระตำหนักซอย 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ระยะดำเนินการ

สภาพแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้างโครงการ
1. ฝุ่นละออง และมลพิษทางอากาศ
2. เสียงดังรบกวน
3. ความสั่นสะเทือน
4. คุณภาพน้ำ
5. การระบายน้ำ
6. การจัดการมูลฝอย
7. การจราจรติดขัด/อุบัตเิ หตุ
8. ผู้มาใช้บริการ
9. อื่นๆ (ระบุ).......................................

ไม่ได้รับ
ผลกระทบ

ได้รับ
ผลกระทบ

ระดับผลกระทบทีไ่ ด้รับ
น้อย
ปานกลาง
มาก

4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อโครงการ
 1) ไม่มีข้อเสนอแนะ
 2) มีข้ อ เสนอแนะ (ระบุ ) ...................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ผู้สัมภาษณ์ : ชื่อ............................................นามสกุล....................................สัมภาษณ์วันที่..................................
ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจเป็นอย่างดี
บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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ภาคผนวก จ3
แบบสอบถามครั้งที่ 2

แบบสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2
โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการส่วนที่เหลือ
และระยะดำเนินการของโครงการ
ชื่อ-สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม………...................................…………………….…………………………………………….......................
บ้านเลขที่.........................หมูบ่ ้าน......................................ซอย……........................…ถนน.................................................
ตำบล...............................................อำเภอ..................................จังหวัด............................................................................
กรณีเป็นสถานประกอบการชื่อ..............................................................................................เบอร์โทร................................
ประเภทอาคาร.....................................................................................................................................................................
จำนวนห้องพัก...........................................................ห้อง จำนวนที่จอดรถ......................................................คัน
1. ที่ตั้งโครงการ : ถนนพระตำหนักซอย 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
2. รายละเอียดโครงการ : เปลี่ยนการใช้ อาคาร จากเดิมอาคารอยู่อาศัยรวม จำนวน ห้องพัก 92 ห้อง เป็นอาคารโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม ประกอบด้วย อาคารโรงแรมขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวน
ห้องพัก 84 ห้อง
3. ขนาดพื้นที่โครงการ : 2 งาน 18.6 ตารางวา หรือประมาณ 874.40 ตารางเมตร
4. เจ้าของโครงการ : บริษัท ไรซิง่ เอเชีย จำกัด
5. ระยะเวลาปรับปรุง : ประมาณ 6 เดือน
6. คาดว่าจะเริ่มกิจกรรมปรับปรุง : ภายหลังจากได้รบั ผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7. คาดว่าจะแล้วเสร็จ : ประมาณปี พ.ศ. 2564
8. สภาพปัจจุบันของโครงการ : เป็นอาคารอยูใ่ นระหว่างก่อสร้าง ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อเปลี่ยนการใช้อาคาร

ขอบเขตพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร
 ไม่ขอแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะใดๆ ต่อโครงการ เนื่องจาก (ระบุ)........................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................................เบอร์ตดิ ต่อ...............................................
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณจิราพร พรมบุตร โทรศัพท์ 06-2175-9361, 02933-8833 Email : SSC.Corporation.1@gmail.com
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ (สถานภาพในครอบครัว/ บริษทั )
 1) หัวหน้าครัวเรือน/เจ้าของกิจการ
 2) คู่สมรส
 3) ผู้จัดการ/ผู้ดูแลกิจการแทน
 4) อื่ น ๆ (ระบุ )………………………...ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมาย
จาก บุคคลตามข้อ 1), 2) และ 3) ให้ตอบแบบสอบถาม
2. เพศ  1) ชาย
 2) หญิง
3. อายุ ………..ปี (ระบุ)
 1) 21 - 30 ปี
 2) 31 - 40 ปี
 3) 41 - 50 ปี
 4) 51 - 60 ปี
 5) 61 ปี ขึ้นไป
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
 1) ประถมศึกษา
 2) มัธยมศึกษาตอนต้น
 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 4) อนุปริญญา/ปวส.
 5) ปริญญาตรี
 6) สูงกว่าปริญญาตรี
 7) ไม่ได้รับการศึกษา
 8) อื่นๆ โปรดระบุ..................................
5. ศาสนา  1) พุทธ
 2) คริสต์
 3) อิสลาม
 4) อื่น ๆ (ระบุ)………………………...
6. อาชีพหลักของครัวเรือน (ตอบได้เพียงคำตอบเดียว)
 1) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
 2) รับราชการ
 3) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 4) พนักงานบริษัท/พนักงานโรงงาน
 5) ลูกจ้างหน่วยงานราชการ
 6) รับจ้าง ระบุ...................................
 7) ไม่ได้ประกอบอาชีพ
 8) อื่นๆ ระบุ.......................................
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ตอนที่ 2 การรับรู้และความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ท่านคิดว่ามาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการส่วนที่เหลื อ และระยะ
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้มี ความเพียงพอหรือไม่ (ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 4)
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการส่วนที่เหลือ
ความเพียงพอ
ข้อเสนอแนะ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติม
เพียงพอ ไม่เพียงพอ
1) พื้นที่ก่อสร้าง
1.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
1.1.1 สภาพภูมิประเทศ
1.1.2 คุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง มลพิษทางอากาศ)
1.1.3 ระดับเสียง
1.1.4 ความสั่นสะเทือน
1.1.5 ทรัพยากรแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ
1.1.6 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดิน
1.1.7 สภาพธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว
1.1.6 ทรัพยากรดินและการพังทลายของดิน
1.2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา
1.2.1 ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตบนบก
1.2.2 ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ
1.3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
1.3.1 น้ำใช้
1.3.2 การบำบัดน้ำเสีย
1.3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
1.3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.3.5 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน
1.3.6 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย
1.3.7 การจราจร
1.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
1.4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม
1.4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
1.4.3 สุขภาพและสาธารณสุข
1.4.4 สุนทรียภาพ
1.4.5 ความเป็นส่วนตัว
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ
ความเพียงพอ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพียงพอ ไม่เพียงพอ
1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ
1.2 คุณภาพอากาศ
1.3 เสียงและความสัน่ สะเทือน
1.4 คุณภาพน้ำ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา
2.1 นิเวศวิทยาทางบก
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ
3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
3.1 การใช้น้ำ
3.2 การบำบัดน้ำเสีย
3.3 การระบายน้ำ
3.4 การจัดการมูลฝอย
3.5 การป้องกันอัคคีภัย
3.6 ระบบระบายอากาศ
3.7 การจราจร
3.8 พื้นที่สีเขียว
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
4.1 สุขภาพ
4.2 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นต่อมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างโครงการส่วนที่เหลือ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. คุณภาพอากาศและมลพิษทางอากาศ
2. เสียงและความสัน่ สะเทือน
3. การระบายน้ำ
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาธารณะ
5. การป้องกันอัคคีภัย
6. การจราจร
7. การจัดการมูลฝอย
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ความเพียงพอ
เพียงพอ ไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ตารางที่ 4 ความคิดเห็นต่อมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การใช้น้ำ
การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน
การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
การบำบัดน้ำเสีย
การป้องกันอัคคีภัย
สุนทรียภาพ

ความเพียงพอ
เพียงพอ ไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้สัมภาษณ์ : ชื่อ............................................นามสกุล....................................สัมภาษณ์วันที่..................................
ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจเป็นอย่างดี
บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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ภาคผนวก จ4
ร่างมาตรการฯ (ระยะดำเนินการ)
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มาตรการป้องกัน แก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1

องค์ประกอบทาง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
(ระยะดำเนินการ)
1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ 1.การออกแบบอาคารใช้โทนสีอ่อน หรือใช้โทนสีอ่อนที่ไม่
โดดเด่นและให้มีความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมข้างเคียง
2.จัดให้มีการดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการ และดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณโครงการอยู่เสมอ
1.2 ทรั พยากรดินและ 1.ดูแลพื้นที่สีเขียวโครงการและพืชคลุมดินไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ว่างที่เป็นดิน เพื่อให้ช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลาย
การพังทลายของดิน
2.ดูแลรักษาสวนหย่อม และต้นไม้ให้เจริญเติบโตดีอยู่เสมอ
3.จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน
1.3 สภาพธรณี แ ละ 1.จัดให้มีแผ่นพับประชาสัมพันธ์ คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหากเกิดแผ่นดินไหว สำหรับเผยแพร่กับผู้พักอาศัย
แผ่นดินไหว
2.ติดตามข่าว สถานการณ์ คำแนะนำ คำเตือนต่างๆ จากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
3.กำหนดให้มีแผนการซักซ้อม การอพยพรวมคน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยจัดให้มีพนักงานประจำชั้น ควบคุมผู้ที่อยู่ในอาคารให้อยู่ในความสงบ และนำทางมายังจุดรวมคนที่
ปลอดภัย และเมื่อตรวจเช็คจำนวนคนเรียบร้อย จึงเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่ปลอดภัย
1.4 คุณภาพอากาศ
1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน
1) ฝุ่นละออง
2. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนโดยฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราวเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง
2) มลพิษทางอากาศ 1. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง
2. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติตามของผู้พักอาศัย
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ
4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด ที่จะสามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากโครงการได้หมด
5. ดูแลบริเวณพื้นที่โครงการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
1.5 เสียงและความ
1.กำหนดความเร็วของยานพาหนะต่างๆ ที่สัญจรในพื้นที่โครงการ ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สั่นสะเทือน
2.ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน
3.ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถแล้ว
4.จัดให้มีการปลูกต้นไม้ตามผังภูมิสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้ ภายในพื้นที่โครงการ

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)

โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพระตำหนักซอย 5 แยก 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
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มาตรการป้องกัน แก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2

องค์ประกอบทาง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
(ระยะดำเนินการ)
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ
2.1 ท ร ั พ ย า ก ร - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างเคร่งครัด
สิ ่ ง แวดล้อ มทางชีวภาพ
บนบก
2.2 ท ร ั พ ย า ก ร - ปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ หัวข้อ การบำบัดน้ำเสียอย่างเคร่งครัด
สิ ่ ง แวดล้อ มทางชีวภาพ
ในน้ำ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
3.1 การใช้น้ำ
1. โครงการจะจัดให้มีถังเก็บน้ำไว้สำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อน้ำใช้ให้อยู่ในสภาพดีหากพบว่าชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที
3. กำหนดช่วงเวลาในการปล่อยให้น้ำประปาไหลจากท่อประปาเมนหลักเข้ามาในถังเก็บน้ำสำรองของโครงการเอง ในช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำน้อย เพื่ อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มี
การใช้น้ำสูงสุด ซึ่งจะลดผลกระทบต่อแรงดันน้ำของชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ
3.2 การบำบัดน้ำเสีย 1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย โดยโครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ มีค่า BOD ที่ออกจากระบบ 20 มิลลิกรัม/ลิตร
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3. สูบกากตะกอนออกจากส่วนเกรอะ เป็นประจำ สม่ำเสมอ
3.3 การระบายน้ำ
1. ดูแลรักษาระบบระบายน้ำ ได้แก่ ตะแกรงดักมูลฝอย รางระบายน้ำ และเส้นท่อระบายน้ำ รวมทั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยรอบอาคาร 2 ครั้ง/ปี (ก่อน-หลังฤดูฝน)
3. เมื่อฝนหยุดตกให้ตรวจสอบการระบายน้ำ หากพบว่าอุดตันให้ทำความสะอาดเก็บขยะและขุดลอกดินตะกอนที่ ตกค้างอยู่ภายในท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำทันที
3.4 การจัดการมูลฝอย 1. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม มีความจุรวม 8.46 ลูกบาศก์เมตร รองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน
2. ห้องพักมูลฝอยจะต้องมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น
3. ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่เก็บกวาดและล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นถนนที่เป็นจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยทันที ทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บขนมูลฝอยดำเนินการเก็บขนมูลฝอย
เสร็จสิ้น
4. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของเมืองพัทยาให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอทุกวันมิให้มีการตกค้าง
5. จัดให้มีพนักงานขนย้ายมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยมายังรถเก็บขนมูลฝอย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บขนมูลฝอยให้กับเมืองพัทยา

ตารางที่ 1 (ต่อ)

โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพระตำหนักซอย 5 แยก 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

จ4 (3/4)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ระยะดำเนินการ)
6.จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสมํ่าเสมอ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค โดยน้ำเสียที่เกิดจากการล้างพื้นห้องพักมูลฝอยรวมจะ
ไหลเข้าสูระบบบําบัดน้ำเสียรวม

มาตรการป้องกัน แก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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3.5 การป้องกันอัคคีภัย 1. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยสำหรับโครงการ
2. จัดให้มีจุดรวมพลเบื้องต้นภายในโครงการ
3. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอหากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที
1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการอบรมด้านการจราจรคอยอำนวยความสะดวกและระบบการจราจรบริเวณทางเข้า – ออกที่จอดรถของพื้นที่โครงการ
3.6 การจราจร
โดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนเช้า – เย็น เพื่อไม่ให้เกิดการตัดกระแสจราจร โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อรถปริมาณจราจรที่สะสมบนถนนหน้า
โครงการ
2. บริเวณทางเข้า-ออก จัดทำป้ายเตือนต่างๆ กระจกโค้ง และสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถภายในโครงการ และไม่กีดขวาง
การจราจรบนถนนสาธารณะ
3. จัดให้มีระบบแสงสว่างเพียงพอบริเวณทางเข้า – ออกโครงการ ตลอดจนตามแนวถนนที่ใช้เข้า - ออกภายในโครงการ ให้สามารถมองเห็นรถที่จะเข้าหรือออกได้อย่างชัดเจน
ในช่วงเวลากลางคืน เพื่อความปลอดภัยในการเข้า – ออกของรถยนต์
4. บริเวณทางเข้า - ออก โครงการจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางที่จะบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่ ติดตั้ งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า - ออก
โครงการ และบนถนนที่ใช้เข้า - ออก ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทัน เพื่อให้สามารถเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย
5. พื้นที่โครงการ (ในกรณีที่ปรับปรุงซ่อมแซม เช่น การทาสีภายใน/ภายนอกอาคาร การซ่อมบำรุงผิวจราจร การขุดลอกท่อระบายน้ำ การบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย การ
บำรุงรักษาบ่อหน่วงน้ำ และถังสำรองน้ำใต้ดิน ฯลฯ) ให้ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณปรับปรุง/ซ่อมแซม
4.4 ทัศนียภาพ
1) ทัศนียภาพ
1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อให้สามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากโครงการได้หมด
2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา
3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้มาใช้บริการมิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ)

โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพระตำหนักซอย 5 แยก 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
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มาตรการป้องกัน แก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-

-

-

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
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ดัชนีที่ตรวจวัด: การแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา
จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ: ตรวจสอบการรั่ว ซึม หรือแตกของท่อจ่ายน้ำใช้
ผู้รับผิดชอบ: นายพิพัฒน์ ก้องแดนไพร ตำแหน่งกรรมการบริษัท หมายเลขติดต่อ 033-047490-1
ดัชนีที่ตรวจวัด: ระบบไฟฟ้าโครงการ
จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ: ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าโครงการ
ผู้รับผิดชอบ: นายพิพัฒน์ ก้องแดนไพร ตำแหน่งกรรมการบริษัท หมายเลขติดต่อ 033-047490-1
ดัชนีที่ตรวจวัด:สภาพการใช้งานของถังรองรับมูลฝอยให้มสี ภาพดีอยู่เสมอ และปริมาณมูลฝอยที่ตกค้างบริเวณถังรองรับมูลฝอยในอาคาร
จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ:ถังรองรับห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
ผู้รับผิดชอบ: นายพิพัฒน์ ก้องแดนไพร ตำแหน่งกรรมการบริษัท หมายเลขติดต่อ 033-047490-1
ดัชนีที่ตรวจวัด: ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (SS), สารที่ละลายได้ (TDS), ซัลไฟด์ (Sulfide), ทีเคเอ็น (TKN), น้ำมันและไขมัน (Fat,
Oil and Grease) และฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ:จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำมี 1 จุดได้แก่ บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำ
สาธารณะ
ผู้รับผิดชอบ: นายพิพัฒน์ ก้องแดนไพร ตำแหน่งกรรมการบริษัท หมายเลขติดต่อ 033-047490-1
ดัชนีที่ตรวจวัด: สภาพการใช้งานอุปกรณ์เตือนอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการ
จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ: ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์
ผู้รับผิดชอบ: นายพิพัฒน์ ก้องแดนไพร ตำแหน่งกรรมการบริษัท หมายเลขติดต่อ 033-047490-1
ดัชนีที่ตรวจวัด: การเจริญเติบโตของต้นไม้ในโครงการ หากพบว่ามีต้นไม้เหี่ยวเฉา หรือตาย ให้บำรุงดูแลและปลูกเพิม่ เติม ทันที
ผู้รับผิดชอบ: นายพิพัฒน์ ก้องแดนไพร ตำแหน่งกรรมการบริษัท หมายเลขติดต่อ 033-047490-1
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6. สุนทรียภาพ

5. การป้องกันอัคคีภัย

4. การบำบัดน้ำเสีย

3. การจั ดการมู ลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

2. การใช้ไฟฟ้าและการ
อนุรักษ์พลังงาน

1. การใช้น้ำ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)

โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพระตำหนักซอย 5 แยก 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ภาคผนวก จ5
แบบสอบถามหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน
ครั้งที่ 1

โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพระตำหนักซอย 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบสอบถาม โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place)

(เปลี่ยนการใช้อาคาร)
(สำหรับสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน/พื้นที่อ่อนไหว/หน่วยงานราชการ)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพระตำหนักซอย 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
คำชี้แจง การเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อทราบถึงการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ รายได้ สุขภาพ สภาพปัญหาโดยรวมที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ในแง่มุมต่างๆ เพื่อนำมาประกอบการศึกษาด้านสังคม-เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

1. ที่ตั้งโครงการ : ถนนพระตำหนักซอย 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
2. รายละเอียดโครงการ : เปลี่ยนการใช้อาคาร จากเดิมอาคารอยู่อาศัยรวม จำนวน ห้องพัก 92 ห้อง เป็นอาคารโรงแรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ประกอบด้วย อาคารโรงแรมขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1
อาคาร จำนวนห้องพัก 84 ห้อง
3. ขนาดพื้นที่โครงการ : 2 งาน 18.6 ตารางวา หรือประมาณ 874.40 ตารางเมตร
4. เจ้าของโครงการ : บริษัท ไรซิ่ง เอเชีย จำกัด
5. ระยะเวลาปรับปรุง : ประมาณ 6 เดือน
6. คาดว่าจะเริ่มกิจกรรมปรับปรุง : ภายหลังจากได้รบั ผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7. คาดว่าจะแล้วเสร็จ : ประมาณปี พ.ศ. 2564
8. สภาพปัจจุบันของโครงการ : เป็นอาคารอยู่ในช่วงกำลังก่อสร้าง ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อเปลี่ยนการใช้อาคาร

ขอบเขตพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร
 ไม่ขอแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะใดๆ ต่อโครงการ เนือ่ งจาก (ระบุ)..................................................................

.........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................................เบอร์ตดิ ต่อ...............................................
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณจิราพร พรมบุตร โทรศัพท์ 06-21759361, 02-933-8833 Email : SSC.Corporation.1@gmail.com

บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพระตำหนักซอย 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

1) สถานศึกษา
2) สถานที่ราชการ
3) โรงพยาบาล
4) ศาสนสถาน
5) ผู้นำชุมชน
ชื่อ-นามสกุลผู้ให้สัมภาษณ์........................................................................................................................................
ตำแหน่ง.....................................................................................................................................................................
สถานที่ติดต่อ.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ระยะเวลาที่ทำงานอยู่ในหน่วยงาน............................ปี
ผู้ให้สัมภาษณ์

.ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ  ชาย

 หญิง

2. อายุ ................ปี
 1) 21 - 30 ปี
 3) 41 - 50 ปี
 5) 61 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 1) ประถมศึกษา
 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 5) ปริญญาตรี
 7) ไม่ได้รับการศึกษา

 2) 31 - 40 ปี
 4) 51 - 60 ปี

 2)
 4)
 6)
 8)

มัธยมศึกษาตอนต้น
อนุปริญญา/ปวส.
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ โปรดระบุ..................................

4. ศาสนา
 1) พุทธ
 3) อิสลาม

 2) คริสต์
 4) อื่น ๆ (ระบุ)………………………...

ตอนที่ 2 : ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา/สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล ศาสนสถาน และชุมชน
1. รายละเอียดของหน่วยงาน
1) กรณีเป็นสถานศึกษา
จำนวนเจ้าหน้าที่/ครู............................คน
จำนวนนักเรียน....................................คน
ปี พ.ศ. ที่เปิดดำเนินการ.................................................................................................................
เปิดการเรียนการสอนระดับ......................................................สังกัด...............................................
2) กรณีเป็นสถานที่ราชการ
จำนวนข้าราชการ/เจ้าหน้าที่....................คน ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง...................................................
ประเภทของหน่วยงาน...................................... ขอบเขตความรับผิดชอบ....................................
3) กรณีเป็นสถานพยาบาล
จำนวนแพทย์............................................คน จำนวนพยาบาล........................................คน
จำนวนเจ้าหน้าที่.......................................คน จำนวนเตียง..............................................เตียง

บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพระตำหนักซอย 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

4) กรณีเป็นศาสนสถาน
จำนวนพระ..........................................รูป
จำนวนสามเณร....................................รูป
ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง..........................................................................................................................
ภายในวัด มีโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษาหรือไม่ (ถ้ามีโปรดระบุ)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5) กรณีผู้นำชุมชน
จำนวนครัวเรือนในชุมชน.......................ครัวเรือน
ชาย.......................................คน

จำนวนประชากรในชุมชน...................คน

หญิง..............................................คน

ตอนที่ 3 : ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

1. ปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเดือดร้อนรำคาญจากมลภาวะต่างๆ ในปัจจุบนั บริเวณชุมชนของท่าน
ปัญหาสิ่งแวดล้อม/มลภาวะ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

1. ฝุ่นละออง
2. เสียงดัง
3. การจราจรติดขัด
4. มูลฝอย
5. น้ำเน่าเสีย
6. น้ำท่วมขัง
7. กลิ่นเหม็น
8. ไฟฟ้า (ไฟตก/ ไฟดับ)
9. อื่นๆ ระบุ...................

น้อย

ระดับผลกระทบที่ได้รับ
ปานกลาง

มาก

ตอนที่ 4 : การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
1. ท่านทราบหรือไม่ว่าจะมีการดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ประโยชน์โครงการดังกล่าว
 ทราบ
 ไม่ทราบ
ทราบจากแหล่งใด .....................................................................................................................................................
2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการพัฒนาโครงการในปัจจุบัน
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
3. ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อโครงการ
ระยะปรับปรุง
..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ระยะดำเนินการ
............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพระตำหนักซอย 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

4. ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการ จะส่งผลต่อชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างไร
4.1 ผลกระทบในทางบวก ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ก่อให้เกิดความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการเดินทาง
 ทำให้เกิดรายได้จากการขายสินค้าและบริการให้กับเจ้าหน้าที่/ผู้มาใช้บริการภายในโครงการ
 ช่วยให้ชุมชนเจริญและพัฒนาไปมากกว่าเดิม
 ทำให้ธุรกิจการค้าในละแวกใกล้เคียงดีขึ้นตามไปด้วย
 อื่นๆ (ระบุ)...................................................
4.2 ผลกระทบในด้านลบ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ระยะปรับปรุง

สภาพแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ
1. ฝุ่นละออง และมลพิษทางอากาศ
2. เสียงดังรบกวน
3. ความสั่นสะเทือน
4. การพังทลายของดิน
5. คุณภาพน้ำ
6. การระบายน้ำ
7. มูลฝอย
8. ไฟฟ้า (ไฟตก/ไฟดับ)
9. การจราจรติดขัด/อุบัติเหตุ
10. คนงานก่อสร้าง
11. สุนทรียภาพ
12. อื่นๆ
(ระบุ).......................................
ระยะดำเนินการ

สภาพแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ
1. ฝุ่นละออง และมลพิษทางอากาศ
2. เสียงดังรบกวน
3. ความสั่นสะเทือน
4. คุณภาพน้ำ
5. การระบายน้ำ
6. การจัดการมูลฝอย
7. การจราจรติดขัด/อุบัติเหตุ
8. ผู้มาใช้บริการ
9. อื่นๆ (ระบุ).......................................

บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ไม่ได้รับ
ผลกระทบ

ได้รับ
ผลกระทบ

ระดับผลกระทบทีไ่ ด้รับ
น้อย ปานกลาง
มาก

ไม่ได้รับ
ผลกระทบ

ได้รับ
ผลกระทบ

ระดับผลกระทบทีไ่ ด้รับ
น้อย ปานกลาง
มาก
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โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพระตำหนักซอย 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

5. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรต่อโครงการ The Rising Place (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ประโยชน์อาคาร) โครงการ
จะได้นำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นต่อไป
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
6. ประวัติความเป็นมาของสถานที่นนั้ ๆ (สัมภาษณ์เชิงลึก)***
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ผู้สัมภาษณ์ : ชื่อ............................................นามสกุล....................................สัมภาษณ์วันที่................................

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจเป็นอย่างดี
บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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ภาคผนวก จ6
แบบสอบถามหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน
ครั้งที่ 2

โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพระตำหนักซอย 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบสอบถาม โครงการ ไรซิง่ เพลส (Rising Place)
(เปลี่ยนการใช้อาคาร) ครั้งที่ 2

(สำหรับสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน/พื้นที่อ่อนไหว/หน่วยงานราชการ)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพระตำหนักซอย 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
คำชี้แจง การเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อทราบถึงการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ รายได้ สุขภาพ สภาพปัญหา
โดยรวมที่เกิดขึ้นในชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ในแง่มุมต่างๆ เพื่อนำมาประกอบการศึกษาด้านสังคม เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไป
1) สถานศึกษา
2) สถานที่ราชการ
3) โรงพยาบาล
4) ศาสนสถาน
5) ผู้นำชุมชน
ชื่อ-นามสกุลผู้ให้สัมภาษณ์........................................................................................................................................
ตำแหน่ง.....................................................................................................................................................................
สถานที่ติดต่อ.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ระยะเวลาที่ทำงานอยู่ในหน่วยงาน............................ปี
ผู้ให้สัมภาษณ์

 ไม่ขอแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะใดๆ ต่อโครงการ เนือ่ งจาก(ระบุ)...................................................................

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................................เบอร์ตดิ ต่อ.............................................
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณจิราพร พรมบุตร โทรศัพท์ 062175-9361, 02-933-8833 Email : SSC.Corporation.1@gmail.com

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ  ชาย

 หญิง

2. อายุ ................ปี
 1) 21 - 30 ปี
 3) 41 - 50 ปี
 5) 61 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 1) ประถมศึกษา
 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 5) ปริญญาตรี
 7) ไม่ได้รับการศึกษา

บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 2) 31 - 40 ปี
 4) 51 - 60 ปี

 2)
 4)
 6)
 8)
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มัธยมศึกษาตอนต้น
อนุปริญญา/ปวส.
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ โปรดระบุ..................................
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โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพระตำหนักซอย 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

4. ศาสนา
 1) พุทธ
 3) อิสลาม

 2) คริสต์
 4) อื่น ๆ (ระบุ)………………………...

ตอนที่ 2 : ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา/สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล ศาสนสถาน และชุมชน
1. รายละเอียดของหน่วยงาน
1) กรณีเป็นสถานศึกษา
จำนวนเจ้าหน้าที่/ครู............................คน
จำนวนนักเรียน....................................คน
ปี พ.ศ. ที่เปิดดำเนินการ.................................................................................................................
เปิดการเรียนการสอนระดับ......................................................สังกัด...............................................
2) กรณีเป็นสถานที่ราชการ
จำนวนข้าราชการ/เจ้าหน้าที่....................คน ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง...................................................
ประเภทของหน่วยงาน...................................... ขอบเขตความรับผิดชอบ....................................
3) กรณีเป็นสถานพยาบาล
จำนวนแพทย์............................................คน จำนวนพยาบาล........................................คน
จำนวนเจ้าหน้าที่.......................................คน จำนวนเตียง..............................................เตียง
4) กรณีเป็นศาสนสถาน
จำนวนพระ..........................................รูป
จำนวนสามเณร....................................รูป
ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง..........................................................................................................................
ภายในวัด มีโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษาหรือไม่ (ถ้ามีโปรดระบุ)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5) กรณีผู้นำชุมชน
จำนวนครัวเรือนในชุมชน.......................ครัวเรือน
ชาย.......................................คน

บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จำนวนประชากรในชุมชน...................คน

หญิง..............................................คน
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โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพระตำหนักซอย 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ตอนที่ 2 การรับรู้และความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ท่านคิดว่ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการส่วนที่เหลือ และ
ระยะดำเนินการ ดังต่อไปนี้มี ความเพียงพอหรือไม่ (ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 4)
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการส่วนที่เหลือ
ความเพียงพอ
ข้อเสนอแนะ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพียงพอ ไม่เพียงพอ เพิ่มเติม
1) พื้นที่ก่อสร้าง
1.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
1.1.1 สภาพภูมิประเทศ
1.1.2 คุณภาพอากาศ
1.1.3 เสียง
1.1.4 ความสั่นสะเทือนการทรุดตัวและการแตกร้าวของอาคาร ข้างเคียง
1.1.5 การพังทลายของดิน
1.1.6 คุณภาพน้ำ
1.2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา
1.2.1 ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตบนบก
1.2.2 ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ
1.3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
1.3.1น้ำใช้
1.3.2 การบำบัดน้ำเสีย
1.3.3การระบายน้ำ
1.3.4 การจัดการมูลฝอย
1.3.5 ไฟฟ้า
1.3.6 การจราจร
1.3.7 การป้องกันอัคคีภัย
1.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
1.4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม
1.4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
1.4.3 ด้านสุขภาพ
1.4.4 สุนทรียภาพ

บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพระตำหนักซอย 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ
ความเพียงพอ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพียงพอ ไม่เพียงพอ
1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ
1.2 คุณภาพอากาศ
1.3 เสียงและความสัน่ สะเทือน
1.4 คุณภาพน้ำ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา
2.1 นิเวศวิทยาทางบก
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ
3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
3.1 การใช้น้ำ
3.2 การบำบัดน้ำเสีย
3.3 การระบายน้ำ
3.4 การจัดการมูลฝอย
3.5 การป้องกันอัคคีภัย
3.6 ระบบระบายอากาศ
3.7 การจราจร
3.8 พื้นที่สีเขียว
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
4.1 สุขภาพ
4.2 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นต่อมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างโครงการส่วนที่เหลือ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.สภาพภูมิประเทศ
2. คุณภาพอากาศ
3. เสียง/ความสั่นสะเทือน
4. ทรัพยากรดิน
5. การจราจร
6. การบำบัดน้ำเสีย

บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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ความเพียงพอ
เพียงพอ ไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
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โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
ตั้งอยู่ที่ ถนนพระตำหนักซอย 5 แยก 4 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ตารางที่ 4 ความคิดเห็นต่อมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การใช้น้ำ
การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน
การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
การบำบัดน้ำเสีย
การป้องกันอัคคีภัย
สุนทรียภาพ

ความเพียงพอ
เพียงพอ ไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อโครงการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
ผู้สัมภาษณ์ : ชื่อ............................................นามสกุล....................................สัมภาษณ์วันที่........................
ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจเป็นอย่างดี

บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
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ภาคผนวก ฉ
ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียง

ฉ-1(14)

ฉ-2(14)

ฉ-3(14)

ฉ4(14)

ฉ5(14)

ฉ6(14)

ฉ7(14)

ฉ 8(14)

ฉ 9(14)

ฉ 10(14)

ฉ 11(14)

ฉ 12(14)

ฉ 13(14)

ฉ 14(14)

ภาคผนวก ช
แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2

แบบ ทส. ๑
แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
ของแหล่งกําเนิดมลพิษ

แหล่งกําเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .................... หมู่ที่ .................... ซอย ...................................
ถนน ................................. แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ.....................................
จังหวัด ............................................. โทรศัพท์ ................................. โทรสาร .....................................
มี ............................................................................... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ........................................................................................................................
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....................... ออกให้โดย ....................... หมดอายุ ........................................
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ช (1/5)

ช (2/5)

วัน
เดือน
ปี

ปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า
ของระบบ
บําบัด
น้ําเสีย
(หน่วย)

ปริมาณ
น้ําใช้
ในทุกกิจกรรม
ของ
แหล่งกําเนิด
มลพิษ
(ลบ.ม.)

ปริมาณ
น้ําเสีย
ที่เข้า
ระบบ
บําบัด
น้ําเสีย
(ลบ.ม.)

การระบาย ปริมาณ
การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
น้ําทิ้งจาก สารเคมีหรือ
ระบบบําบัด เครื่องสูบน้ํา เครื่องเติมอากาศ เครื่องกวน/ เครื่องกวน/ เครื่องสูบ
ระบบบําบัด สารสกัด
น้ําเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ) ผสมน้ําเสีย ผสมสารเคมี ตะกอน
น้ําเสีย
ชีวภาพที่ใช้
(ปกติ/ผิดปกติ)
(ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/
(ระบาย/ (ชื่อ/ปริมาณ)
ผิดปกติ)
ไม่ระบาย) (ลิตรหรือ
กิโลกรัม)

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกําเนิดมลพิษ
อื่น ๆ
(ระบุ)
(ปกติ/
ผิดปกติ)

ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน
ที่เกิดขึ้นจาก
ระบบบําบัด
น้ําเสียที่นําไป
กําจัด
(ลบ.ม.)
ปัญหา
อุปสรรค
และแนวทาง
แก้ไข

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก
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ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
.............................................................................. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
(...........................................................................)
........................................................................ ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
(...........................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................
ออกให้โดย ...............................................................................................................................
......................................................................... ผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย
(...........................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................
ออกให้โดย ...............................................................................................................................

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีทมี่ ีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้าํ ทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทําการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

แบบ ทส. ๒
รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
๑. ข้อมูลทั่วไป
แหล่งกําเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .................... หมู่ที่ .................... ซอย ...................................
ถนน ................................. แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ.....................................
จังหวัด ............................................. โทรศัพท์ ................................. โทรสาร .....................................
มี ............................................................................... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ........................................................................................................................
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....................... ออกให้โดย ....................... หมดอายุ ........................................
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษสําหรับ
เดือน ................................ พ.ศ. ........... ตามที่ได้กําหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
................................................................................... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
(.................................................................................)
............................................................................. ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
(.................................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................
ออกให้โดย ...............................................................................................................................
............................................................................. ผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย
(..................................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................
ออกให้โดย ...............................................................................................................................
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสีย และแหล่งรองรับน้ําทิ้ง
(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบําบัดน้ําเสีย ................................................................................
ความสามารถในการรองรับน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสีย ....................................... ลบ.ม./วัน
(๒) การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบต่อเนื่อง ....... ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ...........
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบําบัดน้ําเสีย เครื่องสูบน้ํา เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวน/ผสมน้ําเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................
(๔) แหล่งรองรับน้ําทิ้ง (ระบุ) ...................................................................................................
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดน้ําเสียและวิธีการกําจัด ...................................
ช (4/5)

๓. สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเป็นรายเดือน
(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบําบัดน้ําเสีย (หน่วย) .........................................................
(๒) ปริมาณน้ําใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกําเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ....................................................
(๓) ปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสีย (ลบ.ม.) ................................................................
(๔) การระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ...........................................................................
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ............................................
(๖) การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียและอุปกรณ์
- ระบบบําบัดน้าํ เสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ..............................................................
- เครื่องสูบน้ํา ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ........................................................................
- เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .................................................................
- เครื่องกวน/ผสมน้ําเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ........................................................
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .......................................................
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .................................................................
- อื่นๆ .................... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .................................................................
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบําบัดน้ําเสียที่นําไปกําจัด (ลบ.ม.) ...............................
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ..................................................................................
................................................................................................................................................................
คําเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบําบัดน้ํา เสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทํา บัน ทึกหรือรายงาน
ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสียผู้ใดทําบันทึกหรือรายงาน
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗
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บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จํากัด

